
24.5.2022 1

Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen asukas- ja 
järjestökysely
Raportti 6.5.2022



• Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja 
järjestökysely toteutettiin huhtikuussa 2022. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 1001 asukasta ja järjestön edustajaa.

• Kyselyssä erityisesti lähipalveluiden säilyminen omalla 
asuinalueella nousi keskeiseksi toiveeksi – nopea pääsy 
palveluihin sekä toimivat ja nopeat yhteydenottokanavat 
koettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen 
palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi.

• Vastaajat toivovat, että tulevaisuudessa ennaltaehkäiseviin 
ja matalan kynnyksen palveluihin panostetaan erityisesti 
lasten ja nuorten, vanhusten ja mielenterveyspalveluita 
tarvitsevien asukkaiden kohdalla.

• Sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä järjestöjen ja 
asukkaiden osallisuus palveluiden kehittämisessä nähtiin 
tärkeänä erityisesti vähävaraisten ja heikommassa 
asemassa olevien asukkaiden näkökulmasta.

• Osa vastaajista uskoo uudistuksen mahdollisuuksiin 
parantaa palveluita erityisesti silloin, jos kehittämistä 
tehdään yhdessä – huolta vastaajissa herätti erityisesti 
alueen laajuus ja hallinnollisen ratkaisun epäselvyys

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökysely
Yhteenveto kyselyn tuloksista



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökysely
Kysely toteutettiin verkkokyselynä toukokuussa huhtikuussa 2022

1001
vastaajaa

Vastaajista vastasi 

96 % suomeksi

3 % ruotsiksi

0,7 % englanniksi

Asukasvastaajien eämäntilanne

Palkansaaja: 44 %

Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella: 34 %

Opiskelija/koululainen: 3 %

Vanhempainvapaalla: 3 % 

Eläkkeellä muusta syystä: 3 %

Yrittäjä: 2 %

Työtön: 2 %

Joku muu, mikä?: 1 %

Omaishoitaja: 0,4 %

Jär jestöjen ja yhdistysten edustamat asukas- ja 

väestöryhmät (enemmän kuin kaksi vastaajaa)

1. Lapset, nuoret ja perheet

2. Sairastavat, vammaiset ja kehitysvammaiset,

3. Sopimuspalokunta

4. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat

5. Eläkeläiset ja ikäihmiset

6. Diabeetikot ja sydänsairaat

7. Maahanmuuttajat

8. Omaishoitajat

9. Asunnottomat

10. Omakotiasujat

11. muut
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% kaupungin
vastaajista

% kaupungin
vastaajista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökysely
Kyselyyn osallistui vastaajia laajasti molempien kaupunkien eri 
postinumeroalueilta

Vantaa

Kerava

Vantaalta vastauksia ei tullut postinumeroalueilta: 
01230, 01380, 01680, 01720, 01740, 01770



Asukkaiden ja järjestöjen odotuksia ja toiveita 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille ja 
pelastustoimen palveluille
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Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastustoimen palveluille? 
Vastauksissa korostui asukkaiden ja järjestöjen toive palveluiden 
sujuvuuden ja saavutettavuuden varmistamisesta ja kehittämisestä

Saatavuus ja nopea
palveluihin pääsy

Saavutettavuus ja 
toimivat lähipalvelut

• Mahdollisuus saada
palvelua omassa
kunnassa ja omalla
alueella (erityisesti
Keravan ja Länsi-Vantaan
palveluita ei heikennetä)

• Pelastustoimen 
palveluiden kattavuus eri 
alueilla, jotta apu 
saadaan nopeasti 
paikalla.

