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Johdanto 

 Tässä koosteessa raportoidaan ”Kuntalaisten hyvinvointi” -selvityksen 
tulokset.  

 Kysely toteutettiin kuudessa Länsi- ja Keski- Uudenmaan kunnassa 
(Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio). 

 Selvitys on toteutettu lähes samansisältöisenä vuonna 2010. Tuolloin 
selvitykseen osallistuivat osittain eri kunnat kuin vuonna 2014.  

 Tähän selvitykseen eivät aiemmasta poiketen osallistuneet Hanko, Inkoo ja 
Karkkila, uusina kuntina mukana ovat Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Lisäksi 
aiemmasta eroten tässä selvityksessä Raaseporia käsitellään yhtenä kuntana kun 
vuonna 2010 siihen liittyneitä kuntia (Karjaa, Pohja, Tammisaari) tarkasteltiin 
erikseen. Tarkastelualueella on lisäksi tapahtunut kuntaliitos, jossa aiemmin 
erikseen tarkastellut Karjalohja, Nummi & Pusula liittyivät vuonna 2013 Lohjan 
kaupunkiin.  

 Vuoden 2014 selvityksen tuloksia verrataan tässä raportissa 
aiempaan selvitykseen soveltuvilta osin koko aineiston sekä Lohjan, 
Raaseporin ja Siuntion kohdalla. 

 



Johdanto 

 Kuntalaisilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja 

mielipiteitään 

 Asumisviihtyvyydestä 

 Terveydestä ja hyvinvoinnista 

 Palveluista 

 Valmiudesta sähköiseen asiointiin 

 Luottamuksesta kunnan toimintaan 

 

  



Selvityksen tavoitteet 

 Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen 
kuva siitä,  

a) mistä tekijöistä kuntalaisten fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi rakentuu sekä  

b) millaisina vastaajat näkevät asuinalueensa 
hyvinvointipalvelut ja kuinka he niitä käyttävät 

 

 Selvityksessä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 Miten vastaajat kokevat hyvinvointinsa? Eroavatko 
kokemukset kunnittain tai väestöryhmittäin? 

 Millaisia kokemuksia ja mielipiteitä vastaajilla on 
hyvinvointipalveluista? Eroavatko nämä vastaukset kunnittain 
tai väestöryhmittäin? 

 

  



Aineisto ja sen käsittely 

 



Aineisto 

 Kaikkien täysi-ikäisten kuntalaisten oli mahdollista vastata 
kyselyyn. 

 Selvitys toteutettiin pääosin sähköisenä kyselynä, joka oli 
avoinna vuoden 2014 maaliskuun ajan kuntien 
internetsivuilla. 

 Lohjan ja Siuntion kunnat lähettivät myös paperilomakkeita 
ikääntyneille kotihoidon asiakkaille. 

 Mäntsälässä ja Lohjalla lähetettiin linkkejä sähköiseen 
lomakkeeseen oppilaitosten hallinto-ohjelma Wilman 
kautta suoraan oppilaiden vanhemmille. 

 Kunnat vastasivat tiedottamisesta oman kuntansa 
asukkaille.  

 

 



Aineisto 

Vuoden 2010 

selvityksessä 

vastaajia oli 

yhteensä 1574. 

Tuolloin 

kansalaiskysely 

toteutettiin tästä 

selvityksestä 

poiketen 

lähettämällä 

paperisia 

kyselylomakkeita 

otokseen 

valikoituneille 

vastaajille. 

 Vastaajia yhteensä 1421 

 Vastanneiden määrät jakautuivat kunnittain 
seuraavasti:  

• Lohja 602 (42 %)  

• Mäntsälä 330 (23 %)  

• Nurmijärvi 95 (7 %) 

• Pornainen 45 (3 %) 

• Raasepori 194 (14 %) 

• Siuntio 138 (10 %) 

• Jokin muu 17 (1 %)  

 Vastaajia 13/1000 asukasta 

 



Aineisto ja sen käsittely 

 Aineistosta on raportoitu suorat jakaumat sekä koko 

aineiston osalta että kunnittain 

 Aineiston analysointiin käytettiin ristiintaulukointia sekä 

varianssianalyysia, faktorianalyysia ja klusterianalyysia 

 Ristiintaulukoinnissa havaittujen erojen tilastollinen 

merkitsevyys on merkitty seuraavasti: 

 *** = tilastollisesti erittäin merkitsevä 

 ** = tilastollisesti merkitsevä 

 * = tilastollisesti melkein merkitsevä 

 

 



Aineisto ja sen käsittely 

 Aineistoon rakennettiin summamuuttujia korrelaatiokertoimien ja 

faktorianalyysin avulla mittaamaan mm. vastaajien elinvoimaisuutta, 

stressaantuneisuutta, kuormittuneisuutta sekä yleistä tyytyväisyyttä 

sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä luottamusta kunnan toimintaan. 

 Muuttujia tarkasteltiin seuraavien taustamuuttujien avulla: kunta, 

sukupuoli, ikä, kieli, siviilisääty, kotitalouden koko ja perherakenne, 

koulutustausta, työllisyys sekä kotitalouden tulotaso. 

 



Aineisto ja sen käsittely 

 Ryhmien eroja on raportoitu vain, mikäli erot ovat tilastollisesti merkitseviä 

vähintään merkitsevyystasolla 0,05. 

 Ryhmien välisiä eroja ei ole raportoitu, mikäli vertailtavien ryhmien koko on 

jäänyt hyvin pieneksi. 

 Raportissa on myös tuotu esiin eri tekijöiden välisiä yhteyksiä. Yhteydet 

eivät kuitenkaan ilmaise muuttujien välistä syy-seuraussuhdetta eivätkä 

vaikutuksen mekanismeja syvemmin. 

 



Vastaajaprofiilit 



Kuntien vastaajamäärät prosentteina 

kaikista vastanneista 

Vastanneita oli 

tuhatta täysi-ikäistä 

asukasta kohden:  

Lohja 16 

Mäntsälä 22 

Nurmijärvi 3 

Pornainen 12 

Raasepori 8 

Siuntio 30 

Koko alue 13 
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Taustatietoja 

Vuonna 2010 

toteutetussa 

selvityksessä 

vastaajien 

sukupuolijakauma oli 

60 % naisia ja 40 % 

miehiä.  

Vuonna 2013 

Uudenmaan väestön 

sukupuolijakauma oli 

52 % naisia ja 48 % 

miehiä. Uudenmaan 

väestöstä 8,4 % oli 

ruotsinkielisiä 2013.  

 Vastaajista 80 % on naisia ja 20 % miehiä 

 Vastaajista 85 % puhuu äidinkielenään 

suomea, 14 % ruotsia ja 1 % muita kieliä 

 62 % vastaajista on avioliitossa tai 

rekisteröityneessä parisuhteessa, 14 % 

avoliitossa ja 24 % naimattomia, leskiä tai 

eronneita 

 



Vastaajien ikäjakauma 

Vastanneista 66 % on 
35–64-vuotiaita ja yli 
75-vuotiaita 12 %. Alle 
24-vuotiaiden osuus jäi 
tässä selvityksessä hyvin 
pieneksi (2%). 

Vuoden 2010 
selvityksessä yli 65-
vuotiaat olivat 
yliedustettuina (28%) ja 
alle 24-vuotiaat 
aliedustettuina (9%). 

Uudellamaalla 75-vuotta 
täyttäneiden osuus 
väestöstä oli vuonna 
2013 6,2 %. 16-24-
vuotiaita oli 
Uudellamaalla vuonna 
2013 11,2 % ja 25-64-
vuotiaita 55,3 %. 
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Vastaajien koulutustaso 

Vastaajista vähintään 

alemman 

korkeakoulututkinnon 

suorittaneita on 33 %. 

Luku on hyvin lähellä 

Uudenmaan keskiarvoa. 

Vuonna 2012 

Uudenmaan väestöstä 

korkea-asteen 

koulutuksen suorittaneita 

oli 32,4 % ja 

keskiasteen 34,4 %. 

14% 

24% 

7% 

20% 

13% 

20% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

kansakoulu/keskikoulu/peruskoulu

ammatillinen tutkinto

ylioppilastutkinto

opistotason tutkinto

ammattikorkeakoulututkinto

yliopisto-/korkeakoulututkinto

muu

Kaikki (N: 1411)



Vastaajien päätoiminen tehtävä 

Suurin osa vastaajista 

(60 %) on 

ansiotyössä.  

Vuoden 2010 

selvityksessä 

ansiotyössä oli 42 % 

ja eläkkeellä 38 % 

vastaajista. 

Työttömiä oli 5 %. 

Uudellamaalla 

työttömyysaste oli 

2/2014 9,6%. 
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Kotitalouksien yhteenlasketut tulot (kk, verojen 

jälkeen) 

Vastaajista 6 % ilmoitti 

kotitaloutensa 

yhteenlasketuiksi 

tuloiksi kuukaudessa 

alle 1000 euroa. 

Hieman yli puolet 

vastaajista (53 %) 

ilmoitti kotitalouden 

yhteenlasketuiksi 

tuloiksi kuukaudessa yli 

3000 euroa. 
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Kyselyyn vastaamatta jättäneet ryhmät 

Selvityksen  tuloksissa 
korostuvat työssäkäyvien yli 
35-vuotiaiden naisten 
näkemykset hyvinvoinnista ja 
palveluista. 

Vastaajien kokonaismäärässä 
myös yli 75-vuotiaiden 
ikäryhmä oli yliedustettu 
Uudenmaan keskiarvoon 
nähden, johtuen 
ikääntyneiden suuresta 
edustuksesta Lohjan ja 
Siuntion vastauksissa. Yli 75-
vuotiaita kaikista vastaajista 
oli yhteensä 171, joista 
lohjalaisia vastaajia oli 117 
ja siuntiolaisia 42. Yli 75-
vuotiaat lohjalaiset ja 
siuntiolaiset vastaajat ovat 
suurelta osin kotipalveluiden 
käyttäjiä, joilla oli 
mahdollisuus vastata 
kyselyyn kotipalvelun kautta 
jaettavilla paperilomakkeilla.  

 Miehet kaikissa ikäryhmissä 

 Alle 24-vuotiaat 

 Yli 75-vuotiaat Nurmijärveltä, 

Raaseporista, Pornaisista ja 

Mäntsälästä 

 Työttömät 

 Opiskelijat 

 



Asuminen ja asumisviihtyvyys 



Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Suurin osa vastaajista 
(86 %) asuu 
omistusasunnossa. 
Vuokralla asuu 12 % ja 
muussa 
asumisratkaisussa 2 % 
vastaajista.  

Vuoden 2010 
selvityksessä 14 % 
vastaajista ilmoitti 
asuvansa vuokralla, 83 
% omistusasunnossa ja 3 
% muussa 
asumisratkaisussa. 

Omistusasunnossa asuvia 
oli Uudellamaalla 
vuonna 2012 58 %.  
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Kotitalouksien koko 

Vuoden 2010 

selvityksessä 

lapsiperheiden osuus 

oli 31 %, joista joka 

kymmenes oli 

yksinhuoltajaperhe. 

Uudellamaalla 

yksinhuoltajaperheiden 

osuus lapsiperheistä oli 

vuonna 2013 22,7 %. 

 Kotitalouksien koko vaihteli yksinasuvista 
yli 6 hengen kotitalouksiin 

 Lapsiperheiden osuus kyselyyn 
vastanneista oli 53 % 

 Kyselyyn vastanneista lohjalaisista 59 % ja 
mäntsäläläisistä 61 % oli lapsiperheitä 

 Lapsiperheiden suureen osuuteen vaikutti 
todennäköisesti Wilma-järjestelmän käyttö 
kyselyn jakamisessa 

 Lapsiperheistä 12 % oli yksinhuoltajaperheitä 

 Oma tai puolison isä ja/tai äiti asui 
vastanneista 1 % kotitaloudessa 



Yksinasuvat 

Vastaajista 16 % on 

yksinasuvia.  

Yksinasuvista hieman yli 

kolmasosa (34,5 %) on 

yli 75-vuotiaita.  

Koko Uudellamaalla 

yksinasuvia kaikista 

asuntokunnista on 41 % 

ja yli 75-vuotiaita 

yksinasuvia noin 50 %. 

(sotkanet)  
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajista 5 % on 
asunut nykyisessä 
asuinkunnassaan alle 
2 vuotta. 49 % 
vastaajista on asunut 
asuinkunnassaan yli 
20 vuotta. 

Jakauma on 
samankaltainen 
vuoden 2010 
selvitykseen 
verrattuna. Vuonna 
2010 4 % kyselyyn 
vastanneista oli asunut 
kotikunnassaan alle 
kaksi vuotta. Puolet 
vastaajista oli asunut 
asuinkunnassaan yli 
20 vuotta. 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

66 % vastaajista viihtyy 
kotikunnassaan hyvin tai melko 
hyvin, huonosti tai melko 
huonosti 14 %. Huonoiten 
viihdytään Raaseporissa, 
parhaiten Pornaisissa.  

Huonosti viihtyvien osuus on 
hieman suurempi aiempaan 
selvitykseen verrattuna. Vuoden 
2010 selvityksessä 74 % 
vastaajista ilmoitti viihtyvänsä 
kotikunnassaan hyvin tai melko 
hyvin ja 7 % huonosti tai melko 
huonosti.  

Vuoden 2010 selvitys: 
• Siuntio 67 % hyvin, 13 % 

huonosti  
• Lohja 80 % hyvin, 6 % 

huonosti  
• Raasepori 65 % hyvin 10, 

% huonosti  
 
Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Yli 80 % vastaajista 

ilmoitti viihtyvänsä 

asuinalueellaan hyvin 

tai melko hyvin. 

Huonosti tai melko 

huonosti viihtyvien 

osuus on vain 5 %. 

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 74 % hyvin, 

4 % huonosti 

 Lohja 85 % hyvin, 

3 % huonosti 

 Raasepori 81 % 

hyvin, 4 % huonosti 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono). 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Keskimäärin 87 % 

kaikista kyselyyn 

vastanneista ilmoitti 

viihtyvänsä nykyisessä 

asunnossaan hyvin tai 

melko hyvin. 

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 90 % hyvin, 

1 % huonosti 

 Lohja 90 % hyvin, 

3 % huonosti 

 Raasepori 89 % 

hyvin, 4 % huonosti 

 
 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono). 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajat olivat 
tyytymättömimpiä 
nykyisen kotinsa 
asumiskustannuksiin. 
Asunnon kokoon ja 
sijaintiin vastaajat olivat 
pääosin tyytyväisiä. 

 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei 
tyytyväinen, ei tyytymätön). 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajat, jotka olivat 

asuneet kotikunnassaan 

alle 2 vuotta tai yli 30 

vuotta ilmoittivat 

viihtyvänsä hyvin 

asuinkunnassaan 

hieman muita ryhmiä 

useammin. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono). 

 

8% 

17% 19% 
16% 

9% 

71% 

60% 59% 

66% 

74% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

alle 2v 2-10v 11-20v 21-30v yli 30v

Viihtyvyys kotikunnassa asumisajan 
mukaan tarkasteltuna (***) 

huonosti tai melko huonosti hyvin tai melko hyvin



Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Luottamuksella kunnan 

toimintaan on 

vaikutusta 

viihtyvyyteen 

kotikunnassa(***).  

Huonosti tai melko 

huonosti kotikunnassaan 

viihtyvistä 41 % ilmaisi, 

ettei luota kunnan 

toimintaan. Vastaavasti 

kotikunnassaan hyvin 

tai melko hyvin 

viihtyvistä 92 % luotti 

paljon kunnan 

toimintaan. 
 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono). 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajista, jotka arvioivat 
kunnan järjestämien 
terveyspalveluiden 
toimivan hyvin tai melko 
hyvin, 76 % ilmoitti 
viihtyvänsä 
asuinkunnassaan hyvin tai 
melko hyvin ja vain 6 % 
huonosti tai melko huonosti.  

Niistä vastaajista, jotka 
arvioivat 
terveyspalveluiden 
toimivan huonosti tai melko 
huonosti, 39 % ilmoitti 
viihtyvänsä 
asuinkunnassaan huonosti 
tai melko huonosti ja vain 
15 % vähintään melko 
hyvin. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä. 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajista (N:1385) 4 % oli 
päättänyt muuttaa lähiaikoina. 
Vastaajista 28 % on harkinnut 
muuttoa tai haluaisi muuttaa. 
Eniten muuttohalukkuutta löytyy 
Raaseporista, vähiten Pornaisista.  

Vuoden 2010 selvityksessä 18 % 
vastaajista oli harkinnut muuttoa 
tai ilmoitti halustaan muuttaa ja 3 
% oli jo päättänyt muuttaa. 
Muuttohalukkuus on kasvanut 
etenkin Raaseporissa, jossa 
vuonna 2010 20 % vastaajista 
ilmoitti harkinneensa muuttoa tai 
haluavansa muuttaa. 

Muuttoaikeissa olevista puolet 
(50 %) muuttaisi saman kunnan 
sisällä, 21 % naapurikuntaan, 26 
% muualle Suomeen ja 3 % 
ulkomaille. Vuoden 2010 
selvityksessä muuttokohteeksi 
ilmoitettiin seuraavasti: 43 % 
sama kunta, 22 % naapurikunta, 
28 % muu alue Suomessa ja 7 % 
ulkomaat. 
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en olen harkinnut muuttua/haluaisin muuttaa olen päättänyt muuttaa



Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Yleisin syy muuttoon oli 
muutto sopivamman 
kokoiseen asuntoon, mutta 
myös työ ja edullisempi 
asunto olivat usein muuton 
syynä.  

