


 

Kosken Tl kunta on teettänyt kuntalaisilla kyselyn hyvinvointipalveluista 

 
• Tavoitteena on ollut kerätä tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden toimivuudesta 

sekä kehittämistarpeista. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä kunnan kotisivuilla sekä 
paperisena kyselylomakkeena, jota jaettiin kotitalouksiin.  Paperinen kyselylomake oli 
noudettavissa myös kunnan kirjastosta.  Kysely toteutettiin myös kotipalvelun asiakkaille 
työntekijöiden avustamana. 

 

• Vastauksia kyselyyn tuli 213. Voidaan todeta, että vastausprosentti kyselyn kohderyhmään 
suhteutettuna on noin 10%. 

 

• Tämä yhteenveto on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa koski.fi/palvelukysely2019 
sekä paperinen yhteenveto noudettavissa kunnan kirjastosta. 
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Vastaajien sukupuolijakauma 
Vastaajien määrä: 213 

Vastaajien ikärakenne 
Vastaajien määrä:213 



Tärkeimpiä hyvinvointiin vaikuttavia asioita vastaajien mielestä olivat: 
 
• Terveys 
• Perhe ja läheiset 
• Ystävät ja ihmissuhteet 
• Liikunta 
• Työ- ja taloudellinen tilanne 
 
Muita hyvinvointiin vaikuttavia asioita olivat: 
 
• Lasten, perheen ja läheisten hyvinvointi sekä henkinen hyvinvointi.  
• Vapaa-aika, ryhmät, kerhot, kuorot ja kirjasto.  
• Luonto ja luonnonläheisyys.  
• Uni, terveellinen ruokavalio ja terveet elämäntavat.  
• Hyvät palvelut ja tiedonsaanti. Oma koti, puhtaus, ympäristö ja turvallisuus.  
• Kuntalaisten positiivisuus, yhdessä tekemisen meininki ja hyvä asiakaspalvelu.  
• Merkityksellinen tekeminen, sosiaalisuus, positiivisuus, viihtyvyys, ilmapiiri, piha, aktiivinen 

elinympäristö ja positiivinen tulevaisuuden kuva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitkä asiat vaikuttavat eniten hyvinvointiisi? 
Mainitse kolme tärkeintä asiaa. 
Vastaajien määrä: 212 
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Ottaen huomioon kaikki asiat, kuinka onnellinen koet olevasi tällä hetkellä? 
Asteikolla 1-10, 1=hyvin onneton ja 10=hyvin onnellinen. 
Vastaajien määrä: 207 



Hyvinvointi 58,2%

Liikunta/urheilu 49,3%

Kulttuuri 47,9%

Lapsiperheille suunnattuihin 22,1%

Nuorille suunnattuihin 4,7%

Työikäisille suunnattuihin 32,4%

Ikäihmisille suunnattuihin 32,4%

Minkälaisiin tai mille kohderyhmille suunnattuihin 
tapahtumiin sinä haluaisit osallistua?  
Voit valita useamman vaihtoehdon. 
Vastaajien määrä: 213 



Kuinka paljon käyt kirjastossa, konserteissa, 
taidenäyttelyissä ja/tai muissa vastaavissa? 
Vastaajien määrä: 211 
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Osallistun ohjattuun liikuntaan 8%

Liikun itsenäisesti 61,3%

Osallistun ohjattuun ryhmään ja liikun itsenäisesti 23,6%

En harrasta liikuntaa tällä hetkellä 12,7%

En ollenkaan 11,8% 
Joskus 61,6% 
Usein 26,5% 



 
 
 
 
 
 

 
 

Lisäksi kyselyyn vastanneiden kesken seuraavat 
toiveet nousivat esille:  

 
1. Matalan kynnyksen ja erityisryhmien 

ryhmäliikuntaa toivottiin eniten.  
2. Yleisesti kyselyyn vastaajat mainitsivat 

yhdessä liikkumisen mielekkäänä 
kannustavassa ja mukavassa porukassa.  