• Vähävaraisten huomiointi: 
ilmaiset 
yhteydenottokanavat, 
alhaiset palvelumaksut, 
mahdollisuus kävellä 
palveluihin

• Palveluiden saanti omalla 
kielellä ja monikielisyyden 
huomioiminen (ml. 
viittomakieliset)

• Digiosattomuuden 
huomiointi

• Toimivat ja 
asiakaslähtöiset 
palveluketjut

• Olemassa olevien 
toimivien ja 
laadukkaiden 
palveluiden 
tunnistaminen, 
säilyttäminen ja 
levittäminen

• Ammattilaisten 
työhyvinvoinnin ja 
palkitsemisen 
kehittäminen

• Kustannustehokkuus ei 
saa heikentää 
palveluiden laatua

Palveluiden laadun
ylläpito ja kehittäminen

Vaikuttavuus ja 
ennaltaehkäisy

Sujuva yhteistyö 
ja osallisuus

• Pääsy palveluihin
nykyistä nopeammin

• Palvelut yhdeltä luukulta

• Palveluohjaus on 
sujuvaa

• Pitkien odotus- ja 
jonotusaikojen
poistaminen

• Erityisesti lasten, 
vanhusten ja 
mielenterveys-
asiakkaiden matalan
kynnyksen palvelut

• Mahdollisuus asiointiin
monikanavaisesti
asiakkaan tilanne
huomioiden

• Omahoitaja/-
lääkärimallin
käyttöönotto

• Ennaltaehkäiseviin 
palveluihin 
panostaminen

• Lasten ja nuorten 
tukeminen ja 
auttaminen

• Mielenterveys- ja 
päihdetyöhön 
panostaminen

• Monialaisuus ja 
moniammatillisuus 
näkyy palveluissa

• Sujuva yhteistyö eri 
toimijoiden välillä (ml. 
kunnat, järjestöt)

• Asukkaiden 
osallistaminen 
palvelukokonaisuuksien 
kehittämiseen
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Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastustoimen palveluille? 
Avovastauksissa esiin nousi erityisesti palveluihin pääsy lähellä omaa 
asuinpaikkaa
Sanapilvessä vastaajien avovastauksissa eniten
käyttämät sanat näkyvät suuremmalla.



• Tärkeimpinä asioina 
kyselyssä nousi esille

• nopea pääsy 
palveluihin

• nopea ja helppo 
yhteyden saanti 
palveluihin

• osaava ja 
ammattitaitoinen 
henkilöstö.

• Vähiten tärkeinä asioina 
pidetään 

• kustannustehokasta 
asian hoitoa

• palveluiden 
keskittämistä lähelle 
toisiaan 

• asiakkaan 
mahdollisuutta valita 
palvelutuottaja eri 
vaihtoehdoista. 

Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Vastaajille tärkeintä on nopea  pääsy palveluihin sekä nopea ja helppo 
yhteyden saaminen



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Järjestövastaajien vastauksissa korostui asukkaan elämäntilanteen 
huomioimisen tärkeys

• Sekä asukkaiden että 
järjestövastaajien vastauksissa 
korostui nopean palveluihin 
pääsyn sekä helpon ja nopean 
yhteydensaannin merkitys. 

• Lisäksi erityisesti 
järjestövastaajien näkökulmasta 
keskeiseksi nousi asiakkaan 
elämäntilanteen huomioiminen 
kokonaisuutena. 

• Vähiten tärkeimmät asiat 
eroavat hieman asukkaiden ja 
järjestön tai yhdistyksen 
edustajien välillä. Asukkaat 
pitävät vähiten tärkeimpänä 
asiana kustannustehokasta 
asian hoitamista, kun taas 
järjestön tai yhdistyksen 
edustajien mielestä vähiten 
tärkeä asia on palveluiden 
keskittäminen lähelle toisiaan.



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Nuorimpien vastaajien kohdalla ohjauksen selkeys ja asiakkaan 
elämäntilanteen huomioiminen kokonaisuutena koettiin tärkeinä

• Kaikissa ikäluokissa 
tärkeimpinä asioina 
pidetään nopeaa palveluun 
pääsyä ja helppoa ja 
nopeaa yhteydensaantia 
palveluihin.

• Erityisesti nuorimpien 
vastaajien kohdalla tärkeäksi 
nousi myös ohjauksen ja 
neuvonnan selkeys sekä 
asiakkaan elämäntilanteen 
huomioiminen 
kokonaisuutena. 

% vastaajista



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Iäkkäämpien vastaajien joukossa toivotaan mahdollisuutta valita 
palvelutuottaja enemmän kuin nuorempien vastaajien joukossa

• Nuorilla ja työikäisillä 
sähköinen asiointi ja 
etäpalvelut korostuivat 
iäkkäämpiä asukkaita 
hieman enemmän.