Avoimissa vastauksissa 
muuton muiksi syiksi  
mainittiin useimmin muutto 
parempien palveluiden tai  
liikenneyhteyksien äärelle, 
tyytymättömyys nykyiseen 
asuntoon, asuinalueeseen tai 
kuntaan sekä 
henkilökohtaiset syyt, kuten 
perhetilanne (esimerkiksi 
ero, ikääntyneiden 
vanhempien hoiva). 

Syyt muuttamiseen ovat 
pysyneet pitkälti 
samanlaisina vuoden 2010 
selvitykseen verrattuna. 
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Asuminen ja asumisviihtyvyys 

Vastaajista, jotka 

eivät suunnittele 

muuttoa 74 % viihtyy 

kotikunnassaan hyvin 

tai melko hyvin. 

Muuttoa harkitsevista 

hyvin viihtyvien  osuus 

on 46 %. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono). 
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Viihtyvyys kunnassa/muuttoaikeet (***) 

huonosti tai melko huonosti hyvin tai melko hyvin



Tyytyväisyys kunnan muuhun palveluntarjontaan: 

viihtyisyys 

Kunnan alueen 
viihtyisyyttä mitattiin 
muodostamalla 
summamuuttuja 
seuraavista kysymyksistä: 
alueen koettu kauneus, 
siisteys ja turvallisuus 
sekä naapurusto. 

Lähes 2/3 (67 %) 
vastaajista on 
tyytyväinen kuntansa 
viihtyisyyteen. 

Mäntsälässä oltiin 
tyytymättömimpiä, 
Siuntiossa tyytyväisimpiä. 

 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
hyvä, ei huono). 
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Tyytyväisyys kunnan muuhun palveluntarjontaan: 

viihtyisyys 

Kuntansa 
viihtyisyystekijöistä 
vastaajat olivat 
tyytyväisimpiä 
naapurustoonsa ja 
alueen turvallisuuteen, 
tyytymättömimpiä 
alueen siisteyteen. 

 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono). 
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Yhteenveto: asuminen ja asumisviihtyvyys 

 Kyselyyn vastanneiden kotitalouksista yli puolet oli 

lapsiperheitä, joista 12 % oli yksinhuoltajaperheitä. 

 Yksinasuvia oli 16 %.  

 Yksinasuvista joka kolmas oli yli 75-vuotias. 

 Vastaajista huomattava osa on asunut asuinkunnassaan 

pitkään, suurin osa omistusasunnossa. 

 Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti viihtyvänsä 

kotikunnassaan hyvin tai melko hyvin.  

 Asuinalueeseen ja asuntoon oltiin huomattavasti useammin 

tyytyväisiä kuin asuinkuntaan. 

 



Yhteenveto: asuminen ja 

asumisviihtyvyys 

 Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä alueen turvallisuuteen, 
kauneuteen sekä naapurustoon. Viihtyisyyttä lisäävistä 
tekijöistä vastaajat olivat useimmin tyytymättömiä kunnan 
alueen siisteyteen. 

 Mitä enemmän vastaajat luottivat kuntansa toimintaan ja 
mitä useammin he katsoivat kunnan terveyspalvelut 
toimiviksi, sitä paremmin he viihtyivät kotikunnassaan. 

 Vastaajista 28 % ilmoitti harkinneensa muuttoa ja 4 % oli jo 
päättänyt muuttaa. 

 Muuttamisen syinä mainittiin useimmin muutto sopivamman 
kokoiseen asuntoon, yleinen tyytymättömyys nykyiseen 
asuntoon, asuinalueeseen tai kuntaan sekä henkilökohtaiset 
syyt. 

 

 



Terveys ja hyvinvointi 



Fyysinen ja psyykkinen terveydentila 

 Fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa selvitettiin 

seuraavilla kysymyksillä: 

 Millainen on fyysinen terveydentilanne nykyisin? 

 Kuinka paljon jokin pitkäaikainen sairaus, vaiva tai 

vamma haittaa päivittäistä toimintaanne? 

 Millainen on mielialanne enimmäkseen nykyisin? 

 



Fyysinen terveydentila 

Vastaajista suurin osa 

(72,5 %) kokee 

terveydentilansa 

hyväksi tai melko 

hyväksi. Huonoksi tai 

melko huonoksi 

terveytensä kokee 5,5 

% vastaajista. 

Vuoden 2010 

selvityksessä 

vastaavat luvut olivat 

70 % ja 10%. Näihin 

lukuihin vaikutti 

todennäköisesti 

ikääntyneiden 

yliedustus vuoden 

2010 selvityksessä.  
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Fyysinen terveydentila: sairaudet, vaivat ja 

vammat 

Vastaajista 47 % 
päivittäistä toimintaa 
ei haittaa lainkaan 
jokin pitkäaikainen 
sairaus, vaiva tai 
vamma. 15 % 
toimintaa vaiva 
haittaa paljon tai 
melko paljon.  

Vuoden 2010 
selvityksessä 
vastaajista 21 % 
ilmoitti jonkin edellä 
mainituista syistä 
haittaavan 
päivittäistä toimintaa 
melko paljon tai 
paljon, 43 % ei 
lainkaan. 
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Fyysinen terveydentila: ikä 

Koettu fyysinen 
terveydentila heikkeni iän 
myötä(***). 

Yli 75-vuotiaista 17 % koki 
terveytensä huonoksi tai 
melko huonoksi. Yli 75-
vuotiaista 32 %:lla oli 
sairaus, vaiva tai vamma, 
joka haittaa päivittäistä 
toimintaa paljon tai melko 
paljon. Toisin sanoen koettu 
terveydentila ei selity 
kokonaan esimerkiksi 
sairaudella, vaikka se 
haittaisikin jokapäiväistä 
elämää. 

Vuoden 2010 selvityksessä 
yli 75-vuotiaista 25 % koki 
terveydentilansa huonoksi. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 

 

 

3% 4% 2% 
6% 6% 

17% 

82% 81% 
75% 73% 

64% 

47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

alle 34-v. 35-44-v. 45-54-v. 55-64-v. 65-74-v. yli 75-v.

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Fyysinen terveydentila: tulotaso 

Mitä korkeampi vastaajan 
talouden tulotaso oli, sitä 
useammin hän koki 
terveydentilansa hyväksi 
(***). 

Vastaajista, jotka 
ilmoittivat taloutensa 
tulotasoksi yli 3000 € 
kuukaudessa, yli 80 % 
koki fyysisen 
terveydentilansa hyväksi 
tai melko hyväksi, kun taas 
vastaajista, joiden 
ilmoitettu tulotaso oli alle 
1000 € kuukaudessa, 
fyysisen terveydentilansa 
koki hyväksi tai melko 
hyväksi vain 49 %. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Psyykkinen terveydentila 

Vastaajista suurin osa 
(74 %) kokee 
mielialansa 
enimmäkseen hyväksi tai 
melko hyväksi.  

Huonoksi tai melko 
huonoksi mielialansa 
kokee 6 % vastaajista. 

Vastaajia, jotka kokivat 
sekä mielialansa että 
terveydentilansa hyväksi 
tai melko hyväksi, oli 60 
%. 

Vastaajia, jotka kokivat 
sekä terveytensä että 
mielialansa huonoksi tai 
melko huonoksi, oli 1,6 
% (N:23).  
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Elinvoimaisuus 

Elinvoimaisuutta 
selvitettiin kysymällä 
vastaajilta 
elinvoimaisuuden 
kokemuksista, 
onnistumisen tunteista, 
tarmokkuudesta, 
elämänilosta sekä 
elämästä 
nauttimisesta. 

Vastaajista 66 % 
kokee itsensä usein tai 
melko usein 
elinvoimaiseksi, 8 % 
ei lainkaan tai 
harvoin. 
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Elinvoimaisuus ja ikä*** 

Suhteessa 

muihin 

ikäryhmiin, yli 

75-vuotiaiden 

ikäryhmässä on 

vähemmän niitä 

vastaajia, joilla 

on paljon 

elinvoimaa. 

Tarkastelusta on 

jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei hyvä, 

ei huono) 
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Stressaantuneisuus 

Stressaantuneisuutta 

selvitettiin kysymällä 

vastaajilta epäonnistumisen 

tunteista, 

hermostuneisuudesta, 

masentuneisuudesta, 

turvattomuudesta, 

yksinäisyydestä, 

väsymyksestä, 

unettomuudesta sekä 

ylirasittuneisuudesta. 

Vastaajista 9 % kokee 

stressiä usein tai melko 

usein. Täysin stressittömiä on 

9 %. 
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Stressitekijät: masentuneisuus 

Kaikista vastaajista 13 % itsensä 

masentuneeksi tunsi usein tai melko 

usein.  

Vastaajista pienituloisimmat 

tunsivat itsensä masentuneeksi 

useammin kuin suurempituloiset**.  

Masentuneisuudella on yhteys 

lähes kaikkiin stressitekijöihin. 

Vastaajat, jotka ovat kokeneet 

usein tai melko usein 

hermostuneisuutta, 

epäonnistumisia, yksinäisyyttä, 

väsymystä, unettomuutta tai 

ylirasitusta, ovat kokeneet usein 

tai melko usein itsensä 

masentuneeksi. 
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Stressitekijät: yksinäisyys  

Suurin osa vastaajista ei 

yleensä tunne itseään 

yksinäiseksi.  

Vastaajista 13 % on 

tuntenut itsensä 

yksinäiseksi usein tai 

melko usein. 
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Stressitekijät: yksinäisyys 

Ikä vaikuttaa yksinäisyyden 

kokemuksiin***.  

Yli 75-vuotiaista 24 % on 

tuntenut olonsa yksinäiseksi 

usein tai melko usein. 

Nuorimmassa ikäluokassa 

yksinäisyyden tunteita on 

kokenut 16 %. 

Taustalla vaikuttaa myös 

siviilisääty*** sekä yksin 

asuminen***. Naimattomista, 

eronneista tai leskistä 23 % ja 

yksinasuvista 27 % on tuntenut 

olonsa yksinäiseksi.  
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Stressitekijät: turvattomuus 

Vastaajista 7 % on 

tuntenut olonsa 

turvattomaksi usein tai 

melko usein.  

Ikäryhmien*** välillä 

oli eroa siinä, kuin usein 

vastaajat olivat 

tunteneet olonsa 

turvattomaksi. 

Yli 75-vuotiaista 20 

%:lla oli 

turvattomuuden 

kokemuksia, kun 

nuoremmissa 

ikäluokissa vaihteluväli 

oli 3-8 %. 

53% 

28% 

12% 
5% 2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

en lainkaan 2 3 4 usein

Kuinka usein olette tuntenut itsenne 
turvattomaksi? 

Kaikki (N: 1368)



Stressitekijät: väsymys 

Väsymyksen 

kokemuksissa ikäryhmien 

välillä oli merkittäviä 

eroja***. Alle 24-

vuotiaista 67 % tunsi 

itsensä väsyneeksi usein 

tai melko usein.  
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Stressitekijät: väsyneisyys ja 

unettomuus 

Mitä huonommaksi 

vastaaja koki 

mielialansa tai fyysisen 

terveydentilansa, sitä 

useammin vastaaja 

tunsi itsensä väsyneeksi 

ja sitä useammin 

vastaaja kärsi myös 

unettomuudesta.   
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Stressitekijät: ylirasittuneisuus 

Vastaajista 18 % ei ole 
tuntenut oloaan lainkaan 
ylirasittuneeksi. Usein tai 
melko usein 
ylirasittuneisuutta on 
tuntenut 26 % vastaajista. 

Sukupuolten*** välillä oli 
eroja ylirasittuneisuuden 
kokemuksissa: naisista 29 
% koki usein tai melko 
usein itsensä 
ylirasittuneeksi, kun miehillä 
vastaava osuus oli 17 %. 
Tässä on kuitenkin 
huomioitava selvityksen 
vääristynyt 
sukupuolijakauma. 

Ikäryhmistä*** 
ylirasittuneimpia olivat 35-
44-vuotiaat.  
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Stressitekijät: ylirasittuneisuus 

Ryhmien välisten 

erojen tarkempi 

mittaaminen on 

tässä kohtaa 

epäluotettavaa 

ryhmien isojen 

kokoerojen vuoksi. 

Tulokset eivät ole 

siis yleistettävissä. 

 Mitä huonommaksi vastaaja koki mielialansa tai 

fyysisen terveydentilansa, sitä useammin 

vastaaja tunsi itsensä ylirasittuneeksi 

 Mitä suurempi vastaajan kotitalouden koko oli, 

sitä ylirasittuneemmaksi vastaaja koki itsensä 

 

 



Huolet 

 Yleisimmin huolehdittiin perheenjäsenen 
tulevaisuudesta (36 % huolehti paljon tai melko 
paljon), ikääntyneen omaisen pärjäämisestä (32 
%), läheisen terveydestä (28 %), omasta 
tulevaisuudesta (25 %), työssä jaksamisesta ja 
rahatilanteesta (25 %). 

 Huolista muodostettiin summamuuttujat, jotka 
mittasivat tietynlaisia huolityyppejä (esimerkiksi 
työhön ja toimeentuloon liittyviä huolia), joita 
käsitellään seuraavaksi. 



Huolet: ”Syrjäytymisalttiit” 

”Syrjäytymisalttiutta” 

selvitettiin muodostamalla 

summamuuttuja 

seuraavista kysymyksistä: 

masentuneisuuden, 

ahdistuneisuuden, 

turvattomuuden ja 

yksinäisyyden tunteiden 

kokemukset sekä 

mielekkään tekemisen 

puute. 

Yleisesti tällaisia 

kokemuksia on ollut 

harvalla vastaajalla, vain 

2 %:lla melko usein tai 

usein. 
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Huolet: Työhön ja toimeentuloon liittyvät huolet 

Työhön ja toimeentuloon 

liittyviä huolia mitattiin 

yleisesti muodostamalla 

summamuuttuja 

seuraavista huolista:  

1)Huoli omasta 

tulevaisuudesta  

2) huoli toimeentulosta  

3) huoli työssä 

jaksamisesta 

Nuoremmat 

ikäluokat*** huolehtivat 

työhön ja toimeentuloon 

liittyvistä asioista 

enemmän kuin 

vanhemmat ikäluokat. 
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Huolet: Työhön ja toimeentuloon 

liittyvät huolet 

Mitä pienemmäksi 
vastaaja arvioi 
taloutensa 
kuukausittaisen 
tulotason, sitä enemmän 
hän huolehti 
välttämättömistä 
kuukausittaisista 
menoista selviämisestä. 

Ero melko paljon tai 
paljon huolehtivien 
määrässä pienimmän ja 
suurimman tulotason 
ryhmien välillä oli 50 
prosenttiyksikköä. 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
vähän, ei paljon). 
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Huolet: Terveyshuolet 

Terveyshuolia mitattiin 
yleisesti 
muodostamalla 
summamuuttuja 
seuraavista huolista:  

1) huoli omasta 
terveydestä  
2) huoli omaisen 
terveydestä  
3) huoli 
perheenjäsenen 
tulevaisuudesta  
4) oma tai läheisen 
pitkäaikaissairaus 

Vanhemmilla 
ikäluokilla*** ja 
pienituloisilla*** on 
enemmän terveyshuolia 
kuin nuoremmilla ja 
suurituloisemmilla. 
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Huolet: Ikääntyneeseen omaiseen liittyvät huolet 

Vanhuuteen liittyviä 

huolia mitattiin yleisesti 

muodostamalla 

summamuuttuja 

seuraavista 

kysymyksistä:  

1)Huoli ikääntyneen 

omaisen pärjäämisestä 

2)Vaikeus järjestää 

ikääntyneen tai 

sairaan omaisen hoito. 

45-64-vuotiaat 

huolehtivat eniten 

ikääntyneen omaisen 

pärjäämisestä (36 % 

huolehtii paljon tai 

melko paljon). *** 
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Huolet: Riippuvuuksiin liittyvät huolet 

Riippuvuuksiin liittyviä huolia 

mitattiin yleisesti 

muodostamalla 

summamuuttuja seuraavista 

huolista:  

1) oma tai läheisen 

syömishäiriö  

2) alkoholiongelma  

3) huumeongelma  

4) rahapeliongelma  

5) tietokone-/nettiriippuvuus  

6) lähisuhdeväkivalta tai sen 

pelko 

 

Suurimmalla osalla 

vastaajista ei ollut 

riippuvuuksiin liittyviä huolia. 

Kuitenkin joka viides vastaaja 

huolehtii riippuvuuksiin 

liittyviä asioita ainakin jonkin 

verran. 
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Vastaajien psyykkinen kuormittuneisuus 

Vastaajat jaoteltiin 

ryhmiin 

klusterianalyysin 

avulla, jossa havainnot 

ryhmittyivät jonkin 

yhteisen piirteen, 

kuten vähäisen 

kuormittuneisuuden, 

perusteella. Ryhmille 

annettiin tämän 

jälkeen 

mahdollisimman 

kuvailevat nimet. 

