
 

 

Finnish 

 

CITIZEN SURVEY  

Alla on joitakin väittämiä kaupunginosastasi. Merkitse vaihtoehto, joka vastaa parhaiten sinun 
käsitystäsi.  
Vastaa väittämiin asteikolla 1–5, joissa 1 merkitsee Täysin eri mieltä ja 5 Täysin samaa mieltä.  
 
Puhtaus ja siisteys 

1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 

 

• Olen tyytyväinen katujen, kävelyteiden ja aukioiden puhtaanapitoon kaupunginosassa, jossa asun. 

• Olen tyytyväinen puistojen ja viheralueiden hoitoon ja siisteyteen kaupunginosassa, jossa asun. 

• Olen tyytyväinen katujen ja kävelyteiden lumenpoistoon ja hiekoitukseen kaupunginosassa, jossa asun. 

• Olen tyytyväinen roskaantuvien paikkojen siivoamiseen kaupunginosassa, jossa asun. 

• Olen tyytyväinen kierrätysasemien ympäristön siivoukseen kaupunginosassa, jossa asun; tällä 
tarkoitetaan eri puolille kaupunkia sijoitettuja vihreitä säiliöitä pakkaus- ja kierrätyspapereille, lasille, 
lasille, papereille, pahveille ja vastaaville. 

• Olen tyytyväinen graffitien poistamiseen rakennuksista ja tiloista kaupunginosassa, jossa asun. 

• Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että kaupunginosassani on puhdasta ja siistiä. 

 
Turvallisuus ja luottamus 
1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 
  

• Tunnen oloni turvalliseksi puistoissa ja viheralueilla kaupunginosassa, jossa asun. 

• Tunnen oloni turvalliseksi, kun menen yöllä yksin kotiin kaupunginosassa, jossa asun. 

• Olin tyytyväinen ulkovalaistukseen kaupunginosassa, jossa asun. 

 
Jätätkö menemättä aukioille, puistoihin tai kävelyteille kaupunginosassa, jossa asut, koska ne 
tuntuvat turvattomilta? 
Kyllä, usein 

Kyllä, joskus 

En koskaan  
1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 

 

• Voin luottaa useimpiin ihmisiin kaupunginosassa, jossa asun. 

• Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että kaupunginosassani on turvallista asua. 

 
Kulttuuri ym 
1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 



 

 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 

 

• Kaupunginosassa, jossa asun, lapset ja nuoret voivat osallistua kulttuuriin, esimerkiksi käydä 
teatterissa ja elokuvissa, kuunnella musiikkia, käyttää kirjastoja. 

• Kaupunginosassa, jossa asun, aikuiset voivat osallistua kulttuuriin, esimerkiksi käydä teatterissa ja 
elokuvissa, kuunnella musiikkia, käyttää kirjastoja. 

• Kaupunginosassa, jossa asun, lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia harjoittaa itse tai 
yhdistyksissä, opiskelijajärjestöissä ja Kulturskolanissa kulttuuria; esimerkiksi näytellä, tehdä 
musiikkia, tanssia, maalata. 

• Kaupunginosassa, jossa asun, aikuisilla on mahdollisuuksia harjoittaa itse tai yhdistyksissä ja 
opiskelijajärjestöissä kulttuuria; esimerkiksi näytellä, tehdä musiikkia, tanssia, maalata. 

• Kaupunginosassa, jossa asun, on hyvät mahdollisuudet liikkumiseen puistoissa ja luonnonalueilla. 

• Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että kulttuurielämä on kaupunginosassani hyvä. 
 
Saavutettavuus ja liikenneturvallisuus 
1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 
  

• Pidän liikenneympäristöä kaupunginosassani turvallisena jalankulkijoille. 

• Pidän liikenneympäristöä kaupunginosassani turvallisena pyöräilijöille. 

• Kaiken kaikkiaan kaupunginosassani on helppo liikkua jalan. 

• Kaiken kaikkiaan kaupunginosassani on helppo liikkua pyörällä. 
 
Demokratia ja vaikuttaminen 
1 Poikkeaa mielipiteestäni 

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon 

3 Ei kumpaakaan 

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin 

5 Vastaa mielipidettäni täysin 

En osaa sanoa 
  

• Tiedän, mistä löydän tietoa Tukholman kaupungin toiminnasta ja investoinneista asuinalueellani. 
 

Tiedän, miten edetä, jos haluan vaikuttaa kaupunginosani päätöksiin, jotka koskevat: 
1 Poikkeaa mielipiteestäni 
2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  
3 Ei kumpaakaan  
4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  
5 Vastaa mielipidettäni täysin  
En osaa sanoa 
 

• Puistot, leikkikentät, puistopelit 

• Kadut, pyörätiet, jalkakäytävät, liikenneturvallisuus 

• Torit tai muut avoimet alueet 
 
Tiedän, mihin minun voin ottaa yhteyttä, mikäli haluan esittää kommentteja ja ideoita 
kaupunginosastani seuraavissa asioissa:   
1 Poikkeaa mielipiteestäni  
2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  
3 Ei kumpaakaan  
4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  



 

 

5 Vastaa mielipidettäni täysin  
En osaa sanoa 
 

• Puistot, leikkikentät, puistopelit 

• Kadut, pyörätiet, jalkakäytävät, liikenneturvallisuus 

• Torit tai muut avoimet alueet 
 
Tiedän, mihin voin ottaa yhteyttä, jos haluan olla mukana kaupunginosani kehittämisessä 
seuraavissa asioissa: 
1 Poikkeaa mielipiteestäni  
2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  
3 Ei kumpaakaan  
4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  
5 Vastaa mielipidettäni täysin  
En osaa sanoa 
 

