
Pitoa ja vetoa 
Kuhmoon 
Fokusryhmähaastattelut



Ryhmähaastatteluihin kutsuttiin 
nettihaastattelussa ilmoittautuneet ja julkisilla 

kutsuilla 
Kuhmoon 22.11.-23.11. Kaesan Kotileipomon 

yläkertaan. 
Pois muuttaneille järjestettiin lisäksi tilaisuus 

Helsingissä 26.11.2019 Coffee House, 
Asemanaukio. Osallistujia yhteensä 21.

Fokusryhmät olivat:

1. Kuhmossa asuva ja tästä ryhmästä lisäksi 
eroteltuna:

2. Kuhmoon paluumuuttanut (on 
syntyperäinen kuhmolainen)

3. Kuhmoon tulomuuttanut (ei ole aiemmin 
asunut Kuhmossa)

4. Kuhmosta pois muuttanut  
(verkostokuhmolaiset)

5.          Kuhmon vapaa-ajan asukas

Ryhmien jäsenyydet menevät osittain limittäin



VETOVOIMAN KOVAT MITTARIT VETOVOIMAN PEHMEÄT 

MITTARIT

ELINVOIMAISUUDEN KOKEMUS

IMAGO

Julkiset palvelut

Kaupalliset palvelut

Infra

Muuttovetovoima

Työmahdollisuudet

Talous

Koulutusmahdollisuudet

Taloudellinen ympäristö

Tuottavuus

Paikalliskulttuuri

Tapahtumat elämykset

Elämänlaatu

Innovatiivisuus, luovuus 

Turvallisuus

Ilmapiiri

Elinvoimaisuuden näkyväksi tekeminen, 

viestintä elinvoimaisuudesta

Kuinka totena imago koetaan? 



Pitovoimalla tässä tarkoitetaan, miten Kuhmossa asuva 
tai vapaa-ajalla asuva kokee Kuhmon vetovoimaisuuden 
= pitovoima

(fokusryhmät 1-4)

- merkki osoittaa haastatteluissa nousseita asioita 

mahdollisesti pohdittavaksi



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 1

Julkiset palvelut 
+ peruspalveluita kohtaan tyytyväisyyttä,erityismainintoja lasten 
koulupalvelut, uusi puukoulu, + kirjasto saa paljon kiitosta
+ oman terveyskeskuksen palvelu ystävällistä
+ ei pysäköintisakkoja
+ aluejätepisteet hyvällä mallilla

- Poliisi- , pankki- ja verotoimistopalvelut hankalammin saavutettavissa
- terveydellisissä hätätilanteissa (illat ja viikonloput) nopean avun 

saannin epävarmuus
- rakennusvalvonta tehokkaammaksi Natura-alueilla
- kulttuurisetelin käyttö hankalaa

Rajavartiolaitoksen lisäapumahdollisuus ei ole kaikilla tiedossa, 
erityisesti vapaa-ajan asukkailla. Rajavartiolaitoksen toiminnasta 
tiedottaminen?



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 2
Kaupalliset palvelut 

+ arjen helppous; kaupassa asiointi nopeaa, kaikki lähellä, asiat hoituvat nopeasti

- Elokuvateatteritoimintaa kaivataan alkavaksi uudelleen (haastattelujen jälkeen on aloittanut) 

- Ravintolapalvelut ja ajoittain majoituspalvelut liian vähäisiä

- Tapahtumaosaamisen vahvistamista paikallisille yrittäjille? (Yrittäjyyspajat) Tapahtumien yhteydessä kaupalliset palvelut 

valmiiksi, helposti ostettaviksi, kutsuviksi. Osasta mahdollisuus kasvaa ympärivuotiseksi. 

- Pop up –riistakioski; lihaa, kalaa fileroituna

- Yhteisösauna



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 3
Infra

+ omalla autolla liikkuminen sujuvaa, osassa kaupunkia valokuituverkko, 
suuremmassa osassa kaupunkia mobiiliverkko kunnossa

- Toimivat tietoliikenneyhteydet puuttuvat osasta kaupunkia

- Toimiva mobiiliverkko puuttuu osasta kaupunkia

- Julkinen liikenne ja –liikenneyhteydet – saavutettavuus haaste (vapaa-aika)

Valokuituverkon laajentaminen (sinne missä halutaan ihmisten olevan, 
myös vapaa-ajanasujille tärkeä) Kaupungin vaikutusmahdollisuudet juna-
ja lentoliikenteen säilyttämiseksi nykyisellä tasolla? Kuhmon oman 
lentokentän asfaltointi? Vaikutus ? Junaratahanke vielä kerran?