 Vastaajat ryhmiteltiin stressi-, huoli- ja 
elinvoimamuuttujien avulla neljään 
ryhmään: 

1) Kuormittuneet: paljon huolia ja stressiä, 
vähän elinvoimaa 

2) Riskiryhmä: jonkin verran huolia ja 
stressiä, kohtalaisesti elinvoimaa 

3) Elinvoimaiset: ei juurikaan huolia tai 
stressiä, paljon elinvoimaa 

4) Tasapainoiset: jonkin verran huolia ja 
stressiä, paljon elinvoimaa  



Psyykkinen kuormittuneisuus: ryhmät 

Vastaajat ovat 
pääosin 
elinvoimaisia tai 
tasapainoisia: 
heillä on siis 
riittävästi 
tarvittavia 
psyykkisiä 
voimavaroja 
stressin ja huolien 
hillitsemiseen. 

Joka kymmenes 
vastaaja kokee 
kuitenkin 
elinvoimansa 
alhaiseksi ja 
huolten ja stressin 
määrän suureksi.  
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Ryhmien tulkinnassa huomioitavia 

asioita 

 Ryhmien luonnehdinta on hyvin monitulkintaista. 

 Esimerkiksi: vaikka kuormittuneista vastaajista iso osa 
tienaisi alle 1000 euroa, se EI tarkoita sitä, että vain 
pienituloiset olisivat kuormittuneita -> itse asiassa 
pienituloisista vastaajista isoin osa kuului tasapainoisten 
ryhmään. 

 Tässä kuvataan, millaisia vastaajia kuuluu esimerkiksi 
kuormittuneiden ryhmään: ilmiötä ei pyritä selittämään. 

 Luonnehdinnat ovat suuntaa antavia, eivätkä 
yleistettävissä. 

 Lisäksi ryhmien luonnehdinnat saattavat olla osin 
päällekkäisiä. 

 



Kuormittuneista suurin ikäryhmä on 45-54-vuotiaat (29 %). Kiinnostava ikäryhmä 

on 35-44-vuotiaat, sillä heidän osuutensa kussakin ryhmässä on suuri. 

Ikäryhmät*** 
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Kuormittuneet (10 % vastanneista) 

 

 Kuormittuneista 29 % oli 45-54-vuotiaita. 

 Kuormittuneista suhteellisesti suurempi osuus muihin ryhmiin verrattuna oli naimattomia, 
eronneita tai leskiä (37 %). Kuormittuneista suurin osuus oli kuitenkin avioliitossa (52 %). 

 Kuormittuneista suurin osa (65%) oli koulutustasoltaan kansakoulun/keskikoulun/peruskoulun, 
ammatillisen tai opistotasoisen tutkinnon tehneitä, mutta korkeakoulututkinnon suorittaneitakin 
oli 25 % kuormittuneista. 

 Kuormittuneista yli puolet (57 %) oli ansiotyössä, 15 % vanhuuseläkkeellä ja 10 % työttömiä. 

 Kuormittuneista suurimman osan (65 %) kotitalouden yhteenlasketut tulot olivat alle 3000 
euroa. 

 Kuormittuneista useammat kokivat fyysisen terveydentilansa heikoksi muita ryhmiä enemmän. 

 Kuormittuneista vastaajista 38 % koki mielialansa huonoksi tai melko huonoksi, hyväksi tai 
melko hyväksi vain 14 %. 

 Kuormittuneista  21 % oli saanut apua, 41 % ei kokenut tarvitsevansa apua, 17 % on hakenut 
muttei saanut ja 22 % olisi tarvinnut apua muttei hakenut. 

 Kuormittuneilla läheiset, harrastukset, työ ja/tai opiskelu lisäävät heidän päivittäistä 
hyvinvointiaan vähemmän kuin muilla ryhmillä: läheiset 40 %, työ ja/tai opiskelu 8 %, 
yhdistystoiminta 4 % ja harrastukset 24 %. 

 



Riskiryhmä (13 % vastanneista) 

 Riskiryhmästä 24 % oli 35-44-vuotiaita. 

 Riskiryhmästä suurin osa (68%) oli koulutustasoltaan 
kansakoulun/keskikoulun/peruskoulun, ammatillisen tai opistotasoisen 
tutkinnon tehneitä, mutta korkeakoulututkinnon suorittaneitakin oli 26 %. 

 Riskiryhmästä suurimman osan (71 %)  kotitalouden yhteenlasketut tulot 
olivat 1000-3000 euroa. 

 Riskiryhmäläiset kokivat terveytensä vähintään kohtalaisen hyväksi, 
mielialansa kohtalaiseksi tai melko hyväksi. 

 Riskiryhmästä 80 % ei ollut tarvinnut apua, 12 % oli saanut apua, 2 % oli 
hakenut muttei saanut ja 6 % olisi tarvinnut apua muttei hakenut sitä. 

 Riskiryhmän huolet liittyvät lähinnä omaan tai läheisen terveyteen sekä 
ikääntyneen omaisen pärjäämiseen. 

 Riskiryhmän päivittäistä hyvinvointia lisäävät läheiset, harrastukset ja 
yhdistystoiminta. 

 

 



Elinvoimaiset (41 % vastanneista) 

 Elinvoimaisista 34 % oli 35-44-vuotiaita ja vain 5 % yli 75-vuotiaita. 

 Elinvoimaisista 43 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon. 

 Elinvoimaisista 70 % kotitalouden yhteenlasketut tulot olivat vähintään 
3000 euroa/kk. 

 Elinvoimaisista 91 % koki terveydentilansa hyväksi ja 96 % mielialansa 
hyväksi. 

 Elinvoimaisista 84 % ei ole tarvinnut apua, 12 % on saanut sitä, 2 % 
hakenut muttei saanut apua ja 2 % olisi tarvinnut apua muttei hakenut sitä. 

 Elinvoimaisten huolet liittyivät lähinnä ikääntyneen omaisen pärjäämiseen. 

 Elinvoimaisten päivittäistä hyvinvointia lisäävät läheiset (85 %) ja 
harrastukset (46 %), mutta myös yhdistystoiminta sekä työ ja/tai opiskelu 
enemmän kuin muilla ryhmillä. 

 

 

 

 



Tasapainoiset (36 % vastanneista) 

 Tasapainoisista 30 % oli 35-44-vuotiaita. 

 Tasapainoisia koulutustausta tai tulotaso ei erottele. 

 Tasapainoisista 66 % pitää terveydentilaansa hyvänä ja 67 % 
mielialaansa hyvänä. 

 Tasapainoisista 65 % ei ole tarvinnut apua, 18 % on saanut apua, 8 
% hakenut apua muttei saanut ja 9 % olisi tarvinnut apua muttei 
hakenut sitä. 

 Tasapainoisten huolet liittyvät työhön ja toimeentuloon, terveyteen ja 
ikääntyneen omaisen pärjäämiseen sekä jonkin verran riippuvuuksiin. 

 Tasapainoisten hyvinvointia lisäävät läheiset (71 %) ja harrastukset 
(48 %) sekä jonkin verran työ ja/tai opiskelu (18 %) sekä 
yhdistystoiminta (13 %). 

 



Huoliryhmät sukupuolittain 

Sukupuolittain 

tarkasteltuna näyttäisi 

siltä, että miesten 

osuudet ovat hieman 

naisten osuuksia 

suurempia 

kuormittuneiden ja 

riskiryhmän kohdalla.  

Vastaavasti naisten 

osuudet elinvoimaisista 

ja tasapainoisista ovat 

suhteellisesti suurempia 

kuin miesten osuudet. 

Tulkinnassa on otettava 

huomioon selvityksen 

vino sukupuolijakauma. 
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Huolet 

 Kuormittuneilla on ”syrjäytymisalttiuteen” liittyviä 

kokemuksia ja heillä on työhön ja toimeentuloon sekä 

riippuvuuksiin, ikääntyneeseen omaiseen ja terveyteen 

liittyviä huolia enemmän kuin muilla: huolet ovat siis 

kasautuneet. 

 Terveyteen ja ikääntyneeseen omaiseen liittyviä asioita 

huolehtivat kohtalaisen paljon myös tasapainoisten ryhmä. 

 Kaikki ryhmät huolehtivat ainakin jonkin verran 

ikääntyneeseen omaiseen liittyviä asioita. 

 



Avun saaminen arkipäiväisissä 

ongelmissa 

72 % prosenttia 
vastaajista ei ole 
tarvinnut 
ulkopuolista apua 
arkipäiväisistä 
ongelmista 
selviämiseen. 15 % 
on hakenut ja 
saanut ongelmiinsa 
apua.  

6 % kokee, että on 
jäänyt ilman apua, 
vaikka on hakenut 
sitä. 7 % ei ole 
hakenut apua, 
vaikka olisi sitä 
tarvinnut.  
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Eri toimijoiden antaman avun tai tuen 

merkitys arkipäiväisissä ongelmissa 

 Vastaajilta kysyttiin eri toimijoiden antaman avun merkitystä 
arkipäiväisissä ongelmissa. Toimijat olivat seuraavat: puoliso, 
lapset, vanhemmat ja sukulaiset, ystävät, naapurit, järjestöt 
tai yhdistykset, seurakunta, kunnallinen sosiaalitoimi, 
kunnallinen terveystoimi, muut kunnalliset palvelut, 
työvoimatoimisto, Kela, yksityiset sosiaalipalvelut, yksityiset 
terveyspalvelut ja työterveyshuolto. 

 Eniten merkitystä koettiin olevan puolisolla (77 %), lapsilla 
(59 %), ystävillä (53 %) sekä vanhemmilla ja sukulaisilla (46 
%). 

 Vähiten merkitystä oli järjestöillä tai yhdistyksillä (5 %), 
seurakunnalla (6 %) ja yksityisillä sosiaalipalveluilla (4%). 



Tekijät, jotka lisäävät päivittäistä 

hyvinvointia 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon 

erilaiset tekijät lisäävät heidän päivittäistä 

hyvinvointiaan 

 Tekijöistä muodostettiin seuraavat summamuuttujat: 

1) Läheiset (perhe, sukulaiset ja ystävät) 

2) Työ ja opiskelu 

3) Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta 

4) Liikunta, kulttuuri ja muut harrastukset 

 



Läheiset: perhe, sukulaiset, ystävät 

Sukupuolten 

välillä*** oli 

eroa siinä, miten 

paljon läheiset 

lisäsivät 

vastaajan 

päivittäistä 

hyvinvointia.  
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Työ ja opiskelu 

Sukupuolten välillä*** oli 
eroa siinä, miten paljon 
läheiset lisäsivät vastaajan 
päivittäistä hyvinvointia. 
Naisista 20 prosentin 
hyvinvointia työ ja opiskelu 
lisäsi paljon tai melko 
paljon, kun miehillä 
vastaava luku oli 14 %. 

45-54-vuotiaiden 
hyvinvointia työ tai opiskelu 
lisäsi enemmän kuin 
nuorempien tai vanhempien 
ikäryhmien***.  

Myös koulutustaso*** 
erotteli vastaajia: 
vähintään 
ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden 
hyvinvointia työ tai opiskelu 
lisäsi enemmän kuin muilla 
vastaajaryhmillä. 
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Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta 

Ikäryhmien*** 

välillä oli eroa 

siinä, kuinka paljon 

vapaaehtoistyö ja 

yhdistystoiminta 

lisäävät 

päivittäistä 

hyvinvointia. 

Yli 65-vuotiailla 

yhdistystoiminta 

lisäsi hyvinvointia 

hieman enemmän 

kuin nuoremmilla 

ikäryhmillä.  
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Liikunta, kulttuuri, muut harrastukset 

Ikäryhmien** 
mukaan 
tarkasteltuna yli 75-
vuotiaiden kohdalla 
liikunta ja 
kulttuuriharrastukset 
eivät lisänneet 
hyvinvointia niin 
paljon kuin kaikilla 
muilla ikäryhmillä.  

Tulotaso*** erotteli 
myös vastaajia: mitä 
korkeammat 
kotitalouden 
yhteenlasketut tulot 
olivat, sitä enemmän 
liikunta- ja 
kulttuuriharrastukset 
lisäsivät vastaajan 
päivittäistä 
hyvinvointia. 
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Yhteenvetoa terveydestä ja 

hyvinvoinnista 

 Vastaajista suurin osa koki sekä fyysisen että psyykkisen 
terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. 

 Vastaajia, jotka kokivat sekä terveytensä että mielialansa 
huonoksi tai melko huonoksi, oli 1,6 % (N:23).  

 Mitä huonommaksi vastaaja koki mielialansa tai fyysisen 
terveytensä, sitä useammin hän tunsi itsensä väsyneeksi. 

 Vastaajan ikä oli merkitsevä taustatekijä fyysisen 
terveydentilan arvioinnissa: mitä vanhemmasta vastaajasta 
oli kyse, sitä huonommaksi hän koki terveydentilansa. 

 Koettu huono terveydentila ei sen sijaan selittynyt kokonaan 
esimerkiksi sairaudella. 

 



Yhteenveto: elinvoimaisuus ja stressi 

 Vastaajista kaksi kolmasosaa koki elinvoimaisuuden 

tunteita ja 9 % koki olevansa täysin stressittömiä. 

 Elinvoimaisuuden kokemuksia ei ollut lainkaan tai 

vain harvoin 8 % vastaajista. Lisäksi usein tai melko 

usein stressaantuneisuutta koki 9 % vastaajista. 

 Itsensä usein tai melko usein rasittuneeksi koki 26 % 

vastaajista, naiset miehiä useammin. 

 Ikäryhmistä rasittuneimpia olivat 35-44-vuotiaat. 



Yhteenveto: stressitekijät 

 Itsensä masentuneeksi tunsi 13 % vastaajista. 
Pienituloisimmat tunsivat itsensä masentuneeksi 
suurituloisimpia useammin. 

 ”Syrjäytymisalttiita” vastaajia oli 2 %. 

 Lisäksi masentuneisuudella oli yhteys lähes kaikkiin 
muihin stressitekijöihin. 

 Yksinäisyyttä tunsivat eniten yli 75-vuotiaat sekä alle 
24-vuotiaat. Yli 75-vuotiaat tunsivat itsensä 
turvattomaksi nuorempia ikäryhmiä useammin. 

 Myös väsymykset kokemukset jakautuivat ikäryhmittäin: 
useimmin itsensä väsyneeksi kokivat alle 24-vuotiaat. 

 



Yhteenveto: huolet 

 Vastaajat ovat pääosin elinvoimaisia tai tasapainoisia: heillä on siis 
riittävästi tarvittavia psyykkisiä voimavaroja stressin ja huolien 
hillitsemiseen. Joka kymmenes vastaaja kokee kuitenkin elinvoimansa 
alhaiseksi ja huolten ja stressin määrän suureksi.  

 Huolet kohdistuivat useimmin terveyteen ja ikääntyneen omaisen 
pärjäämiseen.  

 22 % vastaajista huolehti terveyteen liittyviä asioita paljon tai melko 
paljon. Vanhemmilla ikäluokilla ja pienituloisilla oli enemmän 
terveyshuolia kuin nuoremmilla ja suurituloisemmilla. 

 Ikääntyneeseen omaiseen liittyviä huolia oli paljon tai melko paljon 29 
% vastaajista. 55-64-vuotiaat huolehtivat ikääntyneen omaisen 
pärjäämisestä muita ikäryhmiä enemmän. 

 Nuoremmat ikäluokat huolehtivat työhön ja toimeentuloon liittyviä asioita 
enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. 

 

 



Yhteenveto: avun saaminen 

 72 % prosenttia vastaajista ei ole tarvinnut ulkopuolista apua arkipäiväisistä 
ongelmista selviämiseen. Vastaajista 6 % koki jääneensä ilman apua, vaikka oli sitä 
hakenut ja 7 % ei ole hakenut apua, vaikka olisi sitä tarvinnut.  

 Vastaajien päivittäistä hyvinvointia lisäsivät eniten läheiset sekä liikunta- ja 
kulttuuriharrastukset. 

 Naiset kokivat läheisten, työn ja/tai opiskelun lisäävän hyvinvointiaan miehiä 
useammin. 

 45-54-vuotiaiden hyvinvointia työ ja/tai opiskelu lisäsi enemmän kuin muiden 
ikäryhmien. 

 Mitä suurituloisemmasta vastaajasta oli kyse, sitä enemmän liikunta- ja 
kulttuuriharrastukset lisäsivät hänen hyvinvointiaan. 

 Yli 75-vuotiaiden kohdalla liikunta- ja kulttuuriharrastukset eivät lisänneet 
hyvinvointia niin paljon kuin kaikkien muiden ikäryhmien. 

 Yli 65-vuotiaiden hyvinvointia yhdistystoiminta lisäsi hieman enemmän kuin 
nuorempien ikäryhmien. 



Palvelut 



Palvelut 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä 

sivistystoimen ja muiden palvelujen käyttöä, merkitystä, toimivuutta ja 

palvelutasoa asuinkunnassaan.  

 Raportointiteknisistä syistä kunnallisen sosiaalihuollon palvelut ja valtiolliset 

(työvoimapalvelut & oikeusapu) sekä Kansaneläkelaitoksen palvelut 

raportoidaan yhtenä kokonaisuutena ”sosiaalipalvelut”-otsikon alla. 

 Vastaukset annettiin asteikolla 1-5 (ei toimi - toimii /ei merkitystä – suuri 

merkitys /jne.), vastaajilla oli myös mahdollisuus valita vaihtoehto ei kokemusta. 

Taulukoissa on esitetty vain niiden kuntalaisten vastaukset, jotka ovat ottaneet 

palveluiden toimivuuteen kantaa.  

