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Erityisen hyvää Rautalammissa eliympäristönä 

avointen vastausten mukaan oli:

RAUTALAMMIN PÄÄRAITTI

HARRASTUSMAHDOLLISUUUDET

PALVELUT

Määrällisten kysymysten tarkat tiedot voit

ladata PDF-tiedostona oheisen linkin kautta.

KYSELYYN VASTANNEET

YLEISIN VAIKUTTAMISKANAVA
AVOINTEN VASTAUSTEN MUKAAN: 
Henkilökohtainen yhteys viranhaltijaan,

toimihenkilöön tai luottamushenkilöön

INTERNET
Kunnan kotisivuilta (rautalampi.fi)

Parasta Rautalammilla!

Vastaajan tuli asettaa vastauksensa janalle kahden vaihtoehdon
väliin. Ohessa esitetty vastausten keskiarvot.
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Yhteys Rautalampiin

Vakituinen
asukas

73.0%

Vapaa-ajan
asukas
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Muut 12.0%
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MISTÄ ASIOISTA
HALUAISIT SAADA

ENEMMÄN TIETOA? 
YLEISIMMÄT VASTAUKSET

 
 

kokee, että paikkakunnalla ja 
kuntalaisten keskuudessa 
vallitsee  hyvä ilmapiiri. (77%)

kokee, että Rautalammilla on hyvät
harrastusmahdollisuudet. (69%)

HYVIN TOIMIVAT PALVELUT

Anonymiteetin varmistamiseksi kyselyn

avoimista vastauksista julkistetaan vain

koosteet. 

 

Lisätietoja kyselystä ja tuloksista antaa

Rautalammin kunnan kulttuuri- ja

viestintäkoordinaattori Petri Virta

petri.virta@rautalampi.fi / 040 480 4596

Rautalammilla toteutettiin elokuussa 2018 avoin asukaskysely, jonka tarkoituksena oli kerätä
kuntalaisten ja kesäasukkaiden ajatuksia, mielipiteitä sekä ideoita hyödynnettäväksi
päätöksenteon tukena.
 
Kysely oli avoinna 3 viikkoa ja siihen oli mahdollista vastata netissä tai paperilomakkeella
Kunnanvirastolla sekä kirjastolla. Vastauksia kertyi yhteensä 267 kappaletta. Tämä on kooste
kyselyn vastauksista. Lisätietoja kyselystä ja tuloksista antaa Kulttuuri- ja
viestintäkoordinaattori Petri Virta 040 480 4596 / petri.virta@rautalampi.fi

koki omaavansa riittävät mahdollisuudet
vaikuttaa Rautalammin asioihin. (34%)
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Kotoisin Rautalammilta,
asuu muualla
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Huono sisäilma 
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Yhteisöllisyys &
talkoohenki

YLEISIMMÄT SYYT OLLA 
SUOSITTELEMATTA 
 

Työpaikkojen puute 
 
Paikkakunnan pienuus 
 
Huonot liikenneyhteydet

MIKÄ ON OPPIMISEN
KANNALTA ERITYISEN 
TÄRKEÄÄ?̀ 
 

Oma lukio 
 
Opettajien ammattitaito 
 
Turvallinen ympäristö ja 
terveet tilat 
 
Harrastusmahdollisuudet

PALVELUT JOTKA PUUTTUVAT TAI JOISSA ENITEN KEHITETTÄVÄÄ

MIKÄ ON ERITYISEN HYVÄÄ?

Ystävällisyys & 
iloisuus

YLEISIMMÄT SYYT  
SUOSITELLA 
 

Puhdasta luontoa 
ympärillä 
 
Paikkakunnan rauhallisuus 
 
Turvallinen ympäristö
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Mitä useammin sana on mainittu, sitä suurempana

se näkyy oheisessa sanapilvessä.

Kysymyksessä pyydettiin mainitsemaan kolme hyvin toimivaa paikallista
palvelua, sekä kolme tärkeintä puuttuvaa tai eniten kehittämistä kaipaavaa
palvelu. Mitä useammin sana on mainittu, sitä suurempana se näkyy
oheisessa sanapilvessä.

Viihtyisä
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Tärkeät harrastusmahdollisuudet

Opiskelee Rautalammilla

Yleisesti ottaen kuntalaisten
"ääntä" tulisi saada kuuluviin 
ja kuunnella enemmän

9/10

8/10

kokee, että lapsilla ja nuorilla on
Rautalammilla hyvät edellytykset
kasvaa, oppia ja kehittyä. (81%)
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Kehittämiskohteet

kokee, että Rautalampi 
on viihtyisä ja turvallinen
elinympäristö. (88%)

voisi suositella Rautalampia
asuinpaikkana myös muualla
asuville ystävilleen. (76%)

FACEBOOK
Rautalammin Kunta-sivu sekä
yleinen Rautalampi Voorumi-ryhmä

Avointen vastausten mukaan tiedottamisessa 
ilmapiirin kehittämisessä tärkeimmät tekijät ovat

Kehittämiskohteet

PAIKALLISLEHDET
Rautalampilehti & Paikallislehti
Sisä-Savo

Avoimuuden lisääminen

Autio

Avointen vastausten mukaan kylänraitin 
kehittämisessä erityisen tärkeää on

Töissä Rautalammilla

Teknisen osaston asiat, 
kuten kaavoitus- ja  
rakentamisasiat 

MISTÄ SAAT TIETOA
RAUTALAMMIN ASIOISTA?

