Väliraportti kuntalaiskyselystä 5/2021
Kuntalaiskyselyn tuloksia analysoidaan parhaillaan ja ne
valmistuvat kesäkuussa 2021

KUNTALAISKYSELY
• Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan alueen
asukkaat
• Toteuttajana POPsote-palvelustrategiahanke
• Toteutusajankohta: 6.4-18.4.2021
• Tarkoitus ja tavoite: kerätä asukkailta tietoa
POPsote-palvelustrategian kehittämistyön
tueksi
• Vahvistaa asukkaiden osallisuutta osana sotepalvelustrategiatyötä

• Tässä esitettävät tulokset perustuvat koko
maakunnan alueen kuntalaisten vastauksiin
• Vastaajamäärä: 2216 kuntalaista
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Kuntalaiskyselyn alueelliset vastaukset
• Kuntalaiskyselyyn saatiin alueittain tarkasteltuna
vastauksia seuraavasti:
• Oulu: 376 vastaajaa
• Oulunkaari: 251 vastaajaa
• Koillismaa: 217 vastaajaa
• Lakeus: 436 vastaajaa
• Rannikko: 235 vastaajaa
• Oulun eteläinen: 666 vastaajaa
• Muu kunta/ kuntaa ei määritelty: 35 vastaajaa

Alueelliset näkökulmat

• Yhteensä vastauksia: 2216
• Kuntalaiskyselyn vastaukset ovat samansuuntaiset
koko maakunnan alueella, suuria eroja alueiden välillä
ei ole
• Kun vastauksia tarkasteltiin alueittain, voitiin havaita
muutamia aluekohtaisia huomioita suhteessa koko
maakunnan tuloksiin (diat 13-15)
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Väliraportti: kuntalaiskyselyn koko maakunnan
tulokset
Kuntalaiskyselyn tuloksia analysoidaan parhaillaan ja ne valmistuvat
kesäkuussa 2021

Mikä tekee sosiaali- ja terveyspalveluista erityisen hyvää?
KUNTALAISKYSELY
1593

Osaava henkilöstö

1505

Nopea palveluihin pääsy

1306

Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi

Vastaajien määrä: 2210

1075

Palveluiden läheinen sijainti

860

Asioiden eteneminen ensimmäisellä yhteydenottokerralla
Kyky kuunnella ja arvostava kohtaaminen

728

Saatu palvelu ja/tai hoito auttavat tilanteeseen

722

619

Eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden

586

Saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla

461

Sähköisten palveluiden toimivuus

331

Palvelujen edullisuus

307

Ystävällinen palvelu

Valittujen vastausten
lukumäärä: 10464
Hyviksi sote-palvelujen
ominaisuuksiksi valittiin
useimmiten osaava
henkilöstö, nopea
palveluihin pääsy,
asiakkaan tarpeiden
kokonaisvaltainen
huomiointi sekä palvelujen
läheinen sijainti.

180

Ohjaaminen myös muuhun hyv. ja terv. edist. toim.

155

Kiireettömyyden tuntu
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Tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus järjestää
asiakkaan näkökulmasta sujuviksi kokonaisuuksiksi. Mitkä asiat mielestäsi
kehittäisivät palveluja sujuvammaksi?
KUNTALAISKYSELY
Lyhyemmät jonotusajat palveluihin

1155

Ihmisen kohtaaminen ja elämäntilanteen huomioiminen

1111

Palvelujen sijainti lähellä kotia

Vastaajien määrä: 2214

1011

Selkeä palveluihin ohjaaminen ja neuvonta

969

Parempi pääsy erikoissairaanhoidon palveluihin

Valittujen vastausten
lukumäärä: 10085

853

Saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla

816

Perehtyminen asiakkaan tilanteeseen jo etukäteen

747

Laajempi mahdollisuus hoitohistorian jakamiseen

Palveluiden sujuvuuden kannalta
tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat
lyhyemmän jonotusajat, ihmisten
kohtaaminen ja elämäntilanteen
huomioiminen, palvelujen läheinen
sijainti sekä selkeä palveluihin
ohjaaminen ja neuvonta.