• Iäkkäämmille vastaajille 
mahdollisuus valita 
palvelutuottaja oli 
tärkeämpää, kuin 
nuoremmissa 
ikäluokissa.

• Vähiten tärkeimpinä 
asioina kaikissa 
ikäluokissa pidettiin 
palveluiden 
keskittämistä sekä asian 
hoitamista 
kustannustehokkaasti. 

% vastaajista



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä eroja palveluiden onnistumisen 
kannalta tärkeimmissä asioissa

• Sukupuolen mukaan 
tarkasteltuna tärkeimmät 
asiat eivät eroa 
sukupuolten välillä. 
Tärkeimmät asiat ovat 
palveluun pääseminen 
nopeasti ja yhteyden 
saaminen palveluihin 
helposti ja nopeasti. 

• Erityisesti niiden kohdalla 
jotka eivät kyselyssä 
halunneet ilmoittaa 
sukupuoltaan asiakkaan 
elämäntilanteen 
huomioiminen 
kokonaisuutena koettiin 
tärkeämmäksi kuin muilla 
vastaajilla.

% vastaajista



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Naisille palveluiden sijainti oli hieman tärkeämpää; miehillä 
kustannustehokkuus korostui

• Myös osaavaa ja 
ammattitaitoista 
henkilökuntaa sekä
palvelujen sijaitsemista 
lähellä pidettiin kaikkien 
sukupuolten näkökulmasta 
tärkeänä.

• Naisvastaajille palveluiden 
sijainti lähellä tai hyvien 
kulkuyhteyksien varrella oli 
muihin vastaajiin verrattuna 
hieman tärkeämpää.

• Miehet ja henkilöt, jotka eivät 
halunneet kertoa 
sukupuoltaan pitävät 
vähiten tärkeänä 
palveluiden keskittämistä 
lähelle toisiaan. 

• Naiset pitävät vähiten 
tärkeänä asiakkaan asian 
hoitamista 
kustannustehokkaasti, mikä 
oli miesvastaajille muita 
sukupuolia tärkeämpää.

% vastaajista



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Vastaukset kaupunkien välillä eivät juuri eronneet toisistaan

• Kaupunki ei vaikuta 
tärkeimpinä pidettäviin 
asioihin. Molemmissa 
kaupungeissa 
tärkeimpinä asioina 
pidetään nopeaa 
palveluun pääsyä sekä 
helppoa ja nopeaa 
yhteyden saamista 
palveluihin. 

• Lisäksi osaavaa ja 
ammattitaitoista 
henkilöstöä pidetään 
tärkeänä molemmissa 
kaupungeissa.

% vastaajista



Mitkä ovat mielestäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat?
Keravalla asuville vastaajille palveluiden sijainti lähellä omaa 
asuinpaikkaa nousi kyselyssä tärkeäksi 

• Keravalla asuvien 
vastauksissa 
palveluiden 
sijaitseminen lähellä 
omaa asuinpaikkaa 
nousi 
tärkeämmäksi, kuin 
Vantaalla asuvien 
vastauksissa.

• Vähiten tärkeänä 
asiana 
molemmissa 
kaupungeissa 
pidetään 
kustannustehokasta 
asian hoitamista. 

% vastaajista
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Anita, 73
Eläkeläinen, Kerava

Photo: Unsplash

“Haluan säilyttää toimintakykyni, 
joten hyvinvointialueelta toivoisin
eläkeläisille suunnattua aktiivista
toimintaa.

Toivon, että minua ei lokeroida, 
vaan saan elää itseni näköistä
elämää. Mielestäni kotihoitoa tulisi
tarjota vain henkilöille, jotka
todella kykenevät huolehtimaan
kodistaan ja päivittäisistä
tarpeistaan itsenäisesti. Myöskään
laitoshoito ei saisi olla vain 
säilytyspaikka.”

