
Kuntalaisten sähköisen asioinnin 
kehittäminen
Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöä sekä kerätään ideoita sähköisten 
palveluiden kehittämiseksi. Kysely tehdään yhteistyössä Hausjärven ja Lopen kuntalaisille. Kysely on 
anonyymi.  

Kyselyyn on hyvätä varata vastaamisaikaa noin 15 minuuttia. 

* Pakollinen

Vastaajan taustatiedot

1

Kuntani * 

Hausjärvi

Loppi

2

Mihin ikäryhmään kuulut? * 

Alle 18-v

18-24

25-54

55-64

65-74

yli 75-vuotiaat
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3

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi? * 

Koululainen/opiskelija

Palkansaaja

Yrittäjä

Eläkeläinen

muu (perhevapaa, työtön, varusmies-/siviilipalvelu ym.)
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Sähköisten palveluiden käyttö

Tällä hetkellä sähköinen asiointi sujuu joko tulostettavan ja täytettävän pdf-lomakkeen avulla, 
sähköisten lomakkeiden avulla, jotka voit myös palauttaa sähköisesti tai asioit erillisessä 
järjestelmässä, johon tunnistaudut erikseen.

4

Millä välineellä ensisijaisesti käytät tai käyttäisit kunnan sähköisiä palveluita? * 

Älypuhelin

Tietokone

Tabletti

5

Tiesitkö, että rakentamisen lupa-asiat voi hoitaa Lupapiste-palvelussa sähköisesti? 
* 

Tiesin ja olen käyttänyt palvelua

Tiesin, mutta en ole käyttänyt palvelua

Ei, en tiennyt
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Tällä hetkellä palveluarviot omaolo.fi-palvelussa voit tehdä seuraavista sosiaalitoimen palveluista: 
arvio henkilökohtaisesta avusta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella, arvio omaishoitotilanteesta.

6

Tiesitkö, että voit tehdä omaolo.fi-palvelussa kunnan sosiaalitoimen 
palveluarvioita? * 

Tiesin, ja olen käyttänyt palvelua

Tiesin, mutta en ole käyttänyt palvelua

Ei, en tiennyt

7

Mitä seuraavista kunnan päätöksentekoon liittyviä sähköisiä palveluita olet 
käyttänyt? * 

Lukenut pöytäkirjoja

Lukenut viranhaltijapäätöksiä

Katsonut striimattuna valtuuston kokousta

Lähettänyt palautekanavan kautta viestiä

En mitään näistä

Muu
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Sähköiset palvelut
ovat mielestäni

hyvät

Sähköiset palvelut
ovat mielestäni

riittävät

Sähköiset palvelut
ovat mielestäni

puutteelliset
En ole käyttänyt

sähköisiä palveluita

Asuminen ja
rakentaminen

Koulutoimi

Varhaiskasvatus

Liikuntapalvelut

Rakennusvalvonta

Sosiaalipalvelut

Tekniset palvelut

Ympäristönsuojelu

Yleishallinnon palvelut

8

Arvioi sähköisten palveluiden tarjontaa kunnassasi palvelualueittain

9

Vapaa palaute Lupapiste-palvelusta
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Viestintä ja vuorovaikutus

10

Mistä pääosin saat tietosi kunnan palveluista ja päätöksistä? Valitse tärkein. * 

Kunnan nettisivuilta

Kunnan ilmoitustauluilta

Paikallisuutisista

Henkilökohtaisella yhteydenotolla kuntaan

Sosiaalisesta mediasta kunnan profiileista

Sosiaalisesta mediasta paikkakuntaryhmistä

Ystäviltä

Muu
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Mistä pääosin haluaisit saada tietosi kunnan palveluista ja päätöksistä? Valitse 
tärkein. * 

Kunnan nettisivuilta

Kunnan ilmoitustauluilta

Paikallisuutisista

Henkilökohtaisella yhteydenotolla kuntaan

Sosiaalisesta mediasta kunnan profiileista

Sosiaalisesta mediasta paikkakuntaryhmistä

Ystäviltä

Muu

12

Mitä seuraavista kunnan sosiaalisen median kanavista seuraat? * 

Facebook

Twitter

Instagram

En mitään näistä
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Minkälaista sisältöä toivot kunnan sosiaalisen median kanaviin lisää?

 

14

Miten osallistuisit mieluiten päätöksenteon valmisteluun ja ideointiin, esimerkiksi 
kuntalaisraateihin, hallinto-, maankäyttö- ja rakennuslakien edellyttämiin 
kuulemisiin tai strategian valmisteluun? * 

Mieluiten sosiaalisen median kautta.

Mieluiten etäyhteydellä.

Mieluiten kasvotusten.

En osaa vastata.

Muu
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Muu vapaa palaute viestintään ja vuorovaikutukseen liittyen
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Sähköisten palveluiden kehittäminen

16

Oletko käyttänyt jotakin yksityisen tai julkisen palveluntarjoajan sähköistä 
palvelua, josta sinulla on hyviä kokemuksia ja jonka voisit tuoda esille hyvänä 
esimerkkinä? Millaisia?
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Minulla on kehitysehdotuksia/ideoita seuraavien palvelualueiden sähköisten 
palveluiden kehittämiseen. Voit valita useita. * 

Asuminen ja ympäristö

Ikääntyvien palvelut

Kaavoitus, tontit ja rakentaminen

Kadut, liikenne ja yleiset alueet

Kartat ja paikkatieto

Kulttuuri

Kylät ja mökkiläiset

Liikunta ja ulkoilu

Maaseutupalvelut, työ ja yrittäjyys

Nuoriso

Päätöksenteko ja hallinto

Ruoka, siivous ja kiinteistöt

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tapahtumapalvelut

Varhaiskasvatus ja opetus

Minulla ei ole kehitysideoita sähköisten palveluiden kehittämiseen

Muu
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Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle.

Microsoft Forms

18

Kuvaa edellä valitsemiesi kohtien kehitysehdotus/ideasi mahdollisimman selkeästi
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