611

Selkeämpi vastuunjako eri ammattilaisten kesken

537

Sujuvampi sähköinen asiointi

463

Eri toimijoiden välinen toimiva yhteistyö

295

Parempi asiakaspalveluasenne

292

Sujuvampi puhelinasiointi

286

Matalammat asiakasmaksut

284

Asiakkaan laajempi valinnanvapaus

Vähiten valintoja saivat palvelujen
tarjoaminen omalla äidinkielellä sekä
palvelujen esteettömyys.

243

Ohjaaminen myös muuhun hyv.terv. edist. toim.

185

Palvelun saaminen omalla äidinkielellä

96

Palvelujen esteettömyys
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Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on mielestäsi tärkeää saada lähellä kotia?
KUNTALAISKYSELY
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto
Laboratorio ja näytteenotto
Hammashoito
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
Ikäihmisten kotihoito
Päivystyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Röntgenpalvelut
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset
Perustason vuodeosastohoito
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuki- ja avopalvelut
Kotisairaalahoito
Seulontatutkimukset ja rokotukset
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö
Ikäihmisten palveluasuminen ja perhehoito
Työterveyshuolto
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
Kuntoutuspalvelut
Lasten ja nuorten sosiaalityö
Vammaisten asumispalvelut ja perhehoito
Vammaisten sosiaalityö ja -ohjaus
Lastensuojelu
Ikäihmisten laitoshoito
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Vammaisten tehostettu palveluasuminen
Puhe- ja toimintaterapia
Työ- ja päivätoimintapalvelut
Työikäisten sosiaalityö ja -ohjaus
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut paikallisesti, mitä?
Muut, mitkä?
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoshoito
Vammaisten laitoshoito

1290
1238
1161

1583

1757

2053

954
843
792
Vastaajien määrä: 2214
730
678
637
Valittujen vastausten
576
lukumäärä: 19645
555
545
515
502
478
440
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto,
362
laboratorio ja näytteenottopalvelut,
353
hammashoito, äitiys- ja neuvola-palvelut,
313
ikäihmisten kotihoito sekä
226
189
päivystyspalvelut nousivat useimmin
169
lähelle kotia toivotuiksi palveluiksi.
166
164
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä
102
92
vammaisten laitoshoito jäivät puolestaan
80
kyselyssä vähiten äänestetyiksi
44
vaihtoehdoiksi.
33
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Ota kantaa seuraaviin sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja
(internetissä olevat palvelut) koskeviin väittämiin:
KUNTALAISKYSELY
Vastaajien määrä: 2211
OLEN TYYTYVÄINEN NYKYISTEN KÄYTTÄMIENI
115
SÄHKÖISTEN PALVELUJEN SISÄLTÖÖN

NYKYISET KÄYTTÄMÄNI SÄHKÖISET PALVELUT
OVAT MIELESTÄNI HELPPOKÄYTTÖISIÄ

SÄHKÖISIÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJA
TULISI LISÄTÄ

94

467

387

98 219

266

1084

236

338

259

1072

721

376

813

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

En käytä sähköisiä palveluja

94

81

57

Valittujen vastausten
lukumäärä: 6777
Vajaa 60 %
vastanneista on
tyytyväinen
sähköisten
palvelujen sisältöön.
Reilu 60 %
vastanneista pitää
sähköisiä palveluja
helppokäyttöisinä.
Noin 70 %
vastanneista on sitä
mieltä, että
sähköisiä sotepalveluja tulisi lisätä.

Mitä sosiaali- ja terveyspalveluja tai toimintoja käytät tai haluaisit käyttää
myös sähköisinä palveluina?
KUNTALAISKYSELY
Omien tietojen ja tulosten katselu

2000

Reseptipalvelut

147 41

1689

Ajanvaraus

418

1359

Hakemusten tekeminen

699

801

Palautteen antaminen

137

1113

560

210

1389

636

1066

429

Viestittely/keskustelu asiantuntijan kanssa (esim. chatpalvelu)

608

1116

420

427

0

1093

500

1000

Omien tietojen katselua,
reseptipalveluita ja
ajanvarausta käytetään
sähköisesti jo
suhteellisen paljon (60%
-90% vastanneista) .

