
TAMPEREEN KAUPUNKI 

 

 

Valma - kansalaiskysely v. 2016 talousarvion valmisteluun 

 

Kommentointiaika on 23.3.–7.4.2015. Kiitos vastauksistasi! 

Elinkeino- ja matkailupalvelut 
1. Miten yrittäjyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta voitaisiin lisätä ruohonjuuritasolla? 
2. Mikä on kaupungin rooli? Tulisiko sen esimerkiksi vaikeassa talous- ja 
työllisyystilanteessa lisätä investointeja työpaikkojen synnyttämiseksi?  

Työllisyydenhoito 
3. Millaista tukea, ohjausta tai muita palveluja toivoisit saavasi, jos olisit ollut pitkään 

työttömänä?  
Jos et pitäisi omaa työllistymistäsi lähiaikoina kovin todennäköisenä, millaisia 
mahdollisuuksia/palveluja toivoisit siinä tilanteessa itsellesi tarjottavan?  

Haluisitko esimerkiksi tehdä jotain hyödyllistä asuinalueesi hyväksi, osallistua 
vertaistukitoimintaan, harrastaa enemmän liikuntaa, kehittää osaamistasi, saada tukea 
arjesta selviytymiseen, jotain muuta, mitä …? 

Terveyden ja toimintakyvyn kehittäminen 
4. Palvelujen saatavuuden helpottaminen:  
Oletko saanut riittävästi tietoa ja neuvontaa etsiessäsi terveys- ja sosiaalipalvelua 

itsellesi tai läheisellesi? Jos et, niin miten parantaisit tiedon saantia ja neuvontaa 
palveluista? 

5. Palveluiden riittävyys:   
Oletko sinä tai läheisesi saanut mielestäsi tarvitsemasi terveys- ja sosiaalipalvelut  

viimeisen vuoden aikana.  Jos et, niin mitä palvelua olisit itsellesi tai läheisellesi 
kaivannut?  

6. Asioinnin helpottaminen:   
Millaisia matalan kynnyksen palveluita kaipaisit terveys- ja sosiaalipalveluihin? 

7. Omahoidon/omatoimisuuden tukeminen:  
Millainen hyvinvointi- ja terveysneuvonta lisäisi hyvinvointiasi? 

8. Haluaisitko käyttää etäyhteyttä lääkärin vastaanotossa? 

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 
9. Lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on tarjolla Tampereella monenlaisia palveluja, 

sekä kunnallisia että seurojen ja yhdistysten tarjoamia. Laajasta tarjonnasta voi 
aiheutua sellainen ongelma, että tieto palveluista ei aina tavoita tarvitsijaa.  Tietoa on 
vaikea löytää. Toisaalta ongelmana voi olla myös se, että tarjotaan päällekkäisiä 

palveluja. Asukkaan kannalta on kiusallista, että apua ongelmaan joutuu hakemaan 
monesta eri paikasta. 

   
a) Mitä ehdotuksia Sinulla olisi palvelutarjonnan kehittämiseksi?  

b) Onko joissakin palveluissa päällekkäisyyttä? 
c) Mitä palveluja voitaisiin kehittää sähköisesti?  
d) Onko tarpeita, joihin ei ole saatavissa apua missään? 

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 
10. Millaista tietoa tai palvelua tulisi alueellisilta ohjaus- ja neuvontapisteiltä saada?  



11. Mitä erityisesti ikäihmisille suuntautuvia palveluita voisi toteuttaa sähköisesti? 

Voisitko ajatella esimerkiksi asioivasi Kotitorilla netin kautta? Voisiko sähköisistä 
palveluista löytyä apua yksinäisyyden torjumiseen? 

12. Kotitori-palvelupisteen yhteyteen suunnitellaan hyvinvointiteknologialainaamoa/-
vuokraamoa, josta kuntalaiset voisivat lainata laitteita. Esimerkiksi laitteen, joka 

muistuttaa ottamaan lääkkeet. 
Mistä ja millä hinnalla olisit valmis vuokraamaan erilaisia hyvinvointiteknologiavälineitä 
itsellesi tai omaisellesi? 

13. Mikä on mielestäsi tärkein palvelu, joka turvaa kotona asumista mahdollisimman 
pitkään? 

Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 
Tutkimusten mukaan hyötyliikunnalla ja arjen aktiivisuudella voidaan vähentää 
sairastavuutta ja lisätä hyvinvointia. 

14. Minkälaisia liikkumista edistäviä uusia toimenpiteitä kaupungin tulisi mielestäsi 
ensisijaisesti toteuttaa vuonna 2016? 

 


