
Puhelinhaastattelut poismuuttaneet

Haastateltavina oli Kuhmosta poismuuttaneita.

Puhelinhaastattelut on tehty marraskuu -2019 – tammikuu -

2020 välisenä aikana.

Haastatteluun vastasi 103 vastaajaa.



Vastaajien ikäjakauma



Vastaajien sukupuolijakauma



Kuinka monta vuotta muutostasi on?



Vastaajat olivat:



Mikä sai sinut muuttamaan pois Kuhmosta?

- Opiskelu 40 (+ varusmiespalvelus, jääkiekko)

- Perhesyyt 33 (puoliso, lapset, ystävät)

- Työ 25 

- Terveyssyyt 2

- Syrjäinen sijainti 2

- En osaa sanoa 1

Ja näiden syiden yhdistelmiä



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Asuinpaikkana

7 

Tapahtumapaikkana

7

Vapaa-ajan 

asumisen paikkana

9



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Yritykselle sijoittumispaikkana

6

Matkailukohteena

8



Pidätkö mahdollisena, että muuttaisit takaisin 

Kuhmoon tulevaisuudessa?



Pidätkö mahdollisena, että muuttaisit takaisin 

Kuhmoon tulevaisuudessa, 18-40 –vuotiaat 

naiset ja miehet?



Pidätkö mahdollisena, että muuttaisit takaisin 

Kuhmoon tulevaisuudessa, 41-60 –vuotiaat 

naiset ja miehet?



Poismuuttaneiden mielipiteet väittämistä 

suosituimmuusjärjestyksessä:

1. Olen sydämeltäni kuhmolainen aina, vaikka en 

asu enää Kuhmossa, 37% vastaajista täysin samaa 

mieltä (70% melko tai täysin samaa mieltä).



Poismuuttaneiden mielipiteet väittämistä 

suosituimmuusjärjestyksessä:

2.  Voisin harkita muuttavani takaisin Kuhmoon 

kaupungin rauhallisuuden vuoksi, 29% täysin 

samaa mieltä. (41-60 –vuotiaissa 54% )



Mikä on mielestäsi Kuhmon tärkein vetovoimatekijä 

(1)? 

1. Luonto  62 

2. Kalastus- ja metsästysmahdollisuus 7

3. Syrjässä kaupungin hulinasta, rauhallisuus 7

4. Kamarimusiikki 6

” Perukka, koska siellä saa tehdä, mitä haluaa.”

” Luonto ja hyvät ihmiset”

” Minulle, koska on synnyinpaikka”

+ Yhdistelmät edellisistä



Mikä on paras asia, tapahtuma tai paikka? 

1. Kamarimusiikki 41 

2. Kuhmotalo 12

3. Oma mökki, ranta 7

4. Kalastus, kