
Kuntalaiskysely kevät 2021

Seudullinen yhteenveto tuloksista



Taustaa kuntalaiskyselylle

• Kuntalaiskysely toteutettiin osana kuntien yhteistä digistrategiatyötä ja KASE Smart Countryside: 
Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla –hanketta

• Kysely tehtiin samaan aikaan viidessä Kaustisen seudun kunnassa

• 14.4-16.5.2021 verkossa ja paperiversiona kuntien kirjastoissa 

• Kuntien ja kuntalaisten vuorovaikutuksen parantamiseksi

• Suunniteltu toistettavaksi samanmuotoisena esimerkiksi parin vuoden välein. 

• Tavoitteena saada selville myös, millaisia toiveita ja ajatuksia asukkailla on koronavuoden asettamien 
haasteiden keskellä

Tulokset 
• 659 vastausta yhteensä kaikista viidestä kunnasta 

• Hyvä vastausaktiivisuus kaikissa kunnissa – yli 100 vastausta joka kunnasta. 



Kyselyn rakenne 

• Elementtejä haettu aiemmasta kuntalaiskyselystä sekä muista kuntalaiskyselyistä kautta maan.

• Testattu ennen julkaisua sekä sisäisesti seutukunnan väen avulla, että ulkoisesti eri-ikäisillä 
testihenkilöillä. 

• Kyselyssä on viisi osiota:

– 1. osio: Taustatiedot vastaajasta

– 2. osio: Mitä parantaisit?

– 3. osio: Vaikuttaminen ja tiedonkulku 

– 4. osio: Arvioi kunnan palveluja

– 5. osio: Arvonta



Ketkä vastasivat? 

Asukas/vapaa-ajan asukas/vierailija:

- Noin ¾ vakituisia asukkaita. 

- Suurin vapaa-ajan/muu vastaajamäärä Lestijärvellä

Ikäryhmät:

- 25-54 edustettuna vahvimmin

Lapsiperheet vs aikuiset/yksinasuvat:

- Joka kunnassa hieman alle puolet vastaajista lapsiperheitä. 

- Suurimman osan vastaajista joka kunnassa muodostivat 
yksinasuvat tai taloudet, joissa asuu vain aikuisia. 

Elämäntilanne:

- Hieman yli puolet palkansaajia, muuten tasainen edustus. 
(Kuva Halsuan kyselystä)



Mikä 
asuinkunnassasi 

on erityisen 
hyvää?  



Parannuskohteita

Eniten ääniä (kuva Lestijärven kyselystä): 

1) Työllisyys ja palvelut

2) Tonttitarjonta ja rakentamismahdollisuudet/vuokra-asunnot

Näiden jälkeen selvimpänä erottui: 

Etätyömahdollisuuksien 
parantaminen



Vaikuttaminen ja tiedon kulku 

• Tietoa kunnassa tapahtuvista asioista ja päätöksistä vastaajat saavat 
tasaisesti kaikista neljästä: Kunnan kotisivut, some, kuntatiedotteet ja paikallislehdet 

• Kuntatiedotteet ovat vahva tiedotuskanava.  

• Noin puolet vastaajista saa riittävästi tietoa kunnassa 
tapahtuvista asioista tai tehtävistä päätöksistä. 
(Kuva Vetelin kyselystä)

• Yli puolet vastaajista haluaisivat saada kunnan asioista enemmän
tietoa sähköisten kanavien kautta. 

• Keskimäärin vain 36% vastaajista löytää helposti tietoa siitä, 
miten he voivat vaikuttaa kunnassa tapahtuviin asioihin tai päätöksiin. 



Kunnan palvelujen arviointi 

Seudullisesti eniten 4 tai 5 tähteä 
saaneita aiheita (kuva Toholammin kyselystä): 

 Turvallisuus 

 Viihtyisyys

 Kirjastot

 Liikuntamahdollisuudet (ulko ja sisä)

• Sähköisten palveluiden osalta 
EOS –äänet vievät voiton

• Myös työ- ja yrityspalveluiden kohdalla 
EOS –äänet olivat vahvoja. 



Mikä parasta, ja heikointa

Huonosti toimiva / puuttuva sähköinen palvelu:

• Esille nousivat mm. sähköiset lomakkeet ja 
kunnan kanssa asioiminen sähköisesti, digituki ja 
ongelmat verkkosivujen selkeyden kanssa. 

• Paljon myös EOS-vastauksia: sähköisten palveluiden 
tarvetta tai niiden etuja voi olla vielä vaikeaa
hahmottaa.

suosittelee Kaustisen seudun 
kuntaa asuinkuntana  
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Kuva: Hyvin toimivat palvelut -sanapilvi


