Kokkuvõte elanikkonna
rahuloluküsitlusest

Põltsamaa Vallavalitsus
2019

Üldist

• Rahuloluküsitlus toimus 20. novembrist 20. detsembrini 2019.
• Vastata sai Google küsitluskeskkonnas. Koostöös Põltsamaa raamatukogudega oli võimalik vastata
ka paberankeedile valla raamatukogudes.
• Kokku laekus 315 vastust (paberankeete 1).
• Lahtiste küsimuste vastused on koondatud esitluse lisana eraldi faili.
• Meetodi kriitika
• Küsitlus peegeldab vaid vastanute arvamust ega ole üldistatav kogu valla elanikkonnale.
• Google Forms võimaldab inimesel vastata küsitlusele mitu korda, mistõttu vastuste hulgas võib
olla ühe inimese poolt täidetud mitu ankeeti.
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Vastajate seos Põltsamaaga
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)

Registreeritud elanikuna rahvastikuregistris?
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Kui rahul olete Põltsamaa valla elukeskkonnaga?
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)
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Hinnangu skaala: 5 – olen väga rahul, 1- ei ole üldse rahul

Keskmine hinne
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Hinnang
eluvaldkondadele
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)
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Tervisespordiga tegelemise võimalused
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Kasside ja koerte (jt lemmikloomade)… 3,43
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Vabaaja veetmise võimalused

3,12
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Teede ja tänavate üldine seisukord
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Ühistranspordi korraldus
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Hinnangu skaala: 5 – väga hea, 1- väga halb

Millega tuleb lähiajal kindlasti tegeleda?
Laekus 239 kommentaari, korduvad teemad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teede ja tänavate seisukord (mainiti 104 korda)
Avalikud suplus- ja ujumiskohad (rohtunud ja korrastamata ujumiskohad, vee kvaliteet, vähe kohti) (36)
Tänavavalgustus, kergliiklusteede valgustus (33)
Prügimajandus – vähene teadlikkus, vähe prügikaste ja -konteinereid, tühjendamata konteinerid, praht
avalikus ruumis (sh lemmikloomade väljaheited) (27)
Elamuarendus (26)
Ettevõtluse arendamine (22)
Vabaajaveetmise võimalused (vähe võimalusi nii linnas kui ka linnast väljas) (20)
Ühistranspordikorraldus (15)
Puudulik talihooldus (14)
Hulkuvad lemmikloomad (14)

Kui sageli olete pöördunud vallavalitsuse poole?
(n=295, elavad Põltsamaa vallas), %
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Käinud valla ametiasutustes kohapeal 1 4
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Kuivõrd rahule olete jäänud ametnike tegevusega?
Elavad Põltsamaa vallas ja omavad kokkupuudet (n=258), n
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Hinnangu skaala: 5 – olen väga rahul, 1- ei ole üldse rahul

Keskmine hinne
3,47

Hinnang vallavalitsusele
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)
Ei oska öelda, %
Ametnike kättesaadavus

3,59

Info kättesaadavus valla teenuste
kohta

3,56

14
5

Ametnike kompetentsus

3,44

16

Koostöövalmidus

3,42

15

Asjaajamise lihtsus
Kaasamine valla juhtimisse
Probleemide lahendamise kiirus

3,25
3,11
3,06

Hinnangu skaala: 5 – väga hea, 1- väga halb
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16

Keskmine
3,35

Mida inimesed kirjutasid?
Korduvad teemad (arvamusi 78)
•
•
•
•
•
•

Asjaajamine aeglane ja keeruline (mainiti 9-korda)
Info valla teenuste kohta halvasti kättesaadav (8)
Ametnike ebakompetentsus (7)
E-kirjadele ei vastata, vastused venivad (7)
Vähene kodanike kaasamine (4)
Ametnike erapoolik suhtumine inimestesse ja
teemadesse (3)
• Liiga Põltsamaa linna keskne (2)

Kuidas olete rahul volikogu tööga?
(n=295, elavad Põltsamaa vallas), %

32

Pigem + väga rahul

Mida inimesed kirjutasid?
Korduvad teemad (arvamusi 87)

42

Pigem ei ole + ei ole üldse rahul

26

Ei tea, ei oska öelda

• Asjaajamine ja otsustamine lasteaia teemal (mainiti 19
korda)
• Koostöö puudumine volikogus, koalitsiooni ja opositsiooni
vahel (18)
• Volikogu esimehe juhtimisstiil, leige huvi kohalike teemade
vastu (10)
• Ei võta arvesse kodanike, kogukonna arvamust; puudulik
suhtlemine kogukonnaga (9)

Rahulolu teenustega Põltsamaa vallas
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)
Ei oska öelda (%)
Raamatukogud

4,34

Kooliharidus

4,16

1

5

MTÜde tegevus

3,93

28

Perearstiteenus

3,91

4

Alusharidus (lasteaiad)