185

Sosiaali- ja terveysammattilaisten asiointi- ja
vastaanottopalvelut

Sähköinen terveystarkastus ja palaute omista terveys- ja
hyvinvointiarvoista

Vastaajien määrä:
2208

66

629

1500

Olen käyttänyt palvelua sähköisenä
En ole käyttänyt, mutta haluaisin käyttää palvelua sähköisenä

En ole käyttänyt, enkä halua käyttää palvelua sähköisenä

2000

2500

Sähköisenä palveluna
enemmän haluttaisiin
mm.:
• Antaa palautetta
• Viestitellä/
keskustella
asiantuntijoiden
kanssa
• Tehdä hakemuksia

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa
palveluihin. Millä tavoin haluaisit osallistua alueesi sosiaali- ja terveyspalveluiden
suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon?
KUNTALAISKYSELY
1703

Vastaamalla asiakas- ja käyttäjäkyselyyn
Tuomalla esiin ideoita ja kehitystarpeita sähköisen alustan
kautta

839

Vastaajien määrä: 2156,

800

Antamalla henkilökohtaisen palautteen palveluista
Äänestämällä hyvinvointialueen vaaleissa minulle mieleistä
ehdokasta

Valittujen vastausten
lukumäärä: 5781

778

Osallistumalla kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen itselle
kiinnostavasta aiheesta

Asukkaat olivat
kiinnostuneimpia
osallistumaan asiakasja käyttäjäkyselyjen
kautta, tuomalla ideoita
ja kehitystarpeita esille
sähköisen alustan kautta
sekä antamalla
henkilökohtaista
palautetta palveluista.

472

Osallistumalla asiakas- ja asukasraatiin, jossa arvioidaan ja
kehitetään palveluja

430

Toimimalla palvelujen käyttäjän roolissa ns. kokemustoimijana
palvelujen kehittämisessä

428
173

Osallistumalla järjestön edustajana yhteiskehittämiseen
Osallistumalla nuorisovaltuustoon, vanhusneuvostoon tai
vammaisneuvostoon

134
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Mistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvästä asiasta
kaipaisit enemmän tietoa?
Kuntalaiskysely
Lähipalveluihin liittyvistä ratkaisuista

1224

Palveluihin liittyvistä valinnanmahdollisuuksista

Vastaajien määrä: 2095

957

Yleisesti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

774

Hoitotakuusta

Valittujen vastausten
lukumäärä: 9517

732

Asukkaan näkökulman kuuntelemisesta

694

Sähköisistä palveluista

685

Palveluiden laatuun liittyvistä näkökulmista

Uudistukseen liittyvää
lisätietoa haluttiin
erityisesti lähipalveluihin
liittyvistä ratkaisuista sekä
palveluihin liittyvistä
valinnanmahdollisuuksista.

655

Yhdenvertaisuuden säilymisestä

636

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

498

Hyvinvointialueen organisoitumisesta

476

Henkilöstön näkökulman kuuntelemisesta

466

Asiakasmaksuista

443

Käynnistämiseen liittyvien päätösten valmistelusta

Vähiten valintoja saivat
rahoitus sekä järjestöjen
asema uudistuksessa.

423

Yhteistyöstä yksityisten ja järjestöpalveluntuottajien kanssa

371

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta

249

Järjestöjen asemasta uudistuksessa

206
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Väliraportti: kuntalaiskyselyn alueellisia huomioita
Kuntalaiskyselyn tuloksia analysoidaan parhaillaan ja ne valmistuvat
kesäkuussa 2021

Alueellisia huomioita kyselyistä
Oulunkaari

Oulu
• Mikä tekee sosiaali- ja terveyspalveluista erityisen hyvää?
• Palveluiden läheinen sijainti on vähemmän tärkeää kuin koko
maakunnan tuloksissa.
• Sähköisten palveluiden toimijuus ja saman työntekijän kanssa
asiointi eri kerroilla on tärkeämpää kuin koko maakunnan
tuloksissa.
• Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut olisi hyvä saada lähellä kotia?
• Röntgenhoito ja perustason vuodeosastohoito ovat vähemmän
merkittäviä kuin koko maakunnan tuloksissa.
• Mitkä asiat kehittäisivät sosiaali- ja terveyspalveluja sujuvammaksi?
• Lyhyemmät jonotusajat ovat tärkeämpiä kuin koko maakunnan
tuloksissa.
• Palveluiden läheinen sijainti on vähemmän tärkeää.