 Kunnittain jaoteltuna on raportoitu ne kysymykset, joihin saatiin yli 500 

vastausta. 

 Vastauksia analysoitiin erillisinä ja muodostamalla niistä summamuuttujia. 

 



Palveluiden jaottelu 

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sivistyspalvelut 

Terveyden-sairaanhoitaja Fysioterapia Lastensuojelutyö Oikeusapu Lasten päivähoito 

Yleislääkäri Apuvälineet Lapsiperheiden 

kotipalvelut 

Sosiaaliasiamiespalvelut Esiopetus 

Erikoislääkäri Muut 

kuntoutuspalvelut 

Nuorisotyö Kela Perusopetus 

Diabeteshoitaja Hammashuolto Ikäihmisten kotihoito Työvoimapalvelut Koulujen iltapäivätoiminta 

Depressiohoitaja Sairaala- ja 

vuodeosastohoito 

Muut ikäihmisten palvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Äitiys- ja lastenneuvola Mielenterveyspalvelut Vammaisten palvelut 

Koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuolto 

Potilasasiamiespalvel

ut 

Omaishoidontuki 

Muistipoliklinikka Terveyskeskuksen 

päivystyspalvelut 

Toimeentulotuki 

Laboratorio- ja 

röntgentutkimukset 

Päihdehuolto 



Terveyspalvelut 



Terveyspalveluiden merkitys 

hyvinvoinnin kannalta 

28 % vastaajista ilmoitti, 

ettei ole kääntynyt julkisten 

terveyspalveluiden puoleen 

lainkaan arkipäiväisissä 

ongelmissa. 13 % 

vastaajista ilmoitti tehneensä 

näin vähintään kuukausittain. 

Suurin osa (59 %) 

vastaajista ilmoitti 

käyttävänsä julkisia 

terveyspalveluita 

satunnaisesti. 

Vuoden 2010 selvityksessä 

2 % vastaajista ilmoitti 

kääntyvänsä julkisten  

terveyspalveluiden puoleen 

arkipäiväisissä ongelmissa 

viikoittain, 15 % 

kuukausittain, 60 % 

harvemmin ja 23 % ei 

lainkaan. 
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Terveyspalveluiden merkitys 

hyvinvoinnin kannalta 

Vastaajista 29 % mielestä 
kunnalliselta terveystoimelta 
saadulla tuella on suuri tai 
melko suuri merkitys 
arkipäiväisissä ongelmissa. 
48 % mukaan kunnalliselta 
terveystoimelta saadun tuen 
merkitys arkipäivän 
ongelmissa on vähäinen tai 

melko vähäinen. 
 
Vuoden 2010 selvityksessä 
40 % vastaajista arvioi että 
kunnallisella terveystoimella 
oli arkipäiväisissä 
ongelmissa suuri tai melko 
suuri merkitys. Vastaajista 
40 prosentin mukaan 
kunnallisella terveystoimella 
oli arkipäivän ongelmissa 
vähäinen tai melko vähäinen 
merkitys.  
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Arvioikaa kunnalliselta terveystoimelta saamanne tuen tai 
avun merkitys arkipäiväisissä ongelmissa.  

Kaikki (N: 1295)



Terveyspalveluiden merkitys 

hyvinvoinnin kannalta 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan 17 
kunnan järjestämän terveyspalvelun 
merkitystä hyvinvointinsa kannalta 
asteikolla 1-5 (1=ei lainkaan 
merkitystä, 5=suuri merkitys). 

Merkittävimmiksi terveyspalveluiksi 
vastaajat arvioivat hammashuollon 
ja laboratorio- ja röntgentutkimukset. 
Vähiten merkittäviksi arvioitiin 
depressiohoitaja ja muistipoliklinikka. 

Vuoden 2010 selvityksessä 
merkittävimmiksi terveyspalveluiksi 
arvioitiin yleislääkärin ja 
hammashuollon palvelut sekä 
laboratorio- ja röntgentutkimukset. 
Vähiten merkittäviksi arvioitiin 
potilasasiamiespalvelut ja 
mielenterveyspalvelut. (huom.! 2010 
selvityksessä mukana oli hieman eri 
palveluita kuin 2014, esimerkiksi 
terveyskeskuksen päivystys- ja 
depressiohoitajan palveluita ei ollut 
tuolloin mukana.) 

 

 

Palvelu ka Palvelu ka 

Hammashuolto (N:1086) 4,2 Äitiys- ja lastenneuvola (N:708) 3,6 

Laboratorio- ja 

röntgentutkimukset (N:1201) 

4,2 Apuvälineet (N:436) 3,6 

Terveyskeskuksen 

päivystyspalvelut (N:1132) 

4,1 Muut kuntoutuspalvelut (N:391) 3,4 

Yleislääkäri (N:1234) 4,1 Mielenterveyspalvelut (N:324) 3,2 

Erikoislääkäri (N:823) 4,0 Diabeteshoitaja (N:311) 3,1 

Terveyden-/sairaanhoitaja 

(N:1177) 

3,9 Potilasasiamiespalvelut (N:233) 2,6 

Koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuolto 

(N:741) 

3,9 Muistipoliklinikka (N:194) 2,5 

Fysioterapia (N:684) 3,9 Depressiohoitaja (N:246) 2,4 

Sairaala- ja vuodeosastohoito 

(N:594) 

3,8 



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Erillisten terveyspalveluiden 
toimivuutta koskevista 
kysymyksistä laadittiin 
yhteinen summamuuttuja 
mittaamaan kokemusta 
terveyspalveluiden 
yleisestä toimivuudesta. 

Keskimäärin puolet 
vastaajista koki kunnalliset 
terveyspalvelut toimiviksi. 

Toimivimmiksi 
terveyspalvelut koettiin 
Siuntiossa, huonoiten 
toimiviksi Raaseporissa. 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono). 
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Terveyspalveluiden toimivuuden yleisarvio  

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Yli 75-vuotiaat olivat 

muita ryhmiä 

tyytyväisempiä kunnan 

järjestämiin 

terveyspalveluihin, 

tyytymättömimpiä 

olivat alle 24-vuotiaat 

vastaajat. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei toimi 

hyvin eikä huonosti) 
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Terveyspalveluiden toimivuuden yleisarvio 
ikäryhmittäin  

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Sekä yleis- että 
erikoislääkärin palvelut 
arvioi toimiviksi noin puolet 
vastaajista. Yleislääkärin 
palvelut koki toimimattomiksi 
22 % ja erikoislääkärin 29 
% vastaajista. 

Keskimäärin 61 % 
vastaajista koki, että 
terveyden- ja 
sairaanhoitajan palvelut 
toimivat asuinkunnassa hyvin 
tai melko hyvin, 12 % 
mukaan palvelut eivät toimi. 

Diabeteshoitajan palvelut 
arvioi toimivan hyvin tai 
melko hyvin 65 % 
vastaajista. 15 % arvioi sen 
toimivan huonosti tai melko 
huonosti.  

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Diabeteshoitaja (N:223)
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Arvioikaa palvelun toimivuutta asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Siuntiossa yleislääkäripalvelut 
katsottiin toimivimmiksi, 
Raaseporissa yleislääkärin 
palvelu arvioitiin useimmin 
huonosti toimivaksi. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin yleislääkärin 
palveluilla oli suuri merkitys, 
62 % arvioi palvelun 
vähintään melko hyvin 
toimivaksi ja 18 % melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 30 % toimii, 26 

% ei toimi  
 Lohja 42 % toimii, 28 % 

ei toimi  
 Raasepori 33 % toimii, 

29 % ei toimi 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Yleislääkäri 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Ikäryhmistä 

tyytyväisimpiä 

yleislääkäripalveluihin 

olivat yli 75-vuotiaat ja 

tyytymättömimpiä 35-

54-vuotiaat. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 

ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 

huono). 
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Yleislääkäri 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin erikoislääkärin 
palvelut koettiin toimiviksi 
Siuntiossa, harvimmin 
Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin erikoislääkärin 
palveluilla oli suuri 
merkitys, 55 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi ja 24 % 
melko huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 22 % toimii, 47 

% ei toimi 
 Lohja 26 % toimii, 57 

% ei toimi  
 Raasepori 31 % toimii, 

37 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono). 
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Erikoislääkäri 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Toimivimmaksi terveyden- ja 
sairaanhoitajapalvelut 
arvioitiin Siuntiossa, 
huonoiten toimivaksi 
Raaseporissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin terveyden- ja 
sairaanhoitajapalveluilla oli 
suuri merkitys, 76 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi ja  9 % 
melko huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 65 % toimii, 10 

% ei toimi 
 Lohja 57 % toimii, 14 % 

ei toimi 
 Raasepori 45 % toimii, 

18 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Terveyden- ja sairaanhoitaja 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Jopa 80 % vastaajista arvioi 
äitiys- ja lastenneuvolan 
toimivaksi asuinkunnassaan. 
Vain 4 % mukaan 
neuvolapalvelut eivät toimi. 

63 % kaikista vastaajista arvioi 
koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon 
toimivan asuinkunnassaan 
vähintään melko hyvin, 12 % 
mielestä se ei toimi. 

Vuoden 2010  selvityksen 
vastaajien mukaan parhaiten 
toimivia terveyspalveluja olivat 
äitiys- ja lastenneuvola sekä 
terveydenhoitajan palvelut. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Äitiys- ja lastenneuvola (N:613)

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
(N:668)

Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Huonoiten toimiviksi 
neuvolapalvelut arvioitiin 
Pornaisissa, parhaiten 
Lohjalla. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin äitiys- ja 
lastenneuvolapalveluilla oli 
suuri merkitys, 91 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 1 % arvioi 
palvelun melko huonosti tai 
huonosti toimivaksi. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 71 % toimii, 7 % 

ei toimi 
 Lohja 56 % toimii, 15 % 

ei toimi 
 Raasepori 64 % toimii, 8 

% ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Äitiys- ja lastenneuvola 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin toimiviksi koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollon 

palvelut koettiin Mäntsälässä, 

harvimmin Siuntiossa. 

Niistä vastaajista, joiden 

hyvinvointiin koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollolla oli 

suuri merkitys, 74 % arvioi 

palvelun vähintään melko hyvin 

toimivaksi ja 9 % melko huonosti 

tai huonosti toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 38 % toimii, 21 % ei 

toimi 

 Lohja 46 % toimii, 22 % ei 

toimi 

 Raasepori 38 % toimii, 22 % 

ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Mielenterveyspalvelut 
arvioi vähintään melko 
hyvin toimiviksi 38 % 
vastaajista. 39 % 
vastaajista arvioi palvelut 
huonosti tai melko huonosti 
toimiviksi. 

Depressiohoitajan  palvelut 
toimivat vastaajien arvion 
mukaan useammin huonosti 
kuin hyvin. Sen arvioi 
vähintään melko hyvin 
toimivaksi 32 % ja huonosti 
tai melko huonosti 
toimivaksi 39 % 
vastaajista. 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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Mielenterveyspalvelut (N:205)

Depressiohoitaja (N:117)

Arvioikaa palvelun toimivuutta asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Keskimäärin 74 % 
vastaajista koki, että 
laboratorio- ja 
röntgentutkimukset 
toimivat asuinkunnassa, 
8 % mukaan palvelut 
eivät toimi. 

Keskimäärin 40 % 
vastaajista koki, että 
terveyskeskuksen 
päivystyspalvelut 
toimivat asuinkunnassa, 
34 % mukaan palvelut 
eivät toimi. 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
hyvä, ei huono) 
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Arvioikaa palvelun toimivuutta asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Toimivimmaksi laboratorio- ja 
röntgentutkimukset arvioitiin 
Siuntiossa ja Nurmijärvellä, 
huonoiten toimivaksi 
Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin laboratorio- ja 
röntgentutkimuksilla oli suuri 
merkitys, 85 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi ja 5 % melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys 
 Siuntio 56 % toimii, 17 % 

ei toimi 
 Lohja 49 % toimii, 22 % ei 

toimi  
 Raasepori 57 % toimii, 9 

% ei toimi 
 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Toimivimmaksi 
terveyskeskuksen 
päivystyspalvelut arvioitiin 
Siuntiossa, huonoiten 
toimivaksi Raaseporissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin 
terveyskeskuksen 
päivystyspalveluilla oli suuri 
merkitys, 45 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 35 % 
arvioi palvelun melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvityksessä 
ei ollut terveyskeskuksen 
päivystyspalveluja koskevaa 
kysymystä. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Terveyskeskuksen päivystyspalvelut  

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

18-54-vuotiaiden 

mukaan 

päivystyspalvelut eivät 

toimi kovin hyvin. Yli 

55-vuotiaat näkevät 

päivystyspalveluiden 

toimivuuden 

positiivisemmin. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 
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Terveyskeskuksen päivystyspalvelut 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin vähintään melko hyvin 
toimivaksi sairaala- ja 
vuodeosastohoito arvioitiin 
Siuntiossa, harvimmin Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin sairaala- ja 
vuodeosastohoidolla oli suuri 
merkitys, 72 % arvioi palvelun 
vähintään melko hyvin toimivaksi. 
12 % arvioi palvelun melko 
huonosti tai huonosti toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 35 % toimii, 19 % ei 

toimi 
 Lohja 35 % toimii, 32 % ei 

toimi 
 Raasepori 52 % toimii, 15 % 

ei toimi 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Apuvälinepalvelun koki 
toimivaksi 69 %, 
fysioterapian 54 % ja 
muut kuntoutuspalvelut 
49 % vastaajista. 

53 % vastaajista arvioi 
muistipoliklinikkapalvelun 
toimivan kunnassaan 
hyvin tai melko hyvin. 
22%:n mielestä palvelu 
ei toimi tai toimii 
huonosti. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Fysioterapiapalvelun 
kokivat toimivimmaksi 
siuntiolaiset vastaajat, 
toimimattomimmaksi se 
arvioitiin Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin 
fysioterapialla oli suuri 
merkitys, 66 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi ja 21 % 
melko huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 
• Siuntio 39 % toimii, 

20 % ei toimi 
 Lohja 41 % toimii, 

36 % ei toimi 
 Raasepori 40 % 

toimii, 21 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Siuntio
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Fysioterapia 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

33 % vastaajista arvioi 
potilasasiamiespalvelut 
vähintään melko hyvin 
toimiviksi asuinkunnassaan. 
Lähes saman määrän vastaajia 
mukaan 
potilasasiamiespalvelut 
toimivat huonosti tai melko 
huonosti. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin 
potilasasiamiespalveluilla oli 
suuri merkitys, 47 % arvioi 
palvelun vähintään melko hyvin 
toimivaksi. 22 % arvioi 
palvelun melko huonosti tai 
huonosti toimivaksi.  

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 

 

32% 

33% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Potilasasiamiespalvelut (N:233)

Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Keskimäärin 52 % 
vastaajista arvioi 
hammashuollon palvelut 
toimiviksi asuinkunnassaan, 
25 %  vastaajista koki että 
hammashuollon palvelut 
eivät toimi. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin 
hammashuollolla oli suuri 
merkitys, 63 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi ja 20 % 
melko huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Hammashuolto (N:1035)

Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin 
hammashuollon 
palvelut koettiin 
toimiviksi Siuntiossa, 
harvimmin Lohjalla ja 
Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 62 % toimii, 

17 % ei toimi 
 Lohja 60 % toimii, 

22 % ei toimi 
 Raasepori 41 % 

toimii, 34 % ei 
toimi 

 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
hyvä, ei huono). 
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Hammashuolto 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kriittisimpiä ryhmiä 

terveyspalveluiden 

toimivuuden 

arvioinnissa olivat 45-

54-vuotiaat ja alle 

24-vuotiaat.  

Toimivimmiksi 

terveyspalvelut arvioi 

yli 75-vuotiaiden 

ikäryhmä. 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 
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Terveyspalveluiden arviointi/ikä (***) 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Mitä huonommin vastaaja 
arvioi kunnan järjestämien 
terveyspalveluiden toimivan, 
sitä vähemmän luottamusta 
hänellä oli siihen, että hän 
saa kunnan palveluista 
riittävästi tukea sitä 
tarvitessaan. 

Sama ilmiö näkyy myös 
kysymyksessä siitä, luottaako 
vastaaja kunnan kykyyn 
järjestää palvelut seuraavan 
10v. aikana.  

Toistuu myös 
sosiaalipalveluiden 
toimivuuden ja luottamuksessa 
kuntaan 
palvelujenjärjestäjänä välillä 
(***). 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei vähän eikä 
paljon luottamusta) 
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kunnan kykyyn järjestää tarvittavat palvelut (***) 

vähän luottamusta paljon luottamusta



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan asuinkuntansa terveyspalveluiden osalta 

seuraavia seikkoja:  

 palveluista tiedottaminen   

 neuvonta  

 yksilöllinen ohjaus  

 palvelujen sujuvuus  

 ajan saaminen kohtuullisen ajan kuluessa  

 asiakaspalvelu  

 sähköinen asiointi  

 kulkuyhteydet  

 tilojen esteettömyys  

 Kysymyksistä muodostettiin yhteinen summamuuttuja mittaamaan yleisen 

palvelutason laatua. 

 



Terveyspalveluiden toimivuuden arviointi 

Kuntien suhteen 

tarkasteltuna 

tyytyväisyys 

terveyspalveluiden 

toimivuuteen on 

suhteellisen tasainen. 