Alle kouluikäisille lisää harrastustoimintaa

C
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2,87 / 5,00

1. Oma lukio

Mitä tuloksille tapahtuu?

Ajankohtaiset asiat

Olipa kyse kunnallisesta päätöksenteosta
tai yhdistysten toiminnasta vastauksissa
korostui sisäpiirien purkaminen ja
päätöksenteon avaaminen

Eloisa

2. Monipuolinen
kansalaisopisto

Kehittämiskohteet

eli kuinka kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään.

267

MIHIN ASIOIHIN
HALUAISIT
VAIKUTTAA

ENEMMÄN?  
YLEISIMMÄT VASTAUKSET 

3

Tiedottamisen parantaminen

3. Ammatillisen
koulutuksen

mahdollisuudet

Avointen vastausten mukaan kylänraitin 
kehittämisessä erityisen tärkeää on

vastausta yhteensä

Avoin tiedotus lisää
mahdollisuuksia osallistua ja
vähentää väärää tietoa.

4. Aikuiskoulutus

Kyselyn tulokset on saatettu Rautalammin kunnan johtaville
viranhaltijoille sekä hallituksen ja valtuuston jäsenille tiedoksi.  
Vastauksia tullaan hyödyntämään mm. talousarviota ja tulevia
kehittämistoimia suunniteltaessa. Näiden toimien etenemisestä
tiedotetaan tapauskohtaisesti.

Sana näkyy sitä suurempana sanapilvessä
mitä useammin se mainittiin vastauksissa.

5. Omatoimikirjasto &
sähköiset

kirjastopalvelut

Kehittämiskohteet

Valmisteilla olevat asiat & 
suunnitteilla olevat hankkeet

LIIKENNE- 
YHTEYDET

Epäsiisti

Avointen vastausten mukaan kylänraitin 
kehittämisessä erityisen tärkeää on

1

Bussivuorot
lähimpiin suuriin
kaupunkeihin eli
Jyväskylään ja
Kuopioon.  
 
Yhteydet
jatkoyhteyksiin,
kuten Koskeloon
ja juna-asemalle.

Annetuista vaihtoehdoista pyydettiin valitsemaan 

kaksi tärkeintä asiaa elinikäisen oppimisen kannalta. 

Ohessa tulosten kertoma tärkeysjärjestys.

3,41 / 5,00

Elinikäinen oppiminen

Kehittämiskohteet

1.

Siisti

Avointen vastausten mukaan kylänraitin 
kehittämisessä erityisen tärkeää on

Kehittämiskohteet

2.

Vastausten mukaan tiedottamisessa Rautalammilla
tärkeimmät kehitettävät asiat ovat:

Oma-aloitteinen tiedottaminen

3.

Vaarallinen

4.

3,70 / 5,00

Tietoa saa, jos itse etsii tai pyytää.
Tietoa tulisi jakaa aktiivisemmin ja
ennakoivalla otteella, myös
keskeneräisistä asioista.

MUUT 
PALVELUT

Turvallinen

Tiedon löydettävyys

Esimerkiksi
asiointitarve
Rautakaupassa
tai Alkossa
ohjaavat
tekemään myös 
muut hankinnat
samalla toisaalla.

Usein tarvittava tieto on jossain
olemassa, se ei vain löydy.
Esimerkiksi kunnan nettisivuilta
oikean tiedon löytäminen on
vaikeaa. 

Kuinka Rautalampia asuinkuntana
tulisi ensisijaisesti kehittää?

Vanhan-
aikainen

6/10
kokee saavansa riittävästi 
tietoa Rautalammin 
asioista. (59%)

5.

2,67 / 5,00
Nyky- 

aikainen

VUOKRA- 
ASUNNOT

Lisää
nykyaikaisia ja
hyväkuntoisia
vuokra-asuntoja.
Nuorille edullisia,
perheille riittävän
suuria.

ETÄ-
YHTEYDET

Kehittämiskohteet

Kattavat, nopeat
ja laadukkaat
nettiyhteydet.La
ngattomat ja
langalliset.

Avointen vastausten mukaan kylänraitin 
kehittämisessä erityisen tärkeää on

TONTIT 

Siisteys & yleisilme

Rantatontteja,
asumiseen ja
vapaa-ajan
asumiseen.

Tärkeysjärjestys vastaajien mukaan.
Sanalliset tarkenteet avointen

kysymysten yleisimmistä
vastauksista.

Huonokuntoisia rakennuksia
toivottiin purettavaksi tai
kunnostettavaksi. Roskiksia ja
siistimisresursseja tarvitaan lisää. 
Värikkyys ja istutukset tuovat eloa.

Liikenneturvallisuus

Raskaanliikenteen nopeudet
saatava putoamaan. Suojateitä
lisättävä. Koulureittien
turvallisuuteen kiinnitettävä
erityistä huomiota.

http://www.rautalampi.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kuntalaiskysely-2018_Perusraportti.pdf