Saavutettavuuden parantamiseksi maakunnallisia hankkeita.

+ turvallisuus; rauhallista, naapuriapu



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 4

Työmahdollisuudet 

+ työvoimapulaa tietyillä aloilla

- korkeakoulutettujen työmahdollisuudet kapeat

- naisia houkuttavat työpaikat?

Pienempienkin yritysten työvoiman tarpeeseen avuksi? 
Maakunnallisella yhteistyöllä?



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 5

Talous

+ asunnot halpoja 

Kuhmon kamarimusiikkikävijä ostaa osakehuoneiston kesää varten ja 
tulee samalla viettäneeksi aikaa muunakin aikana Kuhmossa. 



Kovat mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 6

Koulutusmahdollisuudet 

+ oppisopimuskoulutusmahdollisuudet

+ puuosaaminen ja sen hyödyntäminen

- ammatillisen koulutuksen puute kotikunnassa

Ammatillista koulutusta osin korvaamaan työvoimakoulutus, 
yrittäjyyspajat, -hautomot, muualla opiskeleville kokemus 
Kuhmosta leirikoulutarjonnalla?



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoimatekijä 7

Paikalliskulttuuri 

+ tarinan kerronnan kulttuuri

+ luontoon liittyvät tekijät, metsästys, Valtion metsäalueet, 
joissa vapaa metsästysoikeus vahvistaa kulttuuria, kalastus

+ tunnettu suurpetoeläimistä (erottautuminen Lapista)

+ Kamarimusiikki vahva tekijä, Kuhmo-talo

+ sotahistoria, Kultakauden kulttuurivaikuttajien yhteys 
alueeseen, kalevalaisuus

+ paikalliset herkut: rönttöset ja muut piiraat

Miten varmistamme, ettei leimaannuta petovastaiseksi 
kaupungiksi? Esimerkiksi näkyvyyttä lisää petomatkailun 
luontoa kunnioittaviin muotoihin ja yrittäjien kanssa uusien 
kehittelyä: susien kuunteluretkiä?

Kulttuuritarjonnan ympärivuotisuuden näkyväksi tekeminen? 
”Kamarimusiikkikävijä sitoutuu helposti, jopa ostamalla 
edullisen kerrostaloasunnon, jos vielä hoksaa, miten paljon 
Kuhmo-talo tarjoaa.”



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 8 

Tapahtumat, elämykset

+ kulttuuritarjonta

+ luontoelämykset

+ tarjonnassa ollaan pitkällä, vielä paljon mahdollisuuksia

+  Viihtyisä ympäristö; kaunista luontoa ympärillä paljon, siisti keskustaajama

Keskustaajama on poikkeuksellinen. Siistit pihat ja talojen välillä ei ole aitoja.” 
Antaa Kuhmoon tulevalle huolletun vaikutelman. Voiko kyläkeskusilmettä vielä 
yhtenäistää? Jopa tyhjien tilojen ikkunateippauksilla, somistussuunnittelua 
yrittäjyyspajoissa?



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 8 

Tapahtumat, elämykset

Houkutellaan Kuhmossa toimivia yrityksiä 
muuttamaan keskustan tyhjiin tiloihin, keskustan 
virkistämiseksi.

Kaupungin toimesta ”keskustatalkkari”, joka pitää 
huolta kiinteistön omistajien kanssa yleisilmeestä: 
korjaa Eskobarin valomainoksen, siistii tyhjientilojen 
ympäristöä. Tyhjät tontit hyötypuutarhaviljelyyn.

Tapahtumakävijöille ja kotikunnailla kävijöille 
markkinointia asumisesta. ”Käykö rahat vähiin ja 
asuintaloon on tulossa putkiremppa?”



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 9

Elämänlaatu

+  rauhallisuus, stressittömyys, kiireettömyys

+ tyytyväisyys

+ apua saa tarvittaessa

+ elämisen vaivattomuus

- joillekin liian rauhallista



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 10

Innovatiivisuus, luovuus

+  kaupungin hyvät, rohkeat teot näkyvät

+ kaupungissa tapahtuu

Edelleen rohkeita, omanlaisia tekoja ja niiden näkyväksi tekemistä. 
Mitkä olisivat omaa imagoa vahvistavia ja kaupungin strategian 
mukaisia rohkeita tekoja?