3. Jotain uuttaa tanssiryhmää.  
4. Tukea kuntosali- sekä monipuoliseen 

aerobiseen harjoitteluun.  
5. Vanhempien ja lasten yhdessä   

liikkumista. 
6. Venyttely- ja kävelyryhmää. 
7. Vaelluslenkkejä ja –retkiä. 

 

 

 

Palvelukyselyn vastausten pohjalta voidaan 
todeta, että valtaosin kuntalaiset halusivat 
osallistua sellaisiin liikuntaryhmiin, joita kunta, 
kansalaisopisto, yhdistykset ja seurat jo 
tarjoavat. Niitä olivat mm. jooga, 
lihaskuntoryhmät, tanssi ja matalan kynnyksen 
liikuntaryhmät. 

Jos et osallistu tällä hetkellä 
liikuntaryhmään, niin millaiseen ryhmään  
haluaisit osallistua? 
Vastaajien määrä: 79 
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Onko virkistysalueita (puistot, metsät, 
polut, laavut jne.) mielestäsi riittävästi? 
Vastaajien määrä: 213 

Koetko olosi turvalliseksi Koskella?  
Asteikolla 0-10, 0=todella turvattomaksi  
ja 10=todella turvalliseksi. 
Vastaajien määrä: 212 



• Kunnan palvelut koettiin lähinnä esteettömiksi, mutta pieni osa vastaajista (12,7% )kokivat 
kunnanviraston ja yhdistystalon haasteellisiksi paikoiksi liikuntarajoitteisille henkilöille. 

• Lisäksi vain muutama kyselyyn vastannut henkilö koki, että posti, apteekki, kirjasto ja 
terveyskeskus, eivät olleet täysin esteettömiä ja esim. automaattisesti avautuvia ovia toivottiin. 

Kyllä
87,3%

Ei
12,7%

Jos koet, että joku kunnan palvelupisteistä ei mielestäsi ole esteetön, 
niin kertoisitko mikä/mitkä? 
Vastaajien määrä: 35 

Onko kunnan palveluihin mielestäsi esteetön pääsy? 
Vastaajien määrä:212 



• Ikäihmisten palveluihin, hoitoon , kotipalveluun ja turvallisuuteen. Terveystarkastukset jo 65-vuotiaille. 
Panostusta yksinäisyyden torjuntaan. Turvapuhelin palvelu 24h vuorokaudessa. 

• Ikäihmisille arvonlisäverottomia apuja esim. siivouksessa, ikkunanpesussa. Lisää penkkejä. Kuljetukset 
syrjäkyliltä kauppaan ja apteekkiin. 

• Kunnan budjetin käyttöön ja päätöksiin. 

• Lasten ja nuorten palvelut. 

• Varhaiskasvatusasioihin, pitäisi perustaa työryhmä lapsia varten. 

• Koulutaksireitteihin ja julkisiin kulkuyhteyksiin, liikenne turvallisuuteen, hidasteet mm. Maijankujalle. 

• Kierrätys-mahdollisuudet ja erityisesti muovin kierrätys. 

• Mammografiat lähemmäksi. 

• Kuntalaiskyselyitä lisää. Tämä kysely on hyvä alku ja mahdollisuus saada mielipiteensä esille. 

• Keskusta alueen ympäristön siisteyteen. Ulkoilualueiden kuntoon ja ylläpitoon. 

• Ei tarvetta vaikuttaa. 

 

 

 

 

 

 

 

Jos koet, että et saa vaikuttaa, niin mihin asioihin 
toivoisit saavasi vaikuttaa kunnassa? 
Vastaajien määrä: 51 

KYLLÄ 60,8%    
EI 39,2%   

Onko sinulla tunne, että saat 
vaikuttaa kunnan asioihin? 
Vastaajien määrä: 212 



 

• Enemmän lehdistötiedotusta. 

• Vesiasiat ja kaavoitus. Lisää kevyenliikenteenväyliä mm. keskustasta Liipolanjärvelle. 

• Tehdä konkreettisia toimia sen eteen, että Koskelle alkaa muuttaa työikäisiä asumaan vakituisesti sekä 
ostamaan ja rakentamaan omakotitaloja eli luomaan pysyvää aktiivista arkea. 