• Mitkä asiat kehittäisivät palveluja sujuvammaksi?
• Saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla on tärkeämpää kuin
koko maakunnan tuloksissa.
• Millä tavoin haluaisit osallistua alueesi sosiaali- ja terveyspalveluiden
suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon?
• Halukkuus osallistua suunnitteluun tuomalla esiin ideoita ja
kehitystarpeita sähköisen alustan kautta sekä antamalla
henkilökohtaisen palautteen palvelusta ovat vähemmän suosittuja
vaihtoehtoja verrattuna koko maakunnan tuloksiin.
• Halukkuudessa osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun,
kehittämiseen ja päätöksentekoon voitiin tunnistaa koko maakuntaan
verrattuna keskimäärin suurempaa halukkuutta osallistua erilaisiin
ryhmiin ja tilaisuuksiin.

• Millä tavoin haluaisit osallistua alueesi sosiaali- ja terveyspalveluiden
suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon?
• Vaihtoehto ”Tuomalla esiin ideoita ja kehitystarpeita sähköisen
alustan kautta” on suositumpi kuin koko maakunnan tuloksissa.

Kuntalaiskyselyn vastaukset ovat samansuuntaiset koko
maakunnan alueella, suuria eroja alueiden välillä ei ole
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Alueellisia huomioita kyselyistä 1/2
Koillismaa

Lakeus

• Mitkä asiat kehittäisivät palveluja sujuvammaksi?
• Lyhyemmät jonotusajat palveluihin sekä selkeämpi
yhteistyö ja vastuunjako ammattilaisten kesken nähtiin
vähemmän tärkeinä kuin koko maakunnan tuloksissa.

• Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on tärkeä saada läheltä
kotia?
• Päivystyspalvelut nähtiin alueella vähemmän tärkeänä
lähipalveluna kuin koko maakunnan tuloksissa.

• Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on tärkeä saada läheltä
kotia?
• Päivystys- ja röntgenpalvelut nähtiin alueella
tärkeämpänä kuin koko maakunnan tuloksissa.
• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa pidettiin alueella
vähemmän tärkeänä kuin koko maakunnan tuloksissa.

• Mitkä asiat kehittäisivät palveluja sujuvammaksi?
• Sujuvampi sähköinen asiointi on alueella hieman
merkittävämpi tekijä kuin koko maakunnan tuloksissa.
• Mistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvästä
asiasta kaipaisit enemmän tietoa?
• Sähköisistä palveluista kaivattaisiin enemmän tietoa
alueella, verrattuna koko maakunnan tuloksiin.

Kuntalaiskyselyn vastaukset ovat samansuuntaiset koko
maakunnan alueella, suuria eroja alueiden välillä ei ole
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Alueellisia huomioita kyselyistä 2/2
Rannikko
• Mitkä asiat kehittäisivät sosiaali- ja terveyspalveluja
sujuvammaksi?
• Parempi pääsy erikoissairaanhoidon palveluihin,
lyhyemmät jonotusajat ja palveluiden sijainti lähellä kotia
ovat tärkeämpiä kuin koko maakunnan tuloksissa.

Oulun eteläinen
• Mitkä asiat kehittäisivät sosiaali- ja terveyspalveluja
sujuvammaksi?
• Palvelujen sijainti lähellä kotia on alueella tärkeämpää
kuin koko maakunnan tuloksissa.

Kuntalaiskyselyn vastaukset ovat samansuuntaiset koko
maakunnan alueella, suuria eroja alueiden välillä ei ole
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Kuntalaiskyselyn tulosten hyödyntäminen
• Kuntalaiskyselystä valmistellaan raportti, johon sisältyy mm.:
• Vastausten tulkinta koko maakunnan näkökulmasta
• Aluekohtaisten vastausten huomiot suhteessa koko maakunnan tuloksiin
• Avoimien kysymysten vastausten koonti (avoimien kysymysten vastauksia ei ole käsitelty
tässä dia-sarjassa)

• Kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään sote-palvelustrategian kehittämistyössä
sekä POPsoten eri osahankkeiden kehittämistyössä
• Kuntalaiskyselyn raportti julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa:
www.popsote.fi/sote-palvelustrategia
• Lisätietoja kuntalaiskyselystä:
• Anu Vuorinen (anu.vuorinen@popsote.fi , 044 365 5473)
• Liisa Jurmu (liisa.jurmu@popsote.fi , 040 527 2578)
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