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Perustiedot
• Kysely oli avoinna 25.1.-11.2.2018

• Kyselystä tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla ja somessa, sekä eri verkostojen kautta niin 

sähköisesti kuin kasvotusten

– Presidentinvaalin varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikoille jalkautui työntekijöitä, 

jotka keräsivät vastauksia kyselyyn

– Myös paikallisille medioille lähetettiin tiedote aiheesta

• Vastauksia kertyi 551

• Kysely toteutettiin Lyyti-palvelussa



Taustatiedot



Taustatiedot: asuinalue



Kuinka paljon kaupungin asiat kiinnostavat 

sinua?

Ei lainkaan = 4 vastausta
Vähän = 30
Jonkin verran = 223
Paljon = 287

Keskiarvo: 3,46



Mitkä asiat kiinnostavat?

Muu, mikä?
• Teiden kunto
• Ikäihmisten asiat
• Julkinen liikenne
• Maahanmuutto
• Kaupungin 

ympäristöystävällisyys



Kuinka paljon saat tietoa seuraavista kaupungin 

asioista?
• Päätöksenteko
• Talous
• Tapahtumat
• Asumisen ja ympäristön 

palvelut
• Kasvatuksen ja koulutuksen 

palvelut
• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Työn ja yrittämisen palvelut
• Kulttuurin ja liikunnan 

palvelut
• Verkostot, joissa kaupunki 

toimii



Kuinka paljon seuraat kaupungin toimintaa?



Minkä kanavien kautta saat tietoa kaupungin 

asioista tällä hetkellä?

Muu, mikä?
• Omat verkostot
• Lehtien nettisivut
• Wilma
• Nuorisovaltuusto
• Puolueen kautta
• Kaupungin sisäinen tiedotus
• Teksti-TV

Eniten mainitut tilaus- ja 
ilmaislehdet:
• Satakunnan Kansa
• Satakunnan Viikko



Muu, mikä? 

• Mobiilisovellus (4 mainintaa) 
(esim. Team Porvoo)

• TV (alueuutiset, teksti-TV)

Minkä kanavien kautta haluaisit saada tietoa kaupungin asioista?



Missä roolissa haluaisit osallistua kaupungin 

toimintaan ja kuinka paljon?

• Kuuntelevana 
kuntalaisena

• Sinnikkäänä 
suunnittelijana

• Pätevänä päättäjänä

• Tehokkaana toimijana 
(palvelujen käyttäjänä, 
vapaaehtoistoiminnan 
osallistujana esim. 
yhdistysten kautta jne.) 



Mikä mahdollisesti vaikeuttaa osallisuuttasi 

kaupungin toimintaan?

Muu, mikä?

• Sairaus/vamma/liikuntakyky

• Nuori ikä



Millä keinoin 

haluaisit osallistua 

ja vaikuttaa 

kaupungin 

toimintaan?



Millä keinoin 

haluaisit osallistua 

ja vaikuttaa 

kaupungin 

toimintaan?

Jotenkin muuten, miten?

• Tuottamalla harrastajana 
kulttuuria

• Työpaikan / työnantajan kanavien 
kautta lähinnä oman alan ja työn 
kehittämiseen 

• Yrityksillä ja kaupungilla on 
yhteisiä agendoja. 
Yhteistyöfoorumit näille. 

• Toive yhtenäisestä 
"ilmoitustaulusta”, mistä voi etsiä 
vapaaehtoistoimintaa



Mitä pidät 

tärkeimpänä 

osallistumisessasi?

(Valitse 5 tärkeintä)



Miten kehittäisit kaupungin asiakaspalvelua?
(Valitse mielestäsi 3 tärkeintä kehittämiskohdetta)

Jotenkin muuten, miten?

• Positiivisuus, palvelualttius, asiakkaan 
kohtaaminen

• Lisää tietoa asiakaspalvelijoille, jotta 
osaisivat ohjata ja neuvoa laajemmin

• Asiakaspalvelupäätteitä sekä ohjausta 
niiden käyttämiseen

• Asiakaspalvelu kauppakeskuksiin 10-
20. Digitaalista asiointia esim. 
mobiilivarmenteella tms.

• Tiedottamalla jo olemassa olevista 
asiakaspalvelupisteistä, mitä niissä voi 
tehdä, missä, milloin, miten. On paljon 
porilaisia jotka eivät tiedä ollenkaan 
moisista asiakaspalvelupisteistä.

• Yhden luukun –periaate (joka palvelisi 
myös esim. tapahtumajärjestäjää)

• Jonotusajat lyhyemmiksi puhelimella 
asioidessa

• Asioinnissa avustaminen mahdolliseksi 
niille asukkaille, jotka sitä tarvitsevat.

• Tärkeintä, että kysymyksiin annetaan 
vastaukset ajoissa ja luotettavasti.