3,9

10

Kultuurielu

3,82

2

Huvitegevus ja huviharidus

3,74

9

Sotsiaalteenused
Õpilastranspordi korraldus

3,46

17

3,27

29

Valla poolt makstavad toetused

3,2

39

Eriarstiabi kättesaadavus

3,14

12

Hinnangu skaala: 5 – väga rahul, 1- ei ole üldse rahul

Keskmine
3,72

Milliseid teenuseid tuleb parendada?
Laekus 139 kommentaari, sagedasemad teemad
• Eriarstiteenus (parem kättesaadavus, pikad järjekorrad, rohkem vastuvõtuaegu, rohkem eriarste) (mainiti 28
korral)
• Perearstikeskus (registreerimine „mõistlikuks“, perearste vähe, kehv bussiühendus perearstikeskusega) (23)
• Uue lasteaia rajamine (22)
• Ühistranspordi korraldus, koolitransport (18)
• Koolivõrgu korrastamine (17)
• Rohkem huvitegevust lasteaedades (10)
LISAKS
Rohkem infot teenuste kohta (huvitegevuse võimalused, trennide võimalused täiskasvanutele jms),
muusikakooli ruumide olukord, lasteaiakohtade kättesaadavus, elamute planeerimine staadioni
asemele, liiga palju tähelepanu turismi arendamisel, kultuurielu mitmekesisemaks

Infoliikumine vallas toimuva kohta?
(n=295, elavad Põltsamaa vallas)
Kust saate infot? (n)

Kuidas olete rahul infoliikumisega? (%)

Sotsiaalmeedia (Facebook)

206

Vallavalitsuse koduleht poltsamaa.ee

2%

195

Põltsamaa Vallaleht

19%

166

Infot on liiga palju
Infot on piisavalt

Põltsamaa Teataja

161

Sõbrad, tuttavad

128

Kuulutused, reklaamid kuulutuste
tahvlitel
Muu

57
9

Infot on vähe
24%

55%

Ei oska öelda

Kas Põltsamaa vald on koht, kus tahaksite kõige
rohkem elada? (n=315, kõik vastajad)
4%

35%
61%

Jah, Põltsamaa on kindlasti eelistatuim valik
Ei, parema meelega elaksin mõnes teises Eesti piirkonnas
Ei, parema meelega elaksin välismaal

Kui eelistate elada mujal, siis miks?
Valik kommentaaridest (n=111)
• Töökohtade puudus, tööpuudus (mainiti 36 korda)
• Vähe vabaajaveetmise võimalusi (~10)
• Haridusega ja huviharidusega seotud võimalused (~5)
AGA KIRJUTATI KA:
• Inimeste suhtumine, eelkõige kemplemine ja vastandumine ja ärapanemine on need
märksõnad, miks olen korduvalt mõelnud ära kolimisele. Kahju on kohe. Ilus koht on, aga
inimesed on õelad;
• Valiksin koha, kus saab rohkem spordiüritusi ja kultuurisündmusi vabal ajal jälgida; koha,
kus tunned end kaasatuna kogukonna tegemistesse;
• Noorematele pole siin midagi. Ei paku pinget elada kaupluste ja apteekide pealinnas.

Milline on Põltsamaa piirkonna maine täna?
(n=315, kõik vastajad)
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Hinnangu skaala: 5 – väga hea, 1- väga halb

5

Keskmine hinne
3,37

Milliste märksõnadega seostub Põltsamaa piirkond?
(n=315, kõik vastajad) märkida sai kuni kolm märksõna
Roosid

216

Jõgi

185

Lossi varemed

166

Sillad

154

Põltsamaa vein

151

Esimene sinimustvalge

81

Pargid ja rohealad

61

Liivimaa kuningriik ja…

60

Küberkaitse õpetamine koolis

50

Mõisad

36

Kosmosetoit

32

Eestikeelse ajakirjanduse häll

26

Muu

22

Mida veel nimetati:

Katkised tänavad, jõemaraton,
Orkla, Jalgrattakeskus, sinep,
juust, Sõpruse park, Roosisaar,
Kamari veelauakeskus, augupealinn,
tegusad külad, Puurmani mõis,
töötus, kodu…

Mida uut võiks Põltsamaa valda teha?
Valik kommentaaridest (n=176)
Sagedasemad teemad:
Ujula, SPA (Suure-Jaani eeskuju)
Uus kino, vana kinomaja korda või linnapildist koristada
Loss korda!
Uus lasteaed!
Uued korterid, elamispinnad
Kergliiklusteede võrgustik (Esku, Lustivere, Adavere)
Suure ringi haljastus

Aga ka:
• Taluturg
• Suur mängumaa lastele
• Autode mündipesula
• Ametlik uisuväli talvisel ajal
• Matkarajad
• Batuudikeskus
• Klaasist roosiskulptuur kesklinna
• Purskkaev jõele

Kaasake rohkem valla inimesi erinevatesse mõttekodadesse,
küll need head ideed siis sealt kooruma hakkavad!

