Huittisten seurakunnan

Asiakastyytyväisyys-kyselyn vastauksien yhteenveto

Keväällä2021järjestetyn kyselyn tarkoituksena on haudanhoidollisten palveluiden kehittäminen.

Vastauksissaolijankinverranpalautettamyösliittyenyleiseenhautausmaanylläpitoonja

viheralueiden hoitoon. Tässäyhteenvedossa keskitytään enimmäkseen haudanhoidollisten
palveluiden palautteeseen.

Kyselytoteutettiin seurakunnan kotisivujen kautta Forms-ohjelmalla. Kyselyämainostettiin
seurakunnan kotisivuilla sekäkeväänaikanalähetettyjen haudanhoitotarjouksien liitteenä n.
SOOkpl. Vastauksia saatiin 56 kpl.

Vastaajien keski-ikä oli n. 70v. ja vastaajien keskimääräinen asiakkuus on kestänyt reilu lOv.

Yleisinsyypalvelunostoononasuminentoisellapaikkakunnallajase, ettähaudanhoitopalvelun
ostaminen on suvun kanssa sovittu asia.

Hoitopalvelujen yleisarvosana oli yhteensä 8, 63.
Arvosanat eri hoidoille

-1 vuoden kesäkukkahoito

8, 96

-1 vuoden kastelu

8. 29

- 5 tai 10 vuoden määräaikainen kesäkukkahoito
-StailOvuodenperennahoito

9, 07
8,5

- Muu kertaluonteinen palvelu

8, 75

Parempaa laatua toivoo 20%vastaajista ja monipuolisempaa palvelua 11%.

Kukkiin liittyviä parannustoiveita ovat mm. laatu, koko erot, väri, kukinnan määrällinen
lisääntyminen ja mullan laatu. Nurmihoitoa toivotaan aktiivisemmaksi. Kastelupalveluun toii
aloittamisen aikaistamista sekä erilaisia liitännäispalveluitasisällytettäväksi.
Erilaisia odotuksia

Hinta-laatusuhdetta sopivana pitää91%vastaajistaja9%olisivalmis maksanmaan palvelusta
enemmän intensiivisemmän hoidon saadessaan.

Puoletvastaajista ei kaipaalisäävaihtoehtoja hoitopalveluihin. Yleisimmän palvelut, ioit

kaivataanovathaudankukkapesänsyksyinenhavutussekäkivenpesu.Molemmistapalveluista
seurakunta on luopunut viimeisen 10vuoden sisällä.Syynäpalveluiden lopettamiselle oli

asiakkaideneritasoisetodotukset palvelun laadunsuhteen. Kyselyn vastauksissa oli nähtävissä.
että joillekin kiven pesu tarkoittaa kastelun yhteydessä tehtävää kiven huuhtelua ja toisille

olisi 10-100 kustantava palvelumuoto, jolloin kivi pestäisiinammattimaisesti. Havutuksesta"
oltaisiin valmiita maksamaan 3-30 . Kolmanneksi eniten kaivataan pidempiä hoitosopimuksia.

Tiedon saanti ja maksaminen

Tietoa seurakunnan tarjoamista haudanhoidon palveluista yli puolet kyselyyn vastanneista on

saanutkysymälläseurakunnasta. Kotisivuttavoittivat kolmanneksen vastaajista.

Haudanhoidollistenpalvelujenvarsinaistamarkkinointiaeioleperinteisestiseurakunnassaole

tehty. Toive markkinoinnin kehittämisestä esitettiin yhdessävastauksessa.

Haudanhoidontarjouslaskunkeväisinhaluaavastaanottaayli60% vastanneistaedelleen ^

perinteisesti postitse. Kuitenkinkannatustasaavatmyöslaskutussähköpostitsejaverkkolaskuna.

Toivottavasti haudanhoidon ohjelma antaa mahdollisuuden uusiin laskutusmuotoihin
lähitulevaisuudessa.

Maksujen muodostuminen

Haudanhoidonpalveluttuotetaan haudanhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Verovaroja eisaa

käyttääyksittäisen haudan hoitoon. Haudanhoidon maksutpyritäänmäärittelemään niin,että
vuosittaistavoittoataitappiota eisyntyisi. Kunkinhoidonhintapyritäänlaskemaan niihin
kohdistuvien todellisten palkkakustannusten sekämuiden kulujen mukaan.

Haudanhoidontyötätekevätkausi-jakesätyöntekijöidenlisäksipuutarhuri sekätoimiston puolelta
taloussihteeri. Pienenäseurakuntanatalvella on aikoja,jolloin haudanhoidollisiatöitäeiole
kukaantekemässä.Tämänvuoksiesim.syntymä-tai kuolinpäiviin liittyviäkukkiaja kynttilöitäei
voida myydä.
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Kiireisinaikahautausmailla ontouko-kesäkuu,jolloin haudanhoidollisten töiden(kukkapenkin

kääntäminenja kukkien istuttaminen) lisäksityöstetäänhautauksienjälkeisiäperuskunnostuksia

sekätehdäänviheralueiden hoitoon liittyvät alkukesäntyöt.Tämänruuhka-ajan helpottamiseksi
ontästävuodesta alkaenpidetty kiinnihoitojentilaamisen viimeisestäpäivästä(n. toukokuun
puoliväli).

Muuta palautetta

Kyselyssäsaatujayleisiinalueisiinliittyviäpalautteita olivatmm.puitaonkaadettuliikaatailiian

vähän,huolihistoriallisista kivistä,autolla hautausmailla liikkumisen rajoittamisen tarve, hautojen
nurmivälien tehostettu hoitotarve, kaikkien hautojen kuihtuneiden maljakkokukkien poistamisen
tarve sekä hautausmaiden jätelajittelun kehittäminen.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille.