ASUKKAIDEN ODOTUKSIA TULEVAISUUDEN PALVELUILLE - HAVAINNOLLISTAVA PERSOONA

Mitä toivon?
• Palveluihin pääsee edelleen omassa kunnassa

ja palveluiden nykyinen taso säilyy
• Tarjolla on laadukkaita ja yksilölliseen

elämäntilanteeseen sopivia palveluita: 
tasokasta kotipalvelua, laadukkaita
vanhusyksiköitä, vanhusneuvola, ja geriatriasia
palveluita

• Minua ja toiveitani kuunnellaan
• Tarjolla on riittävät henkilöstöresurssit ja voin

luoda turvallisen asiakassuhteen minua
palvelevien toimijoiden kanssa

• Toimintakyvystäni huolehditaan ja minulle
tarjotaan ennaltaehkäiseviä palveluita

• Palveluita saa kattavasti myös ruotsin kielellä

Mitä pelkään?
• Palvelut karkaavat kauas ja hoitoon on 

vaikeampi päästä
• Nykyiset hyvin toimivat palvelut heikkenevät, 

kuten terveyskeskus ja hammashoito



Jari, 56
Palkansaaja, Vantaa

Mitä toivon?
• Alueella on käytössä toimivat hoitoketjut ja 

palveluihin pääsee nopeasti
• Palo- ja pelastuspalvelut kykenevät

reagoimaan nopeasti mahdollisiin
hätätilanteisiin

• Palvelut tehostuvat ja alueella karsitaan
päällekkäisiä toimintoja

Mitä pelkään?
• Byrokratian lisääntymistä
• Asioinnin hidastumista ja vaikeutumista

17
Photo: Unsplash

”Toivon alueelle toimivat 
hoitoketjut, jotka tuovat 
tehokkuutta ja laatua sekä 
helpottavat palvelujen 
saatavuutta. Toivon 
valinnanvapautta valita itselleni 
sopivat palveluntuottajat.

Tulevaisuudessa toivoisin 
vuosittaisia kontrolleja, erityisesti 
miehille suunnattuja 
eturauhassyövän 
seulontakontrolleja.”

ASUKKAIDEN ODOTUKSIA TULEVAISUUDEN PALVELUILLE - HAVAINNOLLISTAVA PERSOONA



Julia, 42
Työtön työnhakija, Vantaa

Mitä toivon?
• Lähellä sijaitsevia, hyvin toimivia

peruspalveluita, joissa huömioidaan
asiakkaiden elämäntilanne

• Ennaltaehkäiseviä ja terveyden
edistämiseen tähtääviä palveluita (muun
muassa suun terveydenhuolto ja 
rokotussuoja omalta terveysasemalta)

• Vähävaraisten sekä mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten huomioon ottaminen
palveluiden kehittämisessä

• Kokemusasiantuntijuuden käyttöä
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa

Mitä pelkään?
• Palveluiden keskittämistä ja siirtymistä

kauas omalta asuinalueelta
• Vähävaraisten unohtamista uudistuksessa

18
Photo: Unsplash

”Hyvinvointialueen palvelut olisi 
hyvä olla kaikille asukkaille 
kohtuullisen matkan päässä. 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen tulisi olla tärkeintä 
kaikessa tekemisessä.

Suosittelen toiminnan 
kehittämisessä 
kokemusasiantuntijuuden käyttöä, 
henkilöstön kuuntelua sekä 
yhteistyön tiivistämistä muun 
muassa järjestöjen kanssa.”

ASUKKAIDEN ODOTUKSIA TULEVAISUUDEN PALVELUILLE - HAVAINNOLLISTAVA PERSOONA



Maria, 31
Vanhempainvapaalla, Kerava

Mitä toivon?
• Palveluihin pääsee edelleen omassa

kunnassa
• Yhteyden palveluihin saa nopeasti ja 

yhteydenottokanavia on useita
• Neuvola sijaitsee lähellä omaa asuinaluetta
• Kuormittuneille lapsiperheille on tarjolla

tukea ja erityispalveluita
• Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden

matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluihin panostetaan
nykyistä enemmän

Mitä pelkään?
• Palveluiden keskittämistä ja siirtymistä

kauas omalta asuinalueelta
• Nykyisten, hyvin toimivien palveluiden

(kuten hammashuolto) heikkenemistä
19

”Toivon, että tilanne pysyy 
vähintäänkin samanlaisena kuin 
ennen: palvelut löytyvät 
kotikaupungistani ja ovat helposti 
saatavilla. Aikoja tulisi pystyä 
varaamaan itse netin kautta, sillä 
takaisinsoittopalveluun 
vastaaminen ei aina 
lapsiperhearjessa ole mahdollista. 