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 11

+ Turvallisuus

+ rauhallisuus

+ Rajavartiolaitos lisää   turvallisuuden tunnetta

- terveyspalvelut iltaisin ja viikonloppuisin huolettavat



Pehmeät mittarit

Pito- ja vetovoima 12

Ilmapiiri

+  rauhallisuus, stressittömyys, kiireettömyys: ”Kuuntelimme 
pihalla kosken kohinaa, katsoimme toisiamme ja sanoimme: Tässä 
on meidän kotimme. Rauha tuli sydämeen.”

+ autetaan toisia, etsitään ratkaisuja, ” aina on nimi, jolle soittaa”, 
ollaan kiinnostuneita toisista

- tulomuuttajat kokivat jonkin verran vaikeutta tulla osaksi 
yhteisöä. Kuhmolaiset tunnistavat itsensä positiivisen uteliaiksi 
mutta myös vierastaviksi 

Miten tulo- ja paluumuuttajien sitoutumista Kuhmoon voidaan 
edistää ja nopeuttaa? Uudelle paikkakunnalle muutto vie omia 
voimia. 

Millä tavoilla muuttaja saadaan kokemaan heti itsensä ja 
perheensä tervetulleeksi?



IMAGO

Kuinka todeksi/omaksi imago koetaan?

Vahvasti tunnistetaan:

+ kulttuuri-imago
+ puuosaaminen

+ metsäluonnon, metsästyksen alue, suurpetoalue
+ tekemisen meininki

- ristiriita: kuihtuva (väestö vähenee ja ikärakenne muuttuu) vs
elinvoimainen 



Elinvoimaisuuden mahdollisuudet Kuhmossa

Mitä elinvoimaisuus on silloin jos väestömäärä vähenee?

Miten ikääntyvän väestön suhteellisen osuuden lisääntyminen 
voitaisiin nähdä yhtenä elinvoimatekijänä?

(Tärkeä viesti ikääntyville pitovoiman kannalta)

Yritysneuvontaa iäkkäille (yrittäjyyspajat) 

Iäkkäiden joukko on hyvin heterogeeninen

Miten Venäjän läheisyyttä voidaan hyödyntää enemmän?

Matkailu
Venäjä eksoottinen kohde vielä monen mielestä

Työvoiman liikkuvuus
Kostamusyhteys



Elinvoimaisuuden mahdollisuudet Kuhmossa

Vapaa-ajan asukkaita lisää yhteismarkkinoinnilla 
(uudet kaavoitetut tontit, tyhjät mökit, jakamattomat 

venevalkamapaikat). 

Brysselissä todettu: ”Kuhmossa kolme asiaa, jotka harvoin 
kuuluvat yhteen: luonto, kulttuuri ja korkea teknologia.” 

”Kuhmo epäonnistuu, jos valtaa tappiomieliala, ei voi mitään.”



Elinvoimaisuuden mahdollisuudet Kuhmossa

”Elinkeinotoiminta voidaan saada toimivaksi, silloin asukasluvulla ei 
ole merkitystä.” ”Vapaa-ajan ja etätyön mahdollistaminen ” 

Laajakaista kaikkialle.

Puurakentaminen yksi mahdollisuus. Hukkamateriaalien uudelleen 
käyttö esimerkiksi pienet siirrettävät vapaa-ajan asunnot, 

Friggestuga. 



Elinvoimaisuuden mahdollisuudet Kuhmossa

Kumppanuustoimintaa Sotkamon ja Vuokatin kanssa.

”Tytti Määttä aktiivinen ja tehnyt hyvää työtä. Kannustaako 
strategia riskinottoon? Tuskin epäilystä, että tarvitsee tehdä 

asioita uudella lailla. Varmasti tarvitsee.”



Elinvoimaisuuden viestintä

Elinvoimaisuuden näkyväksi tekeminen

- Muuttuu vetovoimaksi (asukkailla pitovoimaksi)

+ kaupunginjohtajan viestintä näkyvää

+ Kuhmo paljon valtakunnallisissa 
uutisissa

+Tuupalan puukoulu tuonut 
elinvoimaista näkyvyyttä

”Ehdottoman oikea ratkaisu”


