
Pitoa ja vetoa Kuhmoon -

nettikysely



Kyselyyn vastanneet, yhteensä 291 

vastaajaa
Vastaajien jakauma

Kuhmossa asuva Vapaa-ajan asukas Muu

Kuhmossa asuvat 

yht. 206 vastaajaa

- 68% naisia

- 30% miehiä

- 2% ei halua määritellä

Vapaa-ajan asukkaat

yht. 48 vastaajaa

- 46% naisia

- 52% miehiä

- 2% ei halua määritellä

Muut

yht. 37 vastaajaa

- 70% naisia

- 30% miehiä



Vastanneiden ikäjakauma

Kuhmossa asuvat



Vastanneiden ikäjakauma

Vapaa-ajan asukkaat



Vastanneiden ikäjakauma

Muut



Mikä on Kuhmon brändi tällä hetkellä?

Lisää teksti tähän

Kuhmossa asuvat Vapaa-ajan asukkaat Muut

Erämaa, luontomatkailu, 77 Erämaa, luontomatkailu, 38 Erämaa, luontomatkailu, 23

Kamarimusiikki, musiikki, 41 Kamarimusiikki, musiikki, 14 Kamarimusiikki, musiikki, 15

Puuosaaminen, 33 Kulttuuri, 7 Kulttuuri, 11

Kulttuuri, 29 Puuosaaminen, 5 Puuosaaminen, 6

Rauhallisuus, kiireettömyys, 
14

Ei tunnista Kuhmon brändiä, 
5

Ei tunnista Kuhmon brändiä, 
4

Ei tunnista Kuhmon brändiä, 
10

Rauhallisuus, kiireettömyys, 
3

Rauhallisuus, kiireettömyys, 
4

Biotalous, 4 Raja, Venäjä-osaaminen, 2 Maanläheiset, ystävälliset 
ihmiset, 3

Turvallisuus, 4 Kuihtuva, 2 Kuihtuva, 3



Mitkä ovat Kuhmon vetovoimatekijät, valitse 3

Kuhmossa asuvat naiset

Puhdas luonto 55% (miehet 36%)

Kaikki on lähellä, ei ruuhkia, ei jonottamista 29% (miehet 16%)

Turvallinen asuinympäristö 27% (miehet 36%)

Vireä kulttuurielämä 26% (miehet 18%)

Luontopolut ja retkeilyreitit 23% (miehet 15%)

Edullinen asumisen hinta 19% (miehet 23%)

Rauhallisuus 17%  (miehet 18%)

Terveelliset, turvalliset tilat koululaisille, Tuupalan koulukeskus 16% (miehet 5%)



Mitkä ovat Kuhmon vetovoimatekijät, valitse 3

Kuhmossa asuvat 18-40 –vuotiaat naiset, erityishuomiot:

Puhdas luonto 55%

Kaikki on lähellä, ei ruuhkia, ei jonottamista 29% 

Turvallinen asuinympäristö 25% 

Luontopolut ja retkeilyreitit 24% 

Toimivat peruspalvelut 22%

Hyvät metsästysmahdollisuudet – oikeus metsästää valtion mailla 22%

Rauhallisuus 22%  

Edullinen asumisen hinta 18% 

Terveelliset, turvalliset tilat koululaisille, Tuupalan koulukeskus 18% 



Mitkä ovat Kuhmon vetovoimatekijät, valitse 3

Kuhmossa asuvat miehet

Puhdas luonto 36% (naiset 55%)

Turvallinen asuinympäristö 36% (naiset 27%)

Edullinen asumisen hinta 23% (naiset 19%)

Hyvät metsästysmahdollisuudet – oikeus metsästää valtion mailla 21% (naiset 14%)

Hyvät kalastusmahdollisuudet 21% (naiset 2%)

Vireä kulttuurielämä 18% (naiset 26%)

Rauhallisuus 18% (naiset 17%)

Kaikki on lähellä, ei ruuhkia, ei jonottamista 16% (naiset 29%)



Mitkä ovat Kuhmon vetovoimatekijät, valitse 3

Kuhmon vapaa-ajan asukkaat: 

Puhdas luonto 69%

Rauhallisuus, hiljainen äänimaisema 38%

Vireä kulttuurielämä 32%

Luontopolut ja retkeilyreitit 23%

Hyvät kalastusmahdollisuudet 21%

Kaikki on lähellä, ei ruuhkia, ei jonottamista 19% 

Turvallinen asuinympäristö 15%

Edullinen asumisen hinta 15%



Mitkä ovat Kuhmon vetovoimatekijät, valitse 3

Muut: 

Puhdas luonto 65%

Vireä kulttuurielämä 32%

Neljä vuodenaikaa 24%

Rauhallisuus (hiljainen äänimaisema) 24%

Matkailun mahdollisuudet 24%

Luontopolut ja retkeilyreitit 22%

Kalastusmahdollisuudet 17%



Mitkä ovat tärkeimmät kaupungin järjestämät palvelut 

sinun näkökulmastasi?

• Kuhmossa asuvat: 

Kaikki: 18-40 –vuotiaat naiset:

• Terveyspalvelut (58%) (57%)

• Kirjastopalvelut (49%) (27%)

• Liikuntapalvelut (39%) (41%)

• Koulupalvelut (35%) (53%)

• Musiikkiopisto (20%) (Varhaiskasvatus 47%)



Mitkä ovat tärkeimmät kaupungin järjestämät palvelut 

sinun näkökulmastasi?

• Vapaa-ajan asukkaat:

• Kirjasto (65%)

• Terveyspalvelut (56%)

• Liikuntapalvelut (46%)

• Rakentamiseen liittyvät palvelut (42%)

• Koulupalvelut (15%)



Mitkä ovat tärkeimmät kaupungin järjestämät palvelut 

sinun näkökulmastasi?

Muut:

• Kirjasto (54%)

• Liikuntapalvelut (51%)

• Koulupalvelut (38%)

• Elinkeinopalvelut (30%)

• Terveyspalvelut (27%)



Kuinka Kuhmoa tulisi ensisijaisesti kehittää? Valitse 

kolme tärkeintä.

Kuhmossa asuvat:

• Elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen (esimerkiksi 
matkailun edistäminen) (37%)

• Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin panostaminen (33%)

• Asioiden tekeminen uudella tavalla ja rohkea kokeileminen kaupungin 
kehittämistyössä (30%)

• Koulutuspalvelut (perusopetus ja toinen aste) kehittäminen(29%)



Kuinka Kuhmoa tulisi ensisijaisesti kehittää? Valitse 

kolme tärkeintä.

Muut:

• Elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen 
(esimerkiksi matkailun edistäminen) (51%)

• Asioiden tekeminen uudella tavalla ja rohkea kokeileminen kaupungin 
kehittämistyössä (32%)

• Tunnettuuden lisääminen (30%)

• Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin panostaminen (30%)



Millä tavoin erityisesti Kuhmoa pitäisi kehittää ensisijaisesti?

- Kooste avoimista vastauksista
Kuhmossa asuvat Vapaa-ajan asukkaat Muut

Vapaa-ajan palveluiden 

kehittäminen, 23

Monipuoliset ja uusien 

matkailumahdollisuuksien 

kehittäminen, 6

Monipuolisten ja uusien 

matkailumahdollisuuksien 

kehittäminen, 6

Monipuolisten työpaikkojen 

säilyminen ja lisääminen, 17

Katukuvan kehittäminen, 5 Peruspalveluiden pitäminen ja 

kehittäminen Kuhmossa, 4

Matkailun kehittäminen, 16 Vapaa-ajan palveluiden 

kehittäminen, 5

Ilmapiirin kehittäminen 

positiivisemmaksi, 3

Kaupungin markkinointiin 

panostaminen, 16

Työpaikkojen säilyminen ja 

lisääminen, 5

Koulutusmahdollisuuksien 

kehittäminen, 9

Kuhmolaisten oman kunnan 

arvostus ja palveluiden käyttö, 2

Rohkeus tehdä asioita uudella 

tavalla, 8

Laajemman yhteistyön 

kehittäminen, 2

Etätyömahdollisuuksien 

kehittäminen, 8



Minkälaisena näet Kuhmon tulevaisuuden? Valitse vaihtoehdoista yksi 

Kuhmon tulevaisuutta parhaiten kuvaava väittämä. 

Kuhmossa asuvista 54 % valitsee myönteisen tulevaisuuden näkymän: 

myönteisimpiä 61 + naiset, pessimistisimpiä 51-60 –vuotiaat miehet

35% : Suurten kaupunkien vetovoima kasvaa ja Kuhmon väkiluku vähenee

11% : Palvelut keskittyvät ja kehityserot Kuhmon sisällä kasvavat

20%:  Kuhmon vetovoimatekijät houkuttavat merkittävän määrän tilapäisiä 

palvelunkäyttäjiä  

11% : Kuhmo säilyttää asukkaansa pitovoimatekijöidensä ansiosta

9% : Kuhmo pystyy hyödyntämään digitalisaation tuomia uusia tapoja ja 

välineitä

8% : Kuhmolla merkittäviä vetovoimatekijöitä (harrastus- ja 

virkistäytymismahdollisuudet)



Minkälaisena näet Kuhmon tulevaisuuden?

Vapaa-ajan asukkaat: 

33 % : Suurten kaupunkien 

väkiluku kasvaa ja Kuhmon 

vähenee

31 % : Kuhmon vetovoimatekijät 

houkuttavat merkittävän määrän 

tilapäisiä palvelunkäyttäjiä (vakit. 

20 %)

Muut:

38 % : Suurten kaupunkien 

väkiluku kasvaa ja Kuhmon 

vähenee

24 % : Kuhmon 

vetovoimatekijät houkuttavat 

merkittävän määrän tilapäisiä 

palvelunkäyttäjiä (vakit. 20 %)



Mihin suuriin toimintaympäristön muutoksiin Kuhmon tulisi erityisesti 

paneutua? Valitse 3 tärkeintä.

Kaikissa ryhmissä tärkein: väestön ikärakenteen muutos (64% vastaajista)

Kuhmossa asuvat lisäksi: työvoiman saatavuus ja talouden tila ja kehitys

Vapaa-ajan asukkaat lisäksi: monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus sekä työvoiman 

saatavuus

Muut lisäksi: Digitalisaatio ja teknologinen kehitys sekä kaupungistumisen tuomat haasteet 

mm maaseudulla sukupuolijako muuttuu



Mitkä ovat tärkeimpiä asioita Kuhmossa, perheiden 

näkökulmasta?  Valitse 3

Kuhmolaiset, joiden talouteen kuuluu alle 18-vuotiaita, selkeästi 3 ylitse 

muiden :  

1. Laadukkaat ja edulliset nuorten vapaa-ajan palvelut ja          

harrastusmahdollisuudet (korostui 18-50 –vuotiaiden naisten vastauksissa, 60 

% valitsi tämän)

2. Toimivat koulutuspalvelut

3. Turvallinen elinympäristö

4. Toimiva varhaiskasvatus 



Mitkä tekijät ovat tärkeitä onnellisessa ja toimivassa 

arjessa?  Valitse 3

Kolme perusturvallisuuteen liittyvää tekijää kaikkien vastauksissa ensisijaisia: 

riittävä toimeentulo (54%), perhe ja ystävät (46%) sekä turvallisuuden 

tunne (38%).  

Näiden perustarpeiden jälkeen:

1. Luonnonläheisyys, mahdollisuus retkeillä, metsästää ja kalastaa (27%)

2. Terveyspalvelut (23%)

3. Sopiva työpaikka (20%)

4. Harrastusmahdollisuuksien laaja kirjo (12%)



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Asuinpaikkana

8
(kuhmolaiset)

7 

Tapahtumapaikkana

8

Vapaa-ajan 

asumisen paikkana

9



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Yritykselle sijoittumispaikkana

7

Matkailukohteena

8
ja ryhmässä muut:

9







ASUN KUHMOSSA ERITYISESTI KOSKA

1. Kuhmo on rauhallinen asuinpaikka (4,5)

2. Kuhmo on luonnonläheinen paikka (ei tarvitse liikkua autolla päästäkseen 

luontoon) (4,3)

3. Minulle on tärkeää, että lapset saavat laadukasta opetusta 

eri kouluasteilla (4,2)

Harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet ovat erinomaiset (4,2)

Kuhmo on turvallinen asuinympäristö lapsiperheille (4,2)

4. Minulle on tärkeää, että lapset voivat käydä koulua terveessä 

sisäilmassa/puukoulussa (Tuupalan koulukeskus) (4,1) 

Suurin hajonta: Minulle on tärkeää vapaa metsästysmahdollisuus valtion mailla: 

40% melko tai täysin samaa mieltä, 43% melko tai täysin eri mieltä 



Olisin tyytyväisempi kuhmolainen, jos



Olisin tyytyväisempi kuhmolainen, jos



Olisin tyytyväisempi kuhmolainen, jos



Näetkö mahdollisena, että muuttaisit pois Kuhmosta?



Mistä syistä voisit muuttaa pois Kuhmosta tulevaisuudessa?