Ennaltaehkäiseviin palveluihin, 
kuten perheneuvoloihin ja 
koulupsykologeihin toivoisin 
panostuksia nykyistä enemmän.”

Photo: Unsplash

ASUKKAIDEN ODOTUKSIA TULEVAISUUDEN PALVELUILLE - HAVAINNOLLISTAVA PERSOONA



Leo, 19
Opiskelija, Vantaa

Mitä toivon?
• Tarjolla on ennaltaehkäisevää toimintaa ja 

hyvin matalan kynnyksen palveluita
• Nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät

haasteet hoidetaan ajoissa, jolloin niistä ei
ehdi syntyä suurempia ongelmia
myöhemmin

• Palveluiden laatu on korkea ja henkilökuntaa
on riittävästi

• Palveluista viestitään selkeästi ja 
monikielisesti: millaista apua on saatavilla ja 
miten

• Teknologiaa hyödynnetään entistä
enemmän

Mitä pelkään?
• Suuria pelkoja ei ole, mutta toivon ettei

asukkaiden turvallisuus ja palvelutaso
ainakaan heikkene 20

Photo: Unsplash

”Toivon enemmän resursseja 
peruspalveluihin sekä 
mielenterveyspalveluihin. 
Varmistettaisiin, että kaikilla olisi 
mahdollisuus saada apua 
tarvitsemiinsa ongelmiin. 

Palvelujen tulisi olla helposti 
ymmärrettäviä: ei ole reilua 
olettaa että esimerkiksi 
psyykkisesti huonossa kunnossa 
olevat ihmiset joutuvat pohtimaan 
mihin numeroon soittaa.”

ASUKKAIDEN ODOTUKSIA TULEVAISUUDEN PALVELUILLE - HAVAINNOLLISTAVA PERSOONA
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Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastustoimen palveluille? 
Järjestöjen ja yhdistysten odotuksia tulevaisuuden palveluille

Edustettava väestöryhmä Odotukset tulevaisuuden palveluille

Lapset, nuoret ja perheet Lyhyemmät palvelujonot, monitoimijainen ja siilorajat ylittävä yhteistyö asiakkaan kanssa, perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
huomioiminen, selkeä tiedotus alueen palveluista

Sairastavat, vammaiset ja 
kehitysvammaiset

Palveluiden sijainti siellä missä asukkaat ovat, palveluiden sujuvoittaminen, palveluiden ja kuntoutuksen monammatillisuus, 
palveluiden esteettömyys, osallisuuden vahvistaminen ja vammaisten kuuleminen, henkilöstön osaamisen kasvattaminen, 
henkilöstön pysyvyys

Vapaa- ja 
sopimuspalokunta

Nykyisen palvelutason turvaaminen, sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, riittävät toimitilat, kalusto ja resurssit, 
yhteistyö naapurihyvinvointialueiden kanssa

Mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaat

Helpompi pääsy päihdekatkolle ja -kuntoutukseen, hoidon jatkuvuus ja seuranta, mielenterveyspalveluihin hakeutuminen selkeäksi, 
helpoksi ja saavutettavaksi

Eläkeläiset ja ikäihmiset Lähipalveluihin panostaminen, kuntoutukseen ja apuvälineisiin panostaminen, kaikkien ikäihmisten ja eläkeläisten palveluiden
turvaaminen sosioekonomisesta taustasta riippumatta

Diabeetikot ja 
sydänsairaat

Diabeteslääkäreihin ja –hoitajiin panostaminen, omalääkäri/-hoitajamalli, monialainen yhteistyö järjestöjen kanssa