Muista kunnista 

huomattavasti eniten 

eroaa Raasepori, jossa 

yli puolet vastaajista 

pitää palvelutasoa 

huonona. 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 
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Yleinen palvelutaso 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

29 % vastaajista koki 
terveyspalveluista 
tiedottamisen toimivan 
asuinkunnassaan 
vähintään melko hyvin. 35 
% mielestä tiedottaminen 
toimi huonosti tai melko 
huonosti.  

Huonoiten tiedottamisen 
koettiin toimivan 
Raaseporissa, parhaiten 
Siuntiossa. 

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 31 % toimii, 

35 % ei toimi  
 Lohja 24 % toimii, 38 

% ei toimi  
 Raasepori 15 %  

toimii, 47 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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(N:164)

Lohja
(N:483)

Mäntsälä
(N:268)

Nurmijärvi
(N:85)

Pornainen
(N:38)
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Kaikki
(N:1140)

Palveluista tiedottaminen 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Terveyspalveluiden 
yleisneuvonnan koki hyvin 
tai melko hyvin toimivaksi 
keskimäärin 31 % 
vastaajista. Huonosti 
yleisneuvonta toimii 32 % 
mielestä. 

Kuntien väliset erot ovat 
muuten pieniä, mutta 
Raaseporissa 
yleisneuvonta arvioitiin 
huomattavasti muita 
kuntia 
toimimattomammaksi. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 30 % toimii, 

26 % ei toimi  
 Lohja 26 % toimii, 39 

% ei toimi  
 Raasepori 18 %  

toimii, 43 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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(N:1050)

Yleisneuvonta 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Yksilöllisen ohjauksen 

terveyspalveluissa koki 

toimivan vähintään melko 

hyvin 30 % vastaajista. 

38 % mukaan yksilöllinen 

ohjaus toimii huonosti tai 

melko huonosti.  

Useimmin hyvin toimivaksi 

yksilöllinen ohjaus koettiin 

Siuntiossa, harvimmin 

Raaseporissa. 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 

ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 

huono) 
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Yksilöllinen ohjaus 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kolmannes vastaajista 
arvioi ajan saamisen 
kohtuullisen ajan kuluessa 
toimivan 
terveyspalveluiden 
kohdalla vähintään melko 
hyvin. 43 % koki tämän 
toimivan huonosti tai 
melko huonosti. 

Parhaiten ajan arvioivat 
saavansa kohtuullisen ajan 
kuluessa siuntiolaiset 
vastaajat, huonoimmin 
raaseporilaiset. 

Vuoden 2010 selvitys 
 Siuntio 29 % toimii, 

27 % ei toimi 
 Lohja 35 % toimii, 44 

% ei toimi  
 Raasepori 20 % 

toimii, 48 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Ajan saaminen kohtuullisen ajan kuluessa 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Terveyspalveluiden 
asiakaspalvelun koki 
vähintään melko hyvin 
toimivaksi 43 % 
vastaajista. 24 % mielestä 
asiakaspalvelu toimii 
huonosti tai melko 
huonosti. 

Useimmiten 
asiakaspalvelu koettiin 
toimivan hyvin Siuntiossa, 
harvimmin Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 64 % toimii, 13 

% ei toimi 
 Lohja 53 % toimii, 20 

% ei toimi 
 Raasepori 33 % toimii, 

34 % ei toimi 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Asiakaspalvelu 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Keskimäärin 31 % vastaajista 

arvioi asuinkuntansa 

terveyspalvelujen sähköisen 

asioinnin toimivuuden vähintään 

melko hyväksi. 37 % mielestä 

sähköinen asiointi toimii huonosti 

tai melko huonosti. 

Huonoimmaksi sähköisen 

asioinnin toimivuus arvioitiin 

Raaseporissa, parhaimmaksi 

Pornaisissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 23 % toimii, 29 % ei 

toimi 

 Lohja 23 % toimii, 39 % ei 

toimi 

 Raasepori 16 % toimii, 49 % 

ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei hyvä, ei huono)  
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Sähköinen asiointi 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kuntien välillä on suuria eroja 
kulkuyhteyksien arvioinnissa.  

Pornaisissa, Siuntiossa ja 
Raaseporissa yli 60 % 
vastaajista kokee 
kulkuyhteydet 
terveyspalveluihin huonoiksi tai 
melko huonoiksi. Parhaiten 
toimiviksi kulkuyhteydet 
koetaan Lohjalla ja 
Mäntsälässä, jossa reilu 
kolmannes arvioi kulkuyhteydet 
vähintään melko hyviksi. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 22 % toimii, 64 % 

ei toimi 
 Lohja 25 % toimii, 56 % 

ei toimi 
 Raasepori 20 % toimii, 47 

% ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 

67% 

40% 

34% 

52% 

71% 69% 

47% 

11% 

34% 36% 

24% 
20% 20% 

29% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Raasepori
(N:152)

Lohja
(N:474)

Mäntsälä
(N:253)

Nurmijärvi
(N:86)

Pornainen
(N:41)

Siuntio
(N:99)

Kaikki
(N:1105)

Kulkuyhteydet 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Terveyspalveluiden 
tilojen esteettömyyden 
koki vähintään melko 
hyväksi 58 % 
vastaajista, huonoksi tai 
melko huonoksi 14 % 
vastaajista.  

Parhaimmaksi tilojen 
esteettömyys arvioitiin 
Mäntsälässä, huonoiten 
toimivaksi Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 52 % toimii, 

12 % ei toimi 
 Lohja 47 % toimii, 

18 % ei toimi 
 Raasepori 33 % 

toimii, 28 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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Tilojen esteettömyys 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Terveyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Terveyspalveluiden yleisen 

palvelutason arvioinnilla oli 

vaikutusta terveyspalveluiden 

toimivuuden arviointiin. 

Vastaajat, jotka arvioivat 

terveyspalveluiden yleisen 

palvelutason (asiakaspalvelu, 

ajan saaminen kohtuullisessa 

ajassa, kulkuyhteydet jne.) 

hyväksi tai melko hyväksi, 

arvioivat terveyspalveluiden 

toimivuuden hyväksi tai melko 

hyväksi yli kaksi kertaa 

useammin kuin ne vastaajat, 

jotka arvioivat 

terveyspalveluiden 

palvelutason huonoksi tai 

melko huonoksi. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Terveyspalveluiden palvelutaso/terveyspalveluiden 
toimivuus (***) 

huono tai melko huono hyvä tai melko hyvä



Yhteenveto: Terveyspalvelut 

 Merkittävimpinä terveyspalveluina hyvinvoinnin kannalta vastaajat pitivät 
hammashuoltoa ja laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Vähiten 
merkityksellisinä taas depressiohoitajan ja muistipoliklinikan palveluita. 

 Eri terveyspalveluiden toimivuuden arvioinnissa oli merkittäviä eroja. 

 Toimivimmiksi kunnallisiksi terveyspalveluiksi vastaajat arvioivat äitiys- ja 
lastenneuvolan ja laboratorio- ja röntgentutkimukset. Äitiys- ja lastenneuvola 
arvioitiin toimivammaksi terveyspalveluksi myös vuonna 2010. 

 Huonoimmin toimiviksi arvioitiin terveyskeskuksen päivystyspalvelut, 
depressiohoitajan ja mielenterveyden palvelut sekä potilasasiamiespalvelut. 
Vuoden 2010 vastaajien mukaan huonoiten toimivat terveystoimen palvelut 
olivat potilasasiamiespalvelu, mielenterveyspalvelut ja erikoislääkäripalvelut. 

 Vastaajat, jotka ilmoittivat palvelulla olevan suuri merkitys heidän 
päivittäisen hyvinvointinsa kannalta, arvioivat useammin palvelun toimivaksi 
kuin muut vastaajat.  

 



Yhteenveto: Terveyspalvelut 

 Kuntien väliset erot terveyspalveluiden toimivuuden 
arvioinnissa olivat merkittäviä. 

 Lähes kaikki terveyspalvelut arvioitiin huomattavasti muita 
useammin toimiviksi Siuntiossa. Raaseporissa arviot olivat 
lähes kaikkien palvelujen kohdalla keskiarvoa huonompia. 

 Terveyspalveluiden yleinen palvelutaso arvioitiin 
huonommaksi kuin itse palveluiden keskimääräinen 
toimivuus.  

 Terveyspalveluissa  palvelutason huonoimmaksi osa-alueeksi 
arvioitiin palveluiden saavutettavuus. Parhaiten toimivaksi 
palvelutason osa-alueeksi arvioitiin tilojen esteettömyys. 



Raportointiteknisistä syistä kunnallisen sosiaalihuollon 
palvelut ja valtiolliset (työvoimapalvelut & oikeusapu) 
sekä Kansaneläkelaitoksen palvelut raportoidaan yhtenä 
kokonaisuutena ”Sosiaalipalvelut”-otsikon alla. 

Sosiaalipalvelut 



Sosiaalipalveluiden merkitys 

hyvinvoinnin kannalta 

86 % vastaajista 
ilmoitti, ettei ole 
lainkaan kääntynyt 
sosiaalipalveluiden 
puoleen 
arkipäiväisissä 
ongelmissa. 14 % on 
kääntynyt näiden 
palveluiden puoleen 
ainakin joskus.  

Vuoden 2010 
selvityksessä 84 % 
vastaajista ilmoitti, 
ettei ole lainkaan 
kääntynyt 
sosiaalipalveluiden 
puoleen 
arkipäiväisissä 
ongelmissa. 
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Kaikki (N: 1345)



Sosiaalipalveluiden merkitys 

hyvinvoinnin kannalta 

Vain 7 % vastaajista 

arvioi sosiaalipalveluilta 

saamansa avun 

merkityksen suureksi tai 

melko suureksi. 

Vastaajista 73 %:n 

mukaan sosiaalitoimen 

merkitys arkipäiväisissä 

ongelmissa on vähäinen. 

Vuoden 2010 

selvityksessä 9 % 

vastaajista arvioi 

sosiaalipalveluilta 

saamansa avun 

merkityksen suureksi tai 

melko suureksi. 
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Sosiaalipalveluiden merkitys hyvinvoinnin 

kannalta 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan 

sosiaalipalveluiden merkitystä päivittäisen 

hyvinvointinsa kannalta asteikolla 1-5 (1=ei 

lainkaan merkitystä, 5=suuri merkitys).  

Merkittävimmiksi sosiaalipalveluiksi 

vastaajat arvioivat ikäihmisen kotihoidon ja 

muut ikäihmisten palvelut, vähiten merkitystä 

arvioitiin olevan päihdehuollolla ja 

sosiaaliasiamiespalvelulla. 

Vuoden 2010 selvityksessä merkittävimmiksi 

sosiaalipalveluiksi arvioitiin samaten 

ikäihmisten kotihoito ja muut palvelut sekä 

Kela ja vähiten merkitykselliseksi 

päihdehuollon ja sosiaaliasiamiehen 

palvelut  sekä lapsiperheiden kotipalvelut. 

Palvelu ka Palvelu ka 

Muut ikäihmisten palvelut 

(N:525) 

3,1 Työvoimapalvelut (602) 2,2 

Ikäihmisten kotihoito (N:530) 3,0 Toimeentulotuki (N:409) 2,1 

Kela (N:956) 3,0 Lastensuojelutyö (N:416) 2,0 

Nuorisotyö (N:575) 2,9 Lapsiperheiden 

kotipalvelut (N:404) 

2,0 

Vammaisten palvelut (N:421) 2,5 Oikeusapu (N:364) 1,9 

Omaishoidontuki (alle 65v.) 

(N:369) 

2,2 Sosiaaliasiamiespalvelut 

(N:345) 

1,7 

Omaishoidontuki (yli 65v.) 

(N:359) 

 

2,2 Päihdehuolto (N:340) 1,6 



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Erillisten sosiaalipalveluiden 
toimivuutta koskevista 
kysymyksistä laadittiin 
yhteinen summamuuttuja 
mittaamaan kokemusta 
sosiaalipalveluiden yleisestä 
toimivuudesta. (Huom. 
Vähäisen vastaajamäärän 
vuoksi omaishoidon, 
sosiaaliasiamiespalvelun, 
oikeusavun ja päihdehuollon 
muuttujat jätettiin pois 
summamuuttujaa laadittaessa) 

Noin kolmasosa vastaajista 
koki sosiaalipalvelut toimiviksi 
asuinkunnassaan. Toimivimmiksi 
sosiaalipalvelut koettiin 
Mäntsälässä, huonoiten 
toimiviksi Raaseporissa. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Sosiaalipalveluiden toimivuuden yleisarvio 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Ikäihmisten kotihoidon ja 
muut palvelut arvioi 
toimivaksi noin 
kolmannes vastaajista, 
toisaalta noin kolmannes 
arvioi nämä palvelut 
huonosti tai melko 
huonosti toimiviksi.  

Yli 65-vuotiaiden 
omaishoidontuki 
arvioitiin hieman 
useammin toimivaksi kuin 
alle 65-vuotiaiden 
omaishoidontuki.  

Vammaisten palvelut 
arvioi toimiviksi 34 % 
vastaajista.  

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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24% 

38% 
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34% 

31% 
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22% 

27% 
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Ikäihmisten kotihoito (N:357)

Muut ikäihmisten palvelut (N:355)

Vaimmaisten palvelut (N:235)

Omaishoidontuki (alle 65v.) (N:151)

Omaishoidontuki (yli 65v.) (N:181)

Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Parhaiten ikäihmisten 
kotihoidon arvioitiin 
toimivan Siuntiossa, 
huonoiten Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin ikäihmisten 
kotihoidolla oli suuri tai 
melko suuri merkitys, 46 % 
arvioi palvelun vähintään 
melko toimivaksi. 25 % 
arvioi palvelun melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi. 

Vuoden 2010 selvitys: 
• Siuntio 23 % toimii, 26 

% ei toimi.  
• Lohja 49 % toimii, 15 

% ei toimi.  
• Raasepori 30 % toimii, 

26 % ei toimi. 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Ikäihmisten kotihoito 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Lapsiin ja nuoriin 

kohdistetuista 

sosiaalipalveluista 

vastaajat arvioivat 

nuorisotyön 

toimivan parhaiten 

ja lapsiperheiden 

kotipalveluiden 

huonoiten. 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 

 

18% 

36% 

59% 

51% 

34% 

19% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nuorisotyö (N:439)

Lastensuojelutyö (N:242)

Lapsiperheiden kotipalvelut
(N:218)

Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Sosiaalihuoltoon 

liittyvistä 

palveluista 

toimeentulotuen 

arvioitiin toimivan 

huonoiten, 

päihdehuollon 

parhaiten. 

 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 
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Arvioikaa palvelun toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Valtiollisista palveluista 

tyytyväisimpiä oltiin 

Kelan toimintaan. Kelan 

palvelut koki toimiviksi 

keskimäärin 51 % 

kaikista vastaajista. 

 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 

ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 

huono) 
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Työvoimapalvelut (N:414)
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Arvioikaa palveluiden toimivuutta 
asuinkunnassanne 

toimii hyvin tai melko hyvin toimii huonosti tai melko huonosti



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kelan palvelut koettiin 
parhaiten toimiviksi 
Mäntsälässä, huonoiten 
Pornaisissa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin Kelan 
palveluilla oli suuri 
merkitys, 70 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 8 % 
arvioi palvelun melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 29 % toimii, 

24 % ei toimi.  
 Lohja 41 % toimii, 26 

% ei toimi.  
 Raasepori 43 % 

toimii, 20 % ei toimi. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Sosiaalipalveluiden toimivuuden arviointi 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan asuinkuntansa sosiaalitoimen 
palveluiden osalta seuraavia seikkoja:  

 palveluista tiedottaminen   

 neuvonta  

 yksilöllinen ohjaus  

 palvelujen sujuvuus  

 ajan saaminen kohtuullisen ajan kuluessa  

 asiakaspalvelu  

 sähköinen asiointi  

 kulkuyhteydet 

 tilojen esteettömyys  

 Kysymyksistä muodostettiin yhteinen summamuuttuja mittaamaan 
yleisen palvelutason laatua 



Sosiaalipalveluiden toimivuuden arviointi: 

Palvelutaso 

Sosiaalipalveluiden 

yleisen palvelutason 

arvioi vähintään 

melko hyväksi 19 % 

vastaajista. 38 % 

vastaajista arvioi 

palvelutason huonoksi 

tai melko huonoksi. 

Parhaaksi palvelutaso 

arvioitiin 

Mäntsälässä, 

huonoimmaksi 

Raaseporissa. 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

hyvä, ei huono) 
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Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Vastaajista 22 % 
arvioi 
sosiaalipalveluista 
tiedottamisen ja 
yleisneuvonnan hyvin 
tai melko hyvin 
toimivaksi ja huonosti 
tai melko huonosti 
toimivaksi 41 %. 

Toimivimmaksi 
tiedotus ja 
yleisneuvonta 
arvioitiin 
Nurmijärvellä, 
huonoiten toimivaksi 
Raaseporissa. 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
hyvä, ei huono) 
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Palveluista tiedottaminen ja yleisneuvonta 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

21 % kaikista vastaajista 
arvioi 
sosiaalipalveluiden 
yksilöllisen ohjauksen ja 
neuvonnan toimivan 
vähintään melko hyvin, 
47 % arvioi ohjauksen 
toimivan huonosti tai 
melko huonosti. 