• Puistot, leikkikentät, puistopelit 

• Kadut, pyörätiet, jalkakäytävät, liikenneturvallisuus 

• Torit tai muut avoimet alueet 
 

Tiedän, mihin voin ottaa yhteyttä, jos haluan tehdä valituksen kaupunginosastani seuraavissa 
asioissa... 
1 Poikkeaa mielipiteestäni  

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  

3 Ei kumpaakaan  

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  

5 Vastaa mielipidettäni täysin  

En osaa sanoa 
  

• Tuhriminen 

• Ilkivalta 

• Roskaaminen 

• Valaistuksen vikaantuminen 

• Lumenpoiston/hiekoituksen tarve 
 

1 Poikkeaa mielipiteestäni  
2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  
3 Ei kumpaakaan  
4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  
5 Vastaa mielipidettäni täysin  
En osaa sanoa 
 

• Olen ilmoittanut kaupunkiympäristön virheistä viimeisen 12 kuukauden aikana. 

• Olen tietoinen mahdollisuudesta tehdä kansalaisaloite. 

• Kaiken kaikkiaan tunnen oman kaupunginosani hallinnon. 
 
Kokonaisarvioita kaupungista  
Nyt olet vastannut kysymyksiin siitä, miten koet kaupunginosasi. Koeta seuraavaksi miettiä, miten 
koet koko Tukholman kaupungin joillakin kysymysalueilla. 
1 Poikkeaa mielipiteestäni  

2 Poikkeaa mielipiteestäni melko paljon  

3 Ei kumpaakaan  

4 Vastaa mielipidettäni melko hyvin  

5 Vastaa mielipidettäni täysin  

En osaa sanoa 

 

• Kaiken kaikkiaan Tukholma on mielestäni puhdas ja siisti kaupunki. 

• Kaiken kaikkiaan Tukholma on mielestäni turvallinen kaupunki asua ja elää. 



 

 

• Kaiken kaikkiaan Tukholma tarjoaa mielestäni sellaisen kaupunkiympäristön, jossa on hieno asua ja elää. 

• Kaiken kaikkiaan Tukholmassa on helppo liikkua jalan. 

• Kaiken kaikkiaan Tukholmassa on helppo liikkua pyörällä. 

• Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen mahdollisuuteen osallistua Tukholman kulttuurielämään. 

• Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen mahdollisuuteen harjoittaa Tukholmassa kulttuuritoimintaa, esim. 
harrastaa musiikkia, tanssia, teatteria, videoita/valokuvausta, maalausta /piirtämistä ja paljon muuta. 

• Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Tukholman tarjoamista mahdollisuuksista urheilun/liikunnan 
johdettuun harrastamiseen, esim. urheilla yhdessä, tanssia ryhmissä, ryhmätreenaus ja monet muut.. 

• Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen mahdollisuuteen urheilla Tukholmassa spontaanisti, esim 
harrastaa liikuntaa ja urheilua ilman vetäjää tai valmentajaa. 

• Kaiken kaikkiaan on tyytyväinen Tukholman urheilupaikkatarjontaan. 

 
Syrjintä 
Kaupunki toimii aktiivisesti syrjinnän torjumiseksi kunnallisessa toiminnassa, joten vastauksesi syrjinnän 
kokemuksista ovat tässä työssä erittäin tärkeitä. Syrjinnällä tarkoitamme sitä, että joku joutuu yhteisössä 
epäedulliseen asemaan tai häntä loukataan jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Haitan tai 
rikkomuksen on liityttävä yhteen tai useampaan syrjintäperusteeseen. Laissa on määritetty syrjinnälle 
seitsemän erilaista perustetta. Ne ovat sukupuoli, transsukupuolinen identiteetti tai ilmaisu, etnisyys, 
uskonto tai muut vakaumukset, toimintarajoitteisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja ikä. 
Oletko kokenut syrjintää kaupungin toiminnassa viimeisen 12 kuukauden aikana (esim. koulut, 
terveydenhuolto, hoivatoiminnot, liikunta- ja uimapaikat, kirjastot)? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Jos olet kokenut, että sinua on syrjitty kaupungin toiminnassa, millä perusteella syrjintä on mielestäsi 
tapahtunut? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Sukupuoli 
Transsukupuolinen identiteetti tai ilmaisu 
Etnisyys 
Uskonto tai muu vakaumus 
Toimintarajoitteisuus 
Seksuaalinen suuntautuminen 
Ikä 
 
Kerro sukupuolesi: 
Mies 

Nainen 

Muu sukupuoli-identiteetti 

En halua vastata 

 
Do you have one or more disabilities? 
Kyllä 
Ei 
En halua vastata 
  
Were you born outside Sweden? 

Kyllä 
Ei 
En halua vastata 
  
Kyselyn tulosten odotetaan valmistuvan syksyllä 2021, kirjoita sähköpostisi alle, jos haluat, että tulokset 
lähetetään sinulle sähköpostitse. Sähköpostiasi ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin kansalaiskyselyn 
tulosten lähettämiseen. Sähköposti: 

sähköpostiosoite:s 
 
En halua tuloksia 

 