Maahanmuuttajat Saavutettavuus ja selkokielisyys, ennaltaehkäisevät ja korjaavat psykososiaaliset palvelut, kulttuurisensitiivisyyden huomioiminen

Omaishoitajat Omaishoitajien hyvinvointi ja toimintakykyyn panostaminen, matalan kynnyksen ohjausta tukien ja palveluiden piiriin, mahdollisuus
henkilökohtaiseen asiakaskontaktiin halutessaan

Asunnottomat Nopea pääsy palveluihin, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön tiivistäminen, suunniteltu ja toimiva yhteistyö järjestöjen kanssa

Omakotiasujat Pientaloasukkaiden väestönsuojelu, väestönsuojatilojen lisääminen, yleisen hälytysjärjestelmän luotettavuuden parantaminen, 
kotona asumisen mahdollisuuksien lisääminen asukkaan halutessa



Asukkaiden ja järjestöjen ajatuksia ja toiveita 
uudistukseen liittyen
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Mitä ajatuksia Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ja käynnissä oleva uudistus herättää?
Vastaajat kokevat, että uudistuksella voidaan parantaa palveluita erityisesti 
jos uudistusta tehdään yhdessä sidosryhmien ja asukkaiden kanssa

Innostaa…
• Uudistuksessa on potentiaalia, jos

asioita osataan katsoa pitkällä
tähtäimellä

• Perusperiaatteet hyvät
• Tehokkuuden parantuminen; 

päällekkäisten roolien poistaminen ja 
uusien palvelumuotojen
hyödyntäminen

• Toivo paremmasta

• Valinnanvapaus kasvaa
• Piilossa olleiden epäkohtien

tunnistaminen osana uudistustyötä ja 
niiden korjaaminen

Toivon…
• Alueen olemassa olevaa osaamista

hyödynnetään
• Palvelut parantuvat uudistuksen myötä
• Päätöksenteko on tasa-arvoista ja 

osallistavaa
• Organisaatiomuutosta johdetaan hyvin ja 

ammattimaisesti
• Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan
• Tiedottamista ja ohjeistusta selkeytetään
• Palveluita kehitetään yhdessä asukkaiden ja 

henkilökunnan kanssa
• Kehittämistä tehdään yhdessä järjestöjen ja 

muiden toimijoiden kanssa
• Palkitsemisen malleja kehitetään reilummaksi

(johtajat, päättäjät ja henkilöstö)
• Järjestöjen avustuksiin liittyvät kysymykset

ratkeavat pian

Luotan…
• Kehittäminen on onnistunutta ja 

kehittämässä on asiantuntevia
ihmisiä

• Toimintaa halutaan kehittää
asukkaita kuullen

• Palveluihin ei tule katkoksia
• Prosessit sujuvoituvat
• Onnistuneella viestinnällä ja aidolla

kehittämisellä uudistus onnistuu
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Mitä ajatuksia Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ja käynnissä oleva uudistus herättää?
Pelkoa ja huolta herättää erityisesti alueen laajuus ja hallinnollinen 
ratkaisu – uudistukseen liittyvää tietoa toivotaan enemmän

Pelkään…
• Keravan palvelut heikentyvät
• Palveluiden toiminta jatkossa
• Alue on laaja ja sisältää useita

asukaskeskittymiä; palvelut siirtyvät
kauemmas ja palveluita keskitetään
liikaa

• Tehostamista, jonka seurauksena
palvelutaso huononee

• Joustavuus katoaa; toiminta muuttuu
isoksi ja kankeaksi

Hämmentää…
• Ei ymmärrystä, mitä uudistus

tarkoittaa asukkaan kannalta
• Hyvin vähän tietoa uudistuksestä ja 

siirtymästä

• Uudistus on Uudenmaan osalta
hallinnollisesti sekava (HUS, alueet, 
Helsinki)

• Poliittisen päätöksenteon sekavuus
(samat päättäjät kunta- ja hva-
tasolla)

Huolestuttaa…
• Uudistuksen kustannukset yhteiskunnalle ja 

yksilölle
• Byrokratian lisääntyminen
• Rahoituksen riittävyys
• IT-ratkaisujen yhdistäminen ja vaihtaminen
• Rajapiintojen moninaisuus ja toimivuus