Useimmin yksilöllinen 
ohjaus ja neuvonta 
arvioitiin toimivaksi 
Pornaisissa, harvimmin 
Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 11 % toimii, 

55 % ei toimi 
 Lohja 11 % toimii, 

62 % ei toimi 
 Raasepori 9 % 

toimii, 57 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Vastaajista 23 % 
arvioi 
sosiaalipalveluiden 
sujuvuuden 
asuinkunnassaan 
hyväksi tai melko 
hyväksi, 47 % arvion 
mukaan palvelujen 
sujuvuus toimii huonosti 
tai melko huonosti.  

Huonoimmaksi 
palvelujen sujuvuus 
arvioitiin 
Raaseporissa, 
parhaimmaksi 
Siuntiossa. 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
hyvä, ei huono) 
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Palvelujen sujuvuus 
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Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Ajan saamisen kohtuullisen 
ajan kuluessa koki 
toimivan hyvin tai melko 
hyvin 26 % kaikista 
vastaajista. 46 % arvioi 
ajan saamisen toimivan 
huonosti tai melko 
huonosti. 

Useimmin ajan saamisen 
koettiin toimivan 
vähintään melko hyvin 
Mäntsälässä, harvimmin 
Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys. 
 Siuntio 29 % toimii, 

27 % ei toimi 
 Lohja 25 % toimii, 44 

% ei toimi 
 Raasepori 20 % 

toimii, 48 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Ajan saaminen kohtuullisen ajan kuluessa 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Asiakaspalvelun 
asiantuntevuuden arvioi 
vähintään melko hyväksi 
31 % vastaajista, 
huonoksi tai melko 
huonoksi 31 % 
vastaajista. 

Parhaimmaksi 
asiakaspalvelu arvioitiin 
Pornaisissa, 
huonoimmaksi 
Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 39 % toimii, 

20 % ei toimi 
 Lohja 32 % toimii, 

33 % ei toimi 
 Raasepori 25 % 

toimii, 38 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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Asiakaspalvelun asiantuntevuus 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Sähköisen asioinnin 
sosiaalipalveluissa arvioi 
vähintään melko hyvin 
toimivaksi 35 % vastaajista. 
Vastaavasti 34 % arvioi 
sähköisten palveluiden 
toimivan huonosti tai melko 
huonosti.  

Parhaiten toimiviksi 
sähköiset palvelut arvioitiin 
Lohjalla, huonoiten 
Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 23 % toimii, 29 

% ei toimi 
 Lohja 23 % toimii, 29 % 

ei toimi 
 Raasepori 16 % toimii, 

49 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Sähköinen asiointi  

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kulkuyhteydet koettiin 
selkeästi huonoiten 
toimivaksi 
sosiaalipalveluiden 
palvelutason osa-alueeksi. 
57 % vastaajista koki, 
että kulkuyhteydet ovat 
huonot tai melko huonot.  

Kuntien väliset erot olivat 
suuria: huonoimmiksi 
kulkuyhteydet arvioitiin 
Pornaisissa, parhaiksi 
Lohjalla. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 8 % toimii, 78 

% ei toimi 
 Lohja 15 % toimii, 65 

% ei toimi 
 Raasepori 14 % 

toimii, 52 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 
huono) 
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Kulkuyhteydet 

toimii huonosti tai melko huonosti toimii hyvin tai melko hyvin



Sosiaalipalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Vastaajista 34 % arvioi 

sosiaalipalveluiden tilojen 

esteettömyyden hyväksi tai 

melko hyväksi ja 31 % 

huonoksi tai melko huonoksi.  

Parhaimmaksi tilojen 

esteettömyys arvioitiin 

Lohjalla, huonoimmaksi 

Pornaisissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 30 % toimii, 29 % 

ei toimi 

 Lohja 23 % toimii, 37 % 

ei toimi 

 Raasepori 16 % toimii, 

46 % ei toimi 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Yhteenveto: Sosiaalipalvelut 

 Sosiaalitoimen palveluiden välillä oli suuria eroja siinä kuinka 
merkittäviksi vastaajat arvioivat ne päivittäisen hyvinvointinsa 
kannalta. 

 Merkittävimmiksi vastaajat arvioivat ikäihmisten palvelut ja Kelan 
palvelut. Näitä palveluita lukuun ottamatta muilla sosiaalipalveluilla 
arvioitiin useammin olevan vähän merkitystä kuin paljon merkitystä 
päivittäisen hyvinvoinnin kannalta. Vähiten merkitykselliseksi koettiin 
päihdehuolto ja sosiaaliasiamiespalvelut. 

 Myös eri palveluiden toimivuuden arvioinneissa oli suuria eroja 
eri palveluiden välillä. 

 Useammin toimiviksi kuin toimimattomiksi arvioitiin vammaisten 
palvelut, ikäihmisten kotihoito, nuorisotyö, sosiaaliasiamiehen 
palvelut, päihdehuolto, oikeusapu ja Kelan palvelut. Keskimäärin 
useammin toimimattomiksi kuin toimiviksi arvioitiin työvoimapalvelut, 
toimeentulotuki, lapsiperheiden kotipalvelut, muut ikäihmisten 
palvelut, lastensuojelutyö ja omaishoidontuki. 

 



Yhteenveto: Sosiaalipalvelut 

 Sosiaalipalveluiden yleinen palvelutaso arvioitiin 
huonommin toimivaksi kuin sosiaalipalvelut itsessään.  
 Lähes kaikki palvelutason osa-alueet arvioitiin useammin 

toimimattomiksi kuin toimiviksi. Esimerkiksi ajan saaminen 
kohtuullisen ajan kuluessa toimi hyvin kaikista vastaajista 26 
% mukaan ja huonosti 46 % mukaan.  

 Palvelutason osa-alueiden toimivuudessa oli paikoittain 
merkittäviä eroja kuntien välillä. Esimerkiksi kulkuyhteydet 
arvioi toimimattomiksi 97 % pornaislaisista vastaajista, kun 
Lohjalla sama luku oli 44 %. 

 



Sivistyspalvelut 



Sivistyspalveluiden merkitys hyvinvoinnin 

kannalta 

Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan 

sivistyspalveluiden 

merkitystä päivittäisen 

hyvinvointinsa kannalta 

asteikolla 1-5 (1=ei 

lainkaan merkitystä, 

5=suuri merkitys).  

Merkittävimmiksi 

sivistyspalveluiksi vastaajat 

arvioivat perusopetuksen 

ja kulttuuri- ja 

kirjastopalvelut. Vähiten 

merkitystä päivittäisen 

hyvinvoinnin kannalta 

arvioitiin olevan koulujen 

iltapäivätoiminnalla. 

Palvelu ka 

Perusopetus (N:860) 3,9 

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut (N:1176) 3,8 

Lasten päivähoito (N:799) 3,1 

Esiopetus (N:778) 3,0 

Koulujen iltapäivätoiminta (N:628) 2,8 



Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Erillisten sivistyspalveluiden 
toimivuutta koskevista 
kysymyksistä muodostettiin 
yhteinen summamuuttuja 
mittaamaan kokemusta 
sivistyspalveluiden yleisestä 
toimivuudesta. 

Keskimäärin yli 80 % 
vastaajista koki 
sivistyspalvelut toimiviksi. 

Toimivimmiksi sivistyspalvelut 
koettiin Lohjalla, huonoiten 
toimiviksi Siuntiossa. 

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Lasten päivähoitopalvelun 
koki melko hyvin tai hyvin 
toimivaksi 76 %, 
esiopetuksen 83 % ja 
perusopetuksen 81 % 
kaikista vastaajista. 

Vuoden 2010 selvityksessä 
parhaiten toimiviksi kunnan 
järjestämiksi 
sivistyspalveluiksi arvioitiin 
myös esiopetus ja 
perusopetus.  

 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Toimivimmaksi päivähoito 
koettiin Mäntsälässä, ja 
toimimattomimmaksi 
Pornaisissa ja Siuntiossa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin lasten 
päivähoidolla oli suuri 
merkitys, 83 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 4 % arvioi 
palvelun melko huonosti tai 
huonosti toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys:  
• Siuntio 58 % toimii, 8 

% ei toimi.  
• Lohja 70 % toimii, 7 % 

ei toimi.  
• Raasepori 57 % toimii, 

9 % ei toimi. 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin esiopetus 
koettiin toimivaksi 
Raaseporissa, harvimmin 
Siuntiossa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin 
esiopetuksella oli suuri 
merkitys, 92 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 1 % 
arvioi palvelun melko 
huonosti tai huonosti 
toimivaksi. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 74 % toimii, 2 

% ei toimi 
 Lohja 71 % toimii, 6 

% ei toimi 
 Raasepori 62 % 

toimii, 9 % ei toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Kriittisimmin perusopetuksen 
toimivuuteen suhtauduttiin 
Pornaisissa ja Siuntiossa, kun taas 
Nurmijärvellä perusopetuksen 
toimivuus arvioitiin useimmin 
keskiarvoa paremmaksi. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin perusopetuksella oli 
suuri merkitys, 86 % arvioi 
palvelun vähintään melko hyvin 
toimivaksi. 3 % arvioi palvelun 
melko huonosti tai huonosti 
toimivaksi.  

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 67 % toimii, 8 % ei 

toimi  
 Lohja toimii 73 %, 8 % ei 

toimi  
 Raasepori toimii 68 %, 5 % ei 

toimi 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono). 
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Sivistyspalveluiden toimivuuden 

arviointi 

Useimmin kulttuuri- ja 
kirjastopalvelut arvioitiin 
toimiviksi Nurmijärvellä ja 
Lohjalla, harvimmin 
Siuntiossa. 

Niistä vastaajista, joiden 
hyvinvointiin kulttuuri- ja 
kirjastopalveluilla oli suuri 
merkitys, 87 % arvioi 
palvelun vähintään melko 
hyvin toimivaksi. 4 % arvioi 
palvelun melko huonosti tai 
huonosti toimivaksi. 

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 42 % toimii, 11 

% ei toimi 
 Lohja 71 % toimii, 8 % 

ei toimi  
 Raasepori 56 % toimii, 

11 % ei toimi 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei hyvä, ei huono) 
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Yhteenveto: Sivistyspalvelut 

 Sivistyspalvelut arvioitiin keskimäärin merkityksellisemmiksi kuin 
sosiaalitoimen palvelut. 

 Merkityksellisemmiksi sivistyspalveluiksi arvioitiin perusopetus ja kulttuuri- ja 
kirjastopalvelut, vähiten merkitykselliseksi koulujen iltapäivätoiminta. 

 Kaikkien sivistyspalveluiden arvioitiin toimivan huomattavasti useammin 
hyvin kuin huonosti. Koulujen iltapäivätoimintaa lukuun ottamatta yli 70 
% vastaajista arvioi sivistyspalveluiden toimivan hyvin tai melko hyvin. 

 Kuntien välisiä eroja löytyi myös sivistyspalveluiden toimivuuden 
arvioinnissa. Lohjalla sivistyspalvelut arvioitiin toimivan tasaisen hyvin, 
Siuntiossa oltiin palveluiden toimivuuden suhteen kriittisempiä. 

 Vastaajat, jotka ilmoittivat palvelulla olevan suuri merkitys heidän 
päivittäisen hyvinvointinsa kannalta, arvioivat useammin palvelun 
toimivaksi kuin muut vastaajat.  

 



Tyytyväisyys muuhun palveluntarjontaan  

kunnassa 



Tyytyväisyys muuhun palveluntarjontaan  

kunnassa 

Muista palveluista 

vastaajat olivat 

tyytyväisimpiä kunnan 

tarjoamiin 

ulkoilumahdollisuuksiin ja 

luontoon ja 

liikuntapalveluihin. 

Tyytymättömimpiä 

vastaajat olivat 

liikennepalveluihin eli 

julkisiin kulkuneuvoihin ja 

kevyen liikenteen väyliin. 

Tarkastelusta on jätetty pois 

ns. keskiryhmä (ei hyvä, ei 

huono). 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan kunnassa 

Kuntien välillä oli 
merkittäviä eroja 
kuntalaisten 
tyytyväisyydessä julkisiin 
kulkuneuvoihin.  

Tyytyväisimpiä olivat 
lohjalaiset, 
tyytymättömimpiä 
pornaislaiset vastaajat. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 4 % tyytyväinen, 

86 % tyytymätön  
 Lohja 19 % 

tyytyväinen, 68 % 
tyytymätön  

 Raasepori 26 % 
tyytyväinen, 48 % 
tyytymätön 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan kunnassa 

Useimmin tyytyväisiä 
kevyen liikenteen väyliin 
oltiin Lohjalla, harvimmin 
Pornaisissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 20 % 

tyytyväinen, 59 % 
tyytymätön 

 Lohja 34 % 
tyytyväinen, 47 % 
tyytymätön 

 Raasepori 39 % 
tyytyväinen, 32 % 
tyytymätön 

 
 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei 
tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

Siuntiolaiset vastaajat 
olivat selvästi 
tyytymättömimpiä 
kuntansa alueen 
päivittäisiin 
kauppapalveluihin. 
Kauppapalveluihin oltiin 
tyytyväisimpiä Lohjalla. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 23 % 

tyytyväinen, 54 % 
tyytymätön 

 Lohja 38 % 
tyytyväinen, 38 % 
tyytymätön 

 Raasepori 57 % 
tyytyväinen, 19 % 
tyytymätön 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

Liikuntapaikkojen 
tarjontaan oltiin 
useimmin tyytyväisiä 
Lohjalla, harvimmin 
Siuntiossa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 34 % 

tyytyväinen, 36 % 
tyytymätön 

 Lohja 43 % 
tyytyväinen, 29 % 
tyytymätön 

 Raasepori 39 % 
tyytyväinen, 35 % 
tyytymätön 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

Kulttuuritarjonnan 
suhteen erot kuntien 
välillä olivat suuria. 
Tyytyväisimpiä oltiin 
Lohjalla, 
tyytymättömimpiä 
Pornaisissa ja Siuntiossa.  

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 20 % 

tyytyväinen, 52 % 
tyytymätön 

 Lohja 26 % 
tyytyväinen, 39 % 
tyytymätön 

 Raasepori 32 % 
tyytyväinen, 39 % 
tyytymätön 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

Mäntsälässä 
ulkoilumahdollisuuksiin ja 
luontoon oltiin useimmin 
tyytymättömiä. Kaikissa 
muissa kunnissa yli 80 % 
vastaajista ilmaisi olevansa 
ulkoilumahdollisuuksiin ja 
luontoon vähintään melko 
tyytyväisiä, mäntsäläläisistä 
64 %. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 58 % 

tyytyväinen, 2 % 
tyytymätön 

 Lohja 89 % tyytyväinen, 
4 % tyytymätön 

 Raasepori 84 % 
tyytyväinen, 4 % 
tyytymätön 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 
tyytyväinen) 
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Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

Lohjalaisista vastaajista yli 

puolet oli tyytyväisiä 

harrastusmahdollisuuksiin. 

Tyytymättömiä oli eniten 

Pornaisissa ja Siuntiossa. 

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 19 % 

tyytyväinen, 49 % 

tyytymätön 

 Lohja 35 % tyytyväinen, 

34 % tyytymätön 

 Raasepori 35 % 

tyytyväinen, 35 % 

tyytymätön 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei tyytymätön eikä 

tyytyväinen) 
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Yhteenveto: Tyytyväisyys muuhun 

palveluntarjontaan  kunnassa 

 Vastaajat olivat tyytyväisimpiä ulkoilumahdollisuuksiin ja luontoon 

(tyytyväisiä 81 %) sekä päivittäisiin kauppapalveluihin (tyytyväisiä 

51 %). Tyytymättömimpiä oltiin julkisiin kulkuneuvoihin 

(tyytymättömiä 55 %) ja kevyen liikenteen väyliin (tyytymättömiä 

41 %). 

 Liikuntapaikkojen tarjontaan ja muihin harrastusmahdollisuuksiin 

oltiin keskimäärin tyytyväisempiä kuin kunnan kulttuuritarjontaan. 

 Kuntien väliset erot tyytyväisyydessä olivat paikoin merkittäviä. 

Esimerkiksi Lohjalla päivittäisten kauppapalveluiden suhteen 

tyytyväisiä oli 61 % vastaajista, kun Siuntiossa kauppapalveluihin 

oli tyytyväisiä vain 15 % vastaajista. 



Palveluiden hankkiminen muualta 



Palveluiden hankkiminen muualta 

 Vastaajilta kysyttiin:  

 Hankkivatko he palveluita asuinkuntansa ulkopuolelta? 

 Mitä palveluja he hankkivat muualta, kuinka usein ja mistä?  

 Mistä syystä palveluja hankitaan muualta? 

 Kysymykset palveluiden muualta hankkimisen syistä 

esitettiin väittäminä, joiden vastausvaihtoehdot 

vaihtelivat asteikolla eri mieltä – samaa mieltä.  



Palveluiden hankkiminen muualta 

Kaikista vastaajista 
(N:1309) 53 % ilmoitti 
hankkivansa palveluita 
asuinkuntansa 
ulkopuolelta. 