• Lisää mielekkäitä aktiviteetteja ja kerhoja 13-50 -vuotiaille 

• Uutena kuntalaisena on hankalaa päästä mukaan.  

• Olen asunut täällä 3-vuotta, en tunne ketään, enkä tiedä vaikutusmahdollisuuksista. 

• Olen tyytyväinen kunnan asioihin. 

• Haluaisin kaavoittaa tontteja kunnallistekniikalla varusteltujen kesämökkien rakentamiseen  

• Asioiden käsittelyn avoimuuteen.  

• Päätöksiin. 

• Harrastusmahdollisuudet. 

• Neuvontapalvelut. 

• Epäkohtiin. 

• Lisää rahaa. 

• Aloite- ehdotuslaatikko vaikka kirjastoon. 

• Että kaikki asiat olisivat hyvin. 

• Työntekijöiden työ hyvinvointiin ja työntekijöiden kuuntelemiseen.  

• Toivoisin että kaikilla olisi työtä tai mielekästä tekemistä. 

 

 

 

 

 

Jos koet, että et saa vaikuttaa, niin mihin 
asioihin toivoisit saavasi vaikuttaa kunnassa? 
Vastaajien määrä: 51 



En ollenkaan 26%
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Oletko huolissasi toimeentulostasi? Asteikolla 
1-5, 1=en ollenkaan 5=todella huolissani 
Vastaajien määrä: 208 



Koetko olevasi osa jotain porukkaa tai ryhmää? 
Vastausten määrä: 209 

Kyllä
72,7%

Ei
27,3%

Kuulutko johonkin yhdistykseen,  
seuraan tai muuhun vastaavaan? 
Vastaajien määrä: 212  

Kyllä
66%

En 34%

Koetko, että sinulla on riittävästi mielekästä 
tekemistä? 
Vastaajien määrä: 212 

Kyllä
85,4%
Ei
14,6%
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Yksilöllistä tukea 28,6%

Vanhemmuuteen liittyviä luentoja 41,3%

Vertaistukea 44,4%

Keskusteluiltoja 42,9%

Tämä kysymys on suunnattu vain vanhemmille: Kaipaatko tukea 
vanhemmuuteen, jos kaipaat niin millaista tukea toivoisit saavasi?  
Voit valita useamman vaihtoehdon. 
Vastausten määrä: 63 



Yleisesti ottaen voidaan vastausten perusteella todeta, että koskelaiset ovat tyytyväisiä ja kokevat asioiden olevan 
hyvin. Hyviä palveluja kehuttiin ja todettiin, että pieneksi kunnaksi Koskella on asiat todella hyvin. Erityistä kiitosta 
saivat hyvät ulkoilualueet ja liikuntapalvelut. Tärkeänä asiana pidettiin myös omaa itsenäistä kuntaa.  
 
Tietokoneiden ja älylaitteiden käyttöön toivottiin apua. Lisäksi turvapuhelimia toivottiin.  
 
Alla olevalta sivulta löydät linkin, josta pääset lukemaan kaikki mitä koskelaiset halusivat sanoa hyvinvointiasioihin 
liittyen www.koski.fi/palvelukysely2019 

Mitä muuta haluaisit sanoa hyvinvointiasioihin tai  
-palveluihin liittyen? 
Vastausten määrä: 104 

http://www.koski.fi/palvelukysely2019


Kyselyssä esille nousseista teemoista ja Palveluky 
Työpajat palvelukyselyn pohjalta 
 
Palvelukyselyssä esille nousseista kehittämistarpeista on tarkoitus järjestää työpajoja 
syksyllä 2019.  
 
Työpajoihin kutsutaan kaikista ikäryhmistä kuntalaisia. Työpajojen tavoitteena on 
löytää konkreettisia ideoita hyvinvoinnin edistämiseksi Koskella.  
 
Jos haluat mukaan kehittämään palveluita, niin ota yhteyttä: 
hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala,  
katri.honkala@koski.fi 

mailto:katri.honkala@koski.fi