Uudenmaan alueella
• Pelastustoimen kysymysten huomioiminen

riittävällä laajuudella; pelastuslaitosten sijainnit
• Johdon, päättäjien ja henkilöstön palkkiotaso ja 

–kehitys
• Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys
• Päätöksenteko ja kehittäminen: päättäjien

ymmärrys hyvinvointialueen palveluista, 
asukkaiden osallisuus päätöksenteossa ja 
kehittämisessä

• Hyvinvointialueeseen kuuluvien kaupunkien
epäsuhta



• Suurin osa vastaajista 
haluaa osallistua 
hyvinvointialueen 
kehittämiseen 
tulevaisuudessa antamalla 
asiakaspalautetta 
käytetyistä palveluista ja 
vastaamalla kyselyihin.

• Vähiten kannatusta 
osallistumismuotona sai 
oma-aloitteinen 
osallistuminen esimerkiksi 
aluevaltuustolle aloitteen 
tekeminen. 

• Samoin asukasraatiin tai -
paneeliin sekä 
hyvinvointialueen 
vaikuttamistoimielimiin 
osallistuminen saivat 
osallistumismuotoina vähän 
kannatusta.

Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?
Asiakaspalautteen antaminen ja kyselyihin vastaaminen on vastaajille 
kiinnostavin tapa osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen



Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?
Järjestöjen edustajat toivovat mahdollisuutta osallistua 
kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa

• Asukkaat toivovat voivansa 
osallistua hyvinvointialueen 
kehittämiseen antamalla 
asiakaspalautetta käytetyistä 
palveluista sekä vastaamalla 
kyselyihin.

• Järjestön tai yhdistyksen 
edustajat pitävät tärkeimpänä  
osallistumista palveluiden 
kehittämiseen yhdessä 
ammattilaisten kanssa. Myös 
vaikuttamistoimielimiin 
osallistuminen korostui 
järjestövastaajilla.

• Vähiten tärkeimpänä 
osallistumismuotona 
molempien vastaajien 
keskuudessa pidetään oma-
aloitteista osallistumista mm. 
aloitteen tekemistä 
aluevaltuustolle. 



Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?
Kaikissa ikäluokissa kyselyihin vastaaminen ja asiakaspalautteen 
antaminen koettiin kiinnostavimmaksi tavaksi osallistua

• Iän mukaan 
tarkasteltuna 
kaikissa 
ikäluokissa 
halutaan 
osallistua 
hyvinvointialueen 
kehittämiseen 
vastaamalla 
kyselyihin ja
antamalla 
asiakaspalautetta 
käytetyistä 
palveluista. 

• Nuorimpien 
vastaajien 
kohdalla myös 
vaikuttamis-
toimielimiin 
osallistuminen 
nähtiin 
kiinnostavana.

% vastaajista



Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?
Kaupunkien välillä ei noussut esiin merkittäviä eroja toivotuissa 
osallistumisen muodoissa

• Kaupunkien välillä 
ei noussut esiin 
merkittäviä eroja: 
suosituin 
osallistumisen 
muoto 
molemmissa 
kaupungeissa on 
kyselyihin 
vastaaminen sekä 
asiakas-
palautteen 
antaminen 
käytetyistä 
palveluita. 

• Vähiten 
molemmissa 
kaupungeissa 
kiinnostaa oma-
aloitteinen 
osallistuminen.

% vastaajista



Millä tavoin haluaisit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen tulevaisuudessa?
Myöskään vastaajan sukupuoli ei vaikuttanut vastauksiin 
merkittävästi

• Sukupuolesta 
riippumatta 
kyselyihin 
vastaaminen sekä 
asiakaspalautteen 
antaminen 
käytetyistä 
palveluista 
nousevat 
tärkeimmiksi 
osallistumisen 
muodoiksi.

• Ne, jotka eivät 
halunneet ilmoittaa 
sukupuoltaan 
toivoivat 
osallistumista 
hyvinvointialueen 
asukasraatiin tai –
paneeliin 
osallistumista 
enemmän kuin 
muut vastaajat. 

% vastaajista