Kuntien välillä on suurta 
vaihtelua siinä, hakevatko 
kunnan asukkaat palveluja 
kunnan ulkopuolelta. 
Eniten palveluja 
asuinkunnan ulkopuolelta 
haetaan Pornaisissa, 
Siuntiossa ja 
Nurmijärvellä, vähiten 
Lohjalla ja Raaseporissa. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 80 % kyllä, 20 

% ei 
 Lohja 34 % kyllä, 66 

% ei 
 Raasepori 46 % kyllä, 

54 % ei 
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Palveluiden hankkiminen muualta 
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Palveluiden hankkiminen muualta 

 Vastaajat, jotka hankkivat palveluita asuinkuntansa 

ulkopuolelta, ilmoittivat hakevansa muualta useimmin 

kauppapalveluja. Puolet vastaajista ilmoitti hakevansa 

kauppapalveluja asuinkuntansa ulkopuolelta vähintään 

viikoittain.  

 Myös liikunta-, kulttuuri- ja harrastuspalveluita hankitaan usein 

asuinkunnan ulkopuolelta. 

 77 % vastaajista (N: 788) hankkii ainakin joskus 

terveyspalveluita asuinkuntansa ulkopuolelta. 



Palveluiden hankkiminen muualta 

Merkittävin syy 
palveluiden 
hankkimiseen muualta 
on selvityksen mukaan 
monipuolisempi 
palvelutarjonta. 

Syyt palveluiden 
muualta hankkimiseen 
ovat pysyneet lähes 
täysin samanlaisina 
vuoden 2010 
selvitykseen verrattuna 
(84 % 
monipuolisemmat 
palvelut, 69 % 
tarvittavaa palvelua ei 
asuinkunnassa). 

Tarkastelusta jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei eri eikä samaa 
mieltä) 
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Palveluja ei saatavilla asuinkunnassa
(N:745)

Monipuolisemmat palvelut (N:737)

Laadukkaammat palvelut (N:653)

Edullisemmat palvelut (N:668)

Toisella paikkakunnalla käynti työn tai
opintojen takia (N:687)

Mistä syystä hankitte palveluja asuinkuntanne 
ulkopuolelta? 

samaa mieltä tai melko samaa mieltä eri mieltä tai melko eri mieltä



Yhteenveto: Palveluiden hankkiminen 

muualta 

 Vastaajista yli puolet ilmoitti hankkivansa palveluita 
asuinkuntansa ulkopuolelta. 

 Eniten kotikunnan ulkopuolelta hankittiin kauppa-, 
liikunta- ja pankkipalveluita. 

 Merkittävin syy palveluiden hankkimiseen muualta 
oli monipuolisempi palveluntarjonta. 

 Kuntien väliset erot palveluiden hankkimisessa 
muualta olivat huomattavia: niiden vastaajien osuus, 
joka ilmoitti hankkivansa palveluita asuinkuntansa 
ulkopuolelta, vaihteli 40-80 prosentin välillä. 

 



Yksityisten palveluiden käyttö 



Yksityisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttö 

 Vastaajilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet sosiaali- 

ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 

 Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mitä 

palveluja he ovat yksityiseltä sektorilta ostaneet. 



Yksityisten sosiaali- tai tukipalvelujen käyttö 

Vastaajista 10 % ilmoitti 
käyttäneensä yksityisiä 
sosiaali- tai tukipalveluja 
ainakin joskus.  

Raaseporissa näitä 
palveluja käytetään 
hieman useammin kuin 
muualla, Nurmijärvellä 
harvimmin. 

Vuoden 2010 selvityksessä 
13 % vastaajista ilmoitti 
käyttäneensä yksityisiä 
sosiaali- ja tukipalveluja. 
  
Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 13 % kyllä, 87 

% ei 
 Lohja 14 % kyllä, 86 

% ei 
 Raasepori 12 % kyllä, 

88 % ei 
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Oletteko käyttäneet sosiaali- tai tukipalveluja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta? 

ei ole käyttänyt on käyttänyt



Yksityisten sosiaalipalveluiden käyttö 

8 % vastaajista 

ilmoitti kääntyneensä 

yksityisten 

sosiaalipalveluiden 

puoleen ainakin 

joskus arkipäiväisissä 

ongelmissa. 

Vastaajista 92 % ei 

kääntynyt arkipäivän 

ongelmissa yksityisten 

sosiaalipalveluiden 

puoleen lainkaan. 

1% 0% 1% 
6% 

92% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin en lainkaan

Kuinka usein olette keskimäärin kääntynyt näiden tahojen 
puoleen arkipäiväisissä ongelmissa? Yksityiset 

sosiaalipalvelut 

Kaikki (N: 1321)



Yksityisten sosiaalipalveluiden käyttö  

4 % vastaajista koki 

yksityisillä 

sosiaalipalveluilla 

olevan melko paljon tai 

paljon merkitystä 

arkipäiväisissä 

ongelmissa.  

82 % mielestä 

yksityisten 

sosiaalipalveluiden 

merkitys on vähäinen. 
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Yksityisten sosiaalipalveluiden käyttö 

Yleisimmät yksityiseltä 
hankitut sosiaali- ja 
tukipalvelut ovat pysyneet 
samoina vuoden 2010 
selvitykseen verrattuna. 
Vuoden 2010 
selvityksessä huolto- ja 
remonttipalveluita ilmoitti 
käyttäneensä 102 
vastaajaa ja 
siivouspalveluita 113 
vastaajaa. 

*Prosenttiosuus niistä 
vastaajista (N:213), jotka 
ilmoittivat käyttäneensä 
yksityisiä sosiaali- ja 
tukipalveluja. Tieto on 
kerätty osittain 
avovastauksilla, joten 
vastaajat ovat voineet 
mainita useita käyttämiään 
palveluja. 
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muu (N:13)
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kauppapalvelut (N:16)

tietokoneen ja internetin käyttöön ja huoltoon
liittyvät palvelut (N:36)

lastenhoitopalvelut (N:39)

siivouspalvelut (N:49)

kodin tai pihan kunnossapitoon liittyvät huolto-
tai remonttipalvelut (N:54)

Mitä yksityisiä sosiaali- ja tukipalveluja olette 
käyttäneet? 

Kaikki*



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Keskimäärin kaksi 
kolmasosaa kuntalaisista 
on ostanut 
terveyspalveluja 
yksityisiltä 
palveluntarjoajilta. 
Pornaisissa ja Siuntiossa 
palveluja on ostettu 
harvemmin kuin muualla. 

Vuoden 2010 
selvityksessä 60 % 
ilmoitti ostaneensa 
yksityisiä 
terveyspalveluita 
itselleen tai läheiselleen. 
  
Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 64 % kyllä, 

36 % ei 
 Lohja 59 % kyllä, 41 

% ei 
 Raasepori 54 % 

kyllä, 46 % ei 
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Oletteko ostaneet terveyspalveluja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta itsellenne ja läheisellenne? 

ei ole ostanut on ostanut



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

9 % vastaajista 

ilmoitti käyttävänsä 

yksityisiä 

terveyspalveluita 

kuukausittain tai 

useammin.  

46 % vastaajista 

ilmoitti, ettei käänny 

lainkaan yksityisten 

terveyspalveluiden 

puoleen 

arkipäiväisissä 

ongelmissa. 
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terveyspalvelut  

Kaikki (N: 1350)



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

18 % vastaajista 

koki, että yksityisten 

terveyspalveluiden 

tuella arkipäivän 

ongelmissa on 

paljon tai melko 

paljon merkitystä.  
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Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Vuonna 2010 joka 
toinen yksityisiä 
palveluita ostaneista 
ilmoitti syyksi ajan 
saamisen nopeuden. 
Lisäksi lähes 
kolmannes ilmoitti 
ongelmaksi ajan 
saamisen ylipäänsä. 

 

*Prosenttiosuus kaikista 
vastaajista (N:1157), jotka 
ilmoittivat syyn yksityisten 
palveluiden pariin 
hakeutumiseen. Tieto on 
kerätty osittain 
avovastauksilla, joten 
vastaajat ovat voineet 
mainita useita syitä 
yksityisten palveluiden 
käyttöön. 
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sektorilla (N:128)

Yksityisellä parempi/sujuvampi palvelu/
ammattitaito (N:329)

Ajan saaminen nopeammin (N:452)

Mistä syystä olette hankkinut palvelun yksityiseltä 
palveluntarjoajalta kunnan  järjestämien palveluiden 

sijaan? 

Kaikki*



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Vuoden 2010 
selvityksessä 
yleisimmät 
yksityiseltä ostetut 
terveyspalvelut 
olivat:  

1. Erikoislääkäri  
2. Hammashuolto  
3. Yleislääkäri. 
 
 

*Prosenttiosuus niistä 
vastaajista (N:1009), jotka 
ilmoittivat käyttäneensä 
yksityisiä terveyspalveluja. 
Tieto on kerätty 
avovastauksilla, joten 
vastaajat ovat voineet 
mainita useita käyttämiään 
palveluja. 
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Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Mitä suurempi 
vastaajan tulotaso oli, 
sitä useammin hän on 
käyttänyt yksityisiä 
terveyspalveluja.  

Vastaajista, joiden 
talouden 
yhteenlasketut tulot 
kuukaudessa ylittivät 
5000 €, 78 % ilmoitti 
ostaneensa yksityisiä 
terveyspalveluita. 
Vastaavasti 
vastaajista, joiden 
talouden tulotaso on 
alle 1000 € 
kuukaudessa, vain 37 
% ilmoitti 
käyttävänsä yksityisiä 
terveyspalveluita. 
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Yksityisten terveyspalveluiden käyttö/tulotaso (***) 

ei kyllä



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Eniten yksityisiä 
terveyspalveluja 
ilmoittivat 
käyttävänsä 35-
74-vuotiaat 
vastaajat, joista 
noin kaksi 
kolmasosaa 
ilmoitti 
käyttävänsä 
yksityisiä 
terveyspalveluita. 

Vain neljännes alle 
24-vuotiaista 
vastaajista ilmoitti 
käyttäneensä 
yksityisiä 
terveyspalveluja. 
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ei ole ostanut on ostanut



Yksityisten terveyspalveluiden käyttö 

Mitä vähemmän 

vastaajalla on 

luottamusta kunnan 

palveluista saatavaan 

apuun, sitä useammin 

hän on ostanut 

terveyspalveluja 

yksityisiltä 

palveluntarjoajilta. 
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Yksityisten terveyspalveluiden osto/luottamus siihen 
saako kunnan palveluista apua tarvittaessa (***) 

ei ole ostanut on ostanut



Yhteenveto: Yksityisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttö 

 Vastaajat käyttävät yksityisiä terveyspalveluita useammin kuin yksityisiä 
sosiaalipalveluita : keskimäärin kaksi kolmasosaa vastaajista oli ostanut 
terveyspalveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta, kun sosiaalipalveluita oli ostanut 
vain joka kymmenes. 

 Yksityisistä terveyspalveluista eniten ostettiin erikois- ja yleislääkärin palveluita 
sekä hammashoitoja 

 Yksityisistä sosiaali- ja tukipalveluista vastaajat käyttivät eniten kodin tai pihan 
kunnossapitoon liittyviä huolto- tai remonttipalveluita sekä siivouspalveluita. 

 Yksityisiä terveyspalveluita hankittiin, koska vastaajat kokivat saavansa ajan 
vastaanotolle nopeammin. Lisäksi vastaajat kokivat, että yksityisellä puolella oli 
parempi ja sujuvampi palvelu sekä ammattitaitoisia työntekijöitä. 

 Osa vastaajista turvautui yksityisiin terveyspalveluihin, kun heidän tarvitsemaansa 
palvelua ei ollut tarjolla kunnallisella puolella. 

 Mitä suurempi vastaajan tulotaso oli, sitä useammin hän oli käyttänyt yksityisiä 
terveyspalveluita. 

 Vähiten yksityisiä terveyspalveluita käyttivät alle 24-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat. 



Sähköinen asiointi 



Valmiudet sähköiseen asiointiin 

 Vastaajilta kysyttiin, onko heillä käytössään sähköisen 
asioinnin edellyttämiä välineitä, kuinka paljon 
kokemusta heillä on internetin käytöstä ja kuinka usein 
he käyttävät internetiä eri käyttötarkoituksiin. 

 Vuoden 2010 selvitys toteutettiin sekä 
paperilomakkeilla että sähköisesti ja tämä selvitys 
pääosin sähköisellä lomakkeella (poikkeuksena yli 75-
vuotiaat kotihoidon piirissä olevat vastaajat, joille 
lähetettiin paperilomakkeita). Lähes kaikilla tähän 
kyselyyn vastanneilla on jo lähtökohtaisesti valmiudet 
sähköisten palveluiden käyttöön, sillä he ovat täyttäneet 
kyselylomakkeen internetin kautta. 



Valmiudet sähköiseen asiointiin 

Vastaajista 79 %:lla 
oli kotonaan 
käytössä tietokone 
ja 76 %:lla internet-
yhteys. 2 %:lla 
vastaajista ei ollut 
käytössään 
lainkaan internet-
yhteyttä.  

Vuoden 2010 
selvityksessä 74 
%:lla vastaajista oli 
käytettävissään 
tietokone kotona, ja 
39 %:lla töissä. 
Internet-yhteys oli 
käytössä kotona 72 
%:lla ja töissä 39 
%:lla vastaajista. 
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Valmiudet sähköiseen asiointiin 

Alle 55-vuotiaista 
vastaajista yli 90 % 
ilmoitti omaavansa 
vähintään melko paljon 
kokemusta internetin 
käytöstä. Internetin 
käyttökokemusta on 
selkeästi vähiten yli 75-
vuotiailla vastaajilla 
(osasyynä 
paperilomakkeet). 

Vuonna 2010 joka 
toisella vastaajalla oli 
paljon tai melko paljon 
kokemusta internetin 
käytöstä. Yli 65-
vuotiaista kaksi 
kolmasosaa ilmoitti 
tuolloin, että heillä oli 
hyvin vähän tai ei 
ollenkaan kokemusta 
internetin käytöstä. 
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Kuinka paljon teillä on kokemusta internetin 
käytöstä? 

ei lainkaan tai vähän paljon tai melko paljon



Valmiudet sähköiseen asiointiin 

Yleiseen asiointiin 

liittyvistä palveluista 

vastaajat käyttivät 

ylivoimaisesti useimmin 

pankkipalveluita.  

Vain 7 % vastaajista 

ilmoitti, ettei käytä 

pankkipalveluita 

internetissä koskaan. 

Harvimmin vastaajat 

ilmoittivat käyttävänsä 

internetissä 

työvoimatoimiston 

palveluita.  
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Valmiudet sähköiseen asiointiin 

25-44-vuotiaista 

vastaajista lähes 

kaikki käyttävät 

pankkipalveluita 

internetin kautta 

ainakin joskus. Yli 

75-vuotiaista 

vastaajista 

pankkipalveluja 

internetissä 

käyttää vain 28 
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Kuinka usein käytätte internetiä seuraaviin asioihin? 
Pankkipalvelut 

ei käytä koskaan käyttää ainakin joskus



Valmiudet sähköiseen asiointiin 

Yli 80 % 

vastaajista 

käyttää internetiä 

uutisten lukemiseen 

ja tiedonhakuun 

vähintään 

viikoittain. 29 % 

vastaajista ilmoitti, 

ettei käytä 

sosiaalista mediaa 

lainkaan. 
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Kuinka usein käytätte internetiä seuraaviin 
asioihin? 

uutisten lukeminen (N:1338) tiedonhaku (N:1322) sosiaalinen media (N:1311)



Yhteenveto: Sähköinen asiointi 

 Vastaajista 97 % oli käytössään tietokone ja 98 % 

internet-yhteys. 

 Lähes kaikilla alle 65-vuotialla vastaajilla oli melko 

paljon tai paljon kokemusta internetin käytöstä. Yli 

75-vuotiaista vastaajista 67 % ilmoitti omaavansa 

vähän tai ei lainkaan kokemusta internetin käytöstä. 

 Viranomaisasiointiin liittyvistä palveluista vastaajat 

ilmoittivat käyttävänsä internetin kautta useimmin 

pankkipalveluita (88 % käyttää ainakin viikoittain). 

 

 



Luottamus kunnan toimintaan 



Luottamuksen mittaaminen 

 Luottamusta kunnan toimintaan mitattiin seuraavilla väittämillä: 

 Luotan, että saan kunnan palveluista riittävästi apua tai tukea, mikäli 
sitä tarvitsen. 

 Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvitsemani sosiaali- ja 
terveyspalvelut seuraavan 10 vuoden aikana. 

 Luotan siihen, että yhteistyöelimillä, esim. vanhus- ja 
vammaisneuvostoilla ja asiakasraadeilla, on vaikutusta kunnalliseen 
päätöksentekoon. 

 Kunta ottaa mielipiteeni huomioon kunnallisten palvelujen 
kehittämisessä. 

 Tiedän, miten voin vaikuttaa asuinkuntani asioihin. 

 Väittämiä analysoitiin erillisinä sekä muodostamalla niistä 
kuntaa kohtaa koettua yleistä luottamusta mittaava 
summamuuttuja. 

 

 



Luottamus kunnan toimintaan 

Vastaajat luottavat 
kunnan toimintaan 
heikosti. Vastaajista 45 
% sanoo luottavansa 
kunnan toimintaan 
vähän tai melko vähän.  

Raaseporissa luottamus 
kunnan toimintaan on 
huomattavasti 
vähäisempää kuin 
muissa tarkastelualueen 
kunnissa. Muutoin 
kuntien väliset erot ovat 
pieniä. 

 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
vähän eikä paljon 
luottamusta) 
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Yleinen luottamus kunnan toimintaan 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

ikäryhmittäin (***) 

Eniten luottamusta 

kunnan toimintaan 

on yli 75-

vuotiaiden 

ikäryhmässä. 