- Kooste avoimista vastauksista

Kuhmossa asuvat

Töiden loppuminen Kuhmossa tai uudet työmahdollisuudet muualla, 68

Sosiaalisen verkoston perässä muuttaminen, 39

Koulutusmahdollisuuksien perässä muuttaminen, 19

Halu saada parempia palveluita, 14

Kuhmon huonon ilmapiirin takia poismuuttaminen, 9

Monipuolisemman ja uuden paikan perässä poismuutto, 8

Monipuolisempien harrastusten perässä muuttaminen, 6

Muuttaminen pitkien etäisyyksien vuoksi, 3



Voisin harkita muuttavani Kuhmoon, jos

- Kuhmossa olisi minulle jotakin erityistä

- Kuhmossa olisi laajempi ja monipuolisempi 

työpaikkatarjonta



Mikä saisi sinut muuttamaan Kuhmoon pysyvästi?

- Kooste avoimista vastauksista

Vapaa-ajan asukkaat Muut

Oman tai puolison töiden perässä 

muuttaminen, 19

Oman tai puolison töiden perässä 

muuttaminen, 19

Sosiaalisen verkoston perässä muuttaminen, 8 Sosiaalisen verkoston perässä muuttaminen, 9

Hyvät peruspalvelut, 5 Koulutusmahdollisuuksien pysyminen ja 

laajentaminen, 3

Eläkkeelle pääsy, 3 Hyvät peruspalvelut, 2

Kulkuyhteyksien paraneminen, 3 Edullisen talon/tontin löytyminen, 2



Jos Kuhmo olisi asuinkuntani, arvostaisin erityisesti… 

(valitse 3)

- Toimivat peruspalvelut (56%)

- Luonnonläheisyys (ei tarvitse lähteä autolla päästäkseen 

luontoon) (36%)

- Edullinen asumisen hinta (29%)

- Rauhallisuus ja kiireettömyys (27%)

- Erinomaiset harrastusmahdollisuudet (24%)



Kuhmossa asuvat Vapaa-ajan asukkaat Muut

Luonto, 93 Luonto, 28 Luonto, 13

Julkiset palvelut, 80 Kulttuuri, 24 Kulttuuri, 9

Kulttuuri, 35 Julkiset palvelut, 11 Julkiset palvelut, 6

Turvallisuuden tunne, 32 Turvallisuuden tunne, 9 Omat elämän edellytykset 

(harrastemahdollisuudet), 8

Omat elämän edellytykset 

(perhe, työ, koti), 32

Omat elämän edellytykset (omat 

kiinteistöt), 8

Turvallisuuden tunne, 1

Metsästys ja kalastus, 10 Yksityisen sektorin palvelut, 5

Yksityisen sektorin palvelut, 6

Mistä asiasta et olisi valmis luopumaan Kuhmossa?

- Kooste avoimista vastauksista



Kuhmossa asuvat Vapaa-ajan asukkaat Muut

Kulttuuri, 97 Kulttuuri, 20 Kulttuuri, 17

Luonto, 90 Luonto, 17 Luonto, 13

Omat elämän edellytykset 

(perhe, työ, koti), 36

Omat elämän edellytykset 

(mökki), 7 

Omat elämän edellytykset 

(sukulaiset), 7 

Julkiset palvelut, 23 Turvallisuuden tunne, 8 Julkiset palvelut, 2

Yksityisen sektorin palvelut, 

15

Julkiset palvelut, 6 Turvallisuuden tunne, 1

Turvallisuuden tunne, 6 Yksityisen sektorin palvelut, 5 Yksityisen sektorin palvelut, 1

Mikä on paras asia, tapahtuma tai paikka Kuhmossa? 

- Kooste avoimista vastauksista



Kuhmossa asuvat Vapaa-ajan asukkaat Muut

Hyvät nettiyhteydet, 12 Hyvät nettiyhteydet, 5 Sosiaalinen työtila, 6

Edullinen/kohtuullinen maksu, 8 Sijainti keskustassa, 3 Sijainti keskusta, 5

Sijainti keskustassa, 9 Oma huone, 3 Hyvät nettiyhteydet, 4

Sosiaalinen työtila, 5 Erillinen neuvotteluhuone, 3

Kirjaston hyödyntäminen 

etätyöskentelytilana, 3

Pieni keittiönurkkaus, 3

Käyttöaste 1-2 kertaa viikossa, 3

Rauhallinen oma huone, 3

Minkälaisille etätyötiloille sinulla olisi tarvetta?

- Kooste avoimista vastauksista



Mitä muuta haluaisit sanoa Kuhmon pito- ja 

vetovoimatekijöistä?

Liite 1