Kriittisimpiä 

kunnan toimintaa 

kohtaan ovat 35-

64-vuotiaat. 

 

Tarkastelusta on jätetty 

pois ns. keskiryhmä (ei 

vähän eikä paljon 

luottamusta) 
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alle 34-v. 35-44-v. 45-54-v. 55-64-v. 65-74-v. yli 75-v.

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

35 % vastaajista luottaa 
saavansa kunnan palveluista 
riittävästi apua sitä 
tarvitessaan. 27 % 
vastaajista ei luota saavansa 
kunnan palveluista riittävää 
tukea.  

Vuoden 2010 selvityksessä 
34 % vastaajista koki 
saavansa kunnan palveluista 
tukea sitä tarvitessaan. 35 % 
ei luottanut saavansa tukea 
sitä tarvitessaan. 

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 39 % luottamusta, 

32 % ei luottamusta 
 Lohja 35 % luottamusta, 

33 % ei luottamusta  
 Raasepori 31 % 

luottamusta, 42 % ei 
luottamusta 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei vähän eikä paljon 
luottamusta) 
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Raasepori
(N:181)

Lohja
(N:556)

Mäntsälä
(N:295)

Nurmijärvi
(N:91)

Pornainen
(N:42)

Siuntio
(N:118)

Kaikki
(N:1283)

Luotan, että saan kunnan palveluista riittävästi apua 
tai tukea, mikäli sitä tarvitsen. 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

Eniten vastaajia, jotka 
ilmoittivat luottavansa 
kunnan palveluista 
saatavaan tukeen, oli yli 
75-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Yli puolet 
heistä ilmoitti 
luottavansa kunnan 
palveluista saamaansa 
tukeen melko paljon tai 
paljon.  

Vähiten kunnan 
palveluista saatuun 
tukeen luottivat 34-64-
vuotiaat vastaajat. 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei eri eikä samaa 
mieltä) 

 

36% 
39% 

43% 
39% 

35% 

20% 

35% 34% 
31% 30% 

35% 

52% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

alle 34-v. 35-44-v. 45-54-v. 55-64-v. 65-74-v. yli 75-v.

Luotan, että saan kunnan palveluista riittävästi 
tukea jos sitä tarvitsen/ ikä (***) 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

Vastaajista 29 % uskoi kunnan 

pystyvän järjestämään tarvittavat 

sosiaali- ja terveyspalvelut 

seuraavan 10 vuoden aikana. 43 

% vastaajista ei luottanut kunnan 

kykyyn tuottaa palveluita 

tulevaisuudessa. 

Vuoden 2010 selvityksessä 28 % 

vastaajista uskoi kunnan pystyvän 

järjestämään palvelut 

tulevaisuudessa. 44 % ei tähän 

uskonut.  

Vuoden 2010 selvitys: 

 Siuntio 35 % luottamusta, 37 % 

ei luottamusta 

 Lohja 30 % luottamusta, 43 % ei 

luottamusta 

 Raasepori 23 % luottamusta, 52 

% ei luottamusta 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 

keskiryhmä (ei vähän eikä paljon 

luottamusta) 
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Raasepori
(N:184)

Lohja
(N:543)

Mäntsälä
(N:291)

Nurmijärvi
(N:91)

Pornainen
(N:40)

Siuntio
(N:121)

Kaikki
(N:1270)

Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvitsemani 
sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavan 10 vuoden aikana.  

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

Vähiten kunnan kykyyn 
järjestää palveluita 
tulevaisuudessa luottivat 
35-74-vuotiaat 
vastaajat, joista alle 
kolmannes oli väittämän 
kanssa samaa mieltä.  

Useimmin kunnan kykyyn 
järjestää palveluita 
luottivat yli 75-vuotiaat 
vastaajat, joista yli 
puolet ilmoitti 
luottavansa kuntaan 
tulevaisuuden 
palvelunjärjestäjänä. 

 

Tarkastelusta on jätetty pois 
ns. keskiryhmä (ei vähän 
eikä paljon luottamusta) 
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Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvitsemani 
sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavan 10 vuoden aikana. 

Ikäryhmittäin (***) 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

Vastaajista 49 % ei 
luota siihen, että 
yhteistyöelimillä, kuten 
vammais- tai 
vanhusneuvostoilla, on 
vaikutusta kunnalliseen 
päätöksentekoon. 23 
% luottaa siihen, että 
vaikutusta on. 

Kysymystä  kunnallisista 
yhteistyöelimistä ei 
ollut vuoden 2010 
selvityksessä. 

 

Tarkastelusta on jätetty 
pois ns. keskiryhmä (ei 
vähän eikä paljon 
luottamusta) 
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Raasepori
(N:171)

Lohja
(N:510)

Mäntsälä
(N:268)

Nurmijärvi
(N:78)

Pornainen
(N:38)

Siuntio
(N:105)

Kaikki
(N:1170)

Luotan siihen, että yhteistyöelimillä, esimerkiksi vammais- 
ja vanhusneuvostoilla, on vaikutusta kunnalliseen 

päätöksentekoon. 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

66 % vastaajista on sitä 
mieltä, että kunta ei ota 
heidän mielipidettään 
huomioon kunnallisten 
palveluiden kehittämisessä. 
Vain 12 % kokee, että heidän 
mielipiteensä otetaan 
palveluiden kehittämisessä 
huomioon.  

Vuoden 2010 selvityksessä 
vastaajista 14 % koki, että 
kuntalaisten mielipiteet 
otetaan palvelujen 
kehittämisessä huomioon ja 61 
%, että ei oteta.  

Vuoden 2010 selvitys: 
 Siuntio 16 % luottamusta, 

40 % ei luottamusta 
 Lohja 15 % luottamusta, 

61 % ei luottamusta 
 Raasepori 8 % 

luottamusta, 67 % ei 
luottamusta 

 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei vähän eikä paljon 
luottamusta) 
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Raasepori
(N:152)

Lohja
(N:505)

Mäntsälä
(N:281)

Nurmijärvi
(N:81)

Pornainen
(N:39)

Siuntio
(N:113)

Kaikki
(N:1171)

Kunta ottaa mielipiteeni huomioon kunnallisten 
palvelujen kehittämisessä. 

vähän tai melko vähän luottamusta paljon tai melko paljon luottamusta



Luottamus kunnan toimintaan 

45 % vastaajista ei tiedä, kuinka 
vaikuttaa asuinkuntansa asioihin. 
30 % kokee tietävänsä 
vaikutusmahdollisuuksistaan. 

Vuoden 2010 selvityksessä joka 
neljäs vastaaja ilmoitti tietävänsä, 
kuinka asuinkunnan asioihin voi 
vaikuttaa. Joka toisella 
vastaajalla ei ollut tietoa 
vaikutusmahdollisuuksistaan.  

Vuoden 2010 selvitys:  
 Siuntio 20 % samaa mieltä, 

54 % eri mieltä 
 Lohja 28 % samaa mieltä, 

49 % eri mieltä 
 Raasepori 18 % samaa 

mieltä, 60 % eri mieltä 
 

Tarkastelusta on jätetty pois ns. 
keskiryhmä (ei eri eikä samaa 
mieltä) 
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Raasepori
(N:167)

Lohja
(N:478)

Mäntsälä
(N:273)

Nurmijärvi
(N:85)

Pornainen
(N:37)

Siuntio
(N:102)

Kaikki
(N:1142)

Tiedän miten voin vaikuttaa asuinkuntani asioihin 

paljon tai melko paljon eri mieltä paljon tai melko paljon samaa mieltä



Yhteenvetoa luottamuksesta kunnan 

toimintaan 

 Yleisesti ottaen alle kolmannes vastaajista ilmoittaa 
luottavansa kunnan toimintaan. 

 Vähiten luotetaan siihen, että kuntalaisten mielipide 
otetaan huomioon kunnallisten palveluiden 
kehittämisessä. 

 Vain kolmasosa tietää, kuinka kunnan asioihin voi 
halutessaan vaikuttaa. 

 Selvästi eniten luottamusta kunnan toimintaa kohtaan on 
yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. 

 Vuoden 2010 selvitykseen verrattuna muutos kuntaa 
kohtaan tunnetussa luottamuksessa on ollut suhteellisen 
pientä. 

 



Yhteenveto 



Vertailu samankaltaisiin kyselyihin 

 Päijät-Hämeen sosiaalialan osaamiskeskus Verson vuonna 2012 
tuottamassa kyselyssä selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä ja/tai 
kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niiden käytöstä 
ja toteuttamisesta. 

 Samaan tapaan kuin tässä selvityksessä, Verson selvityksessä 
korostuivat ikääntyneiden suuri osuus sekä nuorten, opiskelijoiden ja 
työttömien vähäinen osuus kaikista kyselyyn vastanneista. 

 Verson selvityksen mukaan lähes puolet vastaajista (48 %) oli 
tyytyväisiä tarjolla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun 
tyytymättömyyttä ilmaisi 17 % vastaajista. Tämän selvityksen 
tulokset ovat samansuuntaisia: 52 % vastaajista oli tyytyväisiä 
terveyspalveluihin kokonaisuudessaan ja 12 % tyytymättömiä. 
Sosiaalipalveluiden osalta tyytyväisiä oli 31 % ja tyytymättömiä 22 
%. 



Selvityksen yleistettävyys ja 

menetelmälliset ongelmat 

 Sähköinen kysely on aineistonkeruumenetelmänä kaikille avoin, mutta sen 
heikkoutena on se, että kaikki vastaajaryhmät eivät löydä kyselyä.  

 Tiedonkeruun haasteena ovat etenkin ikääntyneet kuntalaiset, jotka eivät käytä 
internetiä. Tässäkin selvityksessä 80 % yli 75-vuotiaista vastaajista tuli niistä 
kahdesta kunnasta, jotka jakoivat kyselylomakkeita kotihoidon piirissä oleville 
ikääntyneille asukkailleen.  

 Tiedonkeruu ei perustu satunnaisotantaan – valikoituuko tämänkaltaiseen 
selvitykseen tietynlaisia vastaajia? 

 Todennäköistä on, että heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset (mm. 
mielenterveys- ja päihdeongelmaiset), joilla on laaja tarve sosiaalihuollon 
palveluihin jättävät yleensäkin vastaamatta kyselyihin. Tässä selvityksessä 
esimerkiksi työttömien vastaajien osuus jäi pieneksi alueen keskiarvoon nähden. 

 Nyt enemmistönä olivat työikäiset 35-65-vuotiaat naiset. Koska selvityksen 
vastaajaprofiili oli etenkin sukupuolen mukaan huomattavan vino, ei selvityksen 
tuloksista voida suoraan nähdä kaikkien kuntalaisten hyvinvointikokemuksia. 
Tulokset antavatkin suuntaa lähinnä työikäisten naisten kokemuksista 
hyvinvoinnista ja palveluista. 



Selvityksen yleistettävyys ja 

menetelmälliset ongelmat 

 Vastaajamäärä jäi tietyissä kunnissa hyvin pieneksi, joten tulosten 

yleistettävyys on näissä vain suuntaa-antavaa. Samoin eri vastaajaryhmien 

välisten tulosten yleistettävyys on kyseenalaista tiettyjen ryhmien pienen 

koon vuoksi. 

 Selvityksessä kysymyksiä palveluista ei kohdennettu suoraan palveluiden 

käyttäjille. Selvityksessä haluttiin mitata kaikkien kuntalaisten mielipiteitä 

palveluiden toimivuudesta. Selvitys antaakin yhden kuvan kuntalaisten 

hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä kuntansa palveluntarjontaan. Laajemman 

ymmärryksen saavuttamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan 

tarjoamista palveluista olisi tärkeä kerätä tietoa monipuolisesti myös 

muiden tutkimuskanavien ja -menetelmien kautta. 



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti viihtyvänsä 
kotikunnassaan vähintään melko hyvin. 

 Asuinalueeseen ja asuntoon oltiin huomattavasti useammin 
tyytyväisiä kuin asuinkuntaan. 

 Kunnan viihtyisyyteen liittyvistä seikoista tyytyväisimpiä 
oltiin alueen turvallisuuteen ja kauneuteen, 
tyytymättömimpiä alueen siisteyteen. 

 Vastaajista 4 % ilmoitti aikeistaan muuttaa lähiaikoina 
ja 28 % ilmoitti harkinneensa muuttoa. Muuttohaaveet 
ovat tässä selvityksessä hieman yleisempiä kuin vuoden 
2010 selvityksessä. 

 

 



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Vastaajista suurin osa koki sekä fyysisen että 
psyykkisen terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. 
Vastaajia, jotka kokivat sekä terveytensä että 
mielialansa huonoksi tai melko huonoksi, oli 1,6 %. 

 Koetut huolet kohdistuivat useimmiten perheenjäsenen 
tulevaisuuteen, terveyteen ja ikääntyneen omaisen 
pärjäämiseen. 

 Vastaajat ovat pääosin elinvoimaisia tai tasapainoisia: 
heillä on siis riittävästi tarvittavia psyykkisiä 
voimavaroja stressin ja huolien käsittelyyn. Joka 
kymmenes vastaaja kokee kuitenkin elinvoimansa 
alhaiseksi ja huolten ja stressin määrän suureksi.  



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Kunnan järjestämien sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden välillä oli 

suuria eroja siinä, kuinka merkittäviksi vastaajat arvioivat ne 

päivittäisen hyvinvointinsa kannalta. 

 Palvelut, jotka koskettavat suurta osaa väestöstä, arvioitiin 

useammin merkittäviksi kuin palvelut, joita tarvitaan erityistä huolta 

aiheuttavissa ongelmallisissa tilanteissa (mm. sosiaalihuoltoon 

liittyvät palvelut kuten päihde- ja mielenterveyspalvelut). 

Sivistyspalvelut ja useimmat terveyspalvelut arvioitiin yleisesti ottaen 

päivittäisen hyvinvoinnin kannalta sosiaalipalveluja 

merkityksellisemmiksi. 

 Vastaajat, jotka arvioivat jollakin palvelulla olevan suuri merkitys 

heidän päivittäisen hyvinvointinsa kannalta, arvioivat poikkeuksetta 

palvelun useammin toimiviksi kuin vastaajat, jotka arvioivat palvelulla 

olevan hyvinvoinnin kannalta pienempi merkitys. 

 

 



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Vastaajien antama arvio hyvinvointipalveluiden toimivuudesta vaihteli 
suuresti eri palveluiden välillä. 

 Huomattavasti muita toimivimmiksi palveluiksi arvioitiin ulkoilu-, kirjasto- ja muut 
sivistystoimen palvelut sekä terveyspalveluista äitiys- ja lastenneuvola ja 
laboratorio- ja röntgentutkimukset. Useat sosiaalihuollon palvelut (mm. 
toimeentulotuki, potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut), omaishoidontuki ja julkiset 
kulkuneuvot arvioitiin palveluista toimimattomimmiksi. 

 Sekä sosiaali- että terveyspalveluiden kohdalla yleinen palvelutaso 
(palveluista tiedottaminen, neuvonta, asiakaspalvelu jne.) arvioitiin 
huonommin toimivaksi kuin itse palvelut. Keskimäärin hieman yli kolmasosa 
vastaajista oli tyytymättömiä ja hieman alle kolmasosa tyytyväisiä 
palvelutason osa-alueiden toimivuuteen. Palvelutason suhteen 
ongelmallisimmaksi arvioitiin kulkuyhteydet. 

 Myös kuntien väliset erot palveluiden toimivuuden arvioinnissa olivat suuria. 
Terveyspalvelut arvioitiin Siuntiossa huomattavasti useammin toimiviksi kuin 
muissa kunnissa. Raaseporissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelutaso arvioitiin huomattavasti muita kuntia heikommaksi. 



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Vastaajista yli puolet ilmoitti hankkivansa palveluita 
kotikuntansa ulkopuolelta. Useimmin oman kunnan 
ulkopuolelta haetaan kauppapalveluita. Syyksi ilmoitettiin 
useimmin asuinkunnan ulkopuolella oleva monipuolisempi 
palveluntarjonta. 

 Kuntien väliset erot palveluiden muualta hankkimisessa olivat 
huomattavia. 

 Yksityisiä terveyspalveluja käytetään huomattavasti 
sosiaalipalveluita useammin. Kaksi kolmasosaa vastaajista 
ilmoitti ostaneensa terveyspalveluita yksityisiltä 
palveluntarjoajilta.  

 Useimmin yksityiseltä ostetaan lääkäripalveluja ja hammashoitoja. 

 Syynä yksityiselle hakeutumisessa on useimmin ajan saamisen 
helppous. 



Selvityksen keskeiset tulokset 

 Selvitykseen vastanneiden valmiudet sähköiseen 
asiointiin ovat hyvällä tasolla. 

 Vastaajista 97 %:lla oli saatavilla tietokone ja 98 %:lla 
internet-yhteys. 

 Heikoiten internetin käyttökokemusta oli yli 75-vuotiailla 
vastaajilla, joista 67 % ilmoitti kokemusta olevan vähän tai 
ei lainkaan. 

 Vain noin kolmannes vastaajista ilmoitti luottavansa 
asuinkuntansa toimintaan ja tietävänsä miten kunnan 
päätöksentekoon voi vaikuttaa.  

 Luottamuksen kokemuksissa ei ole suurta eroa tämän ja 
vuoden 2010 selvityksen välillä. 
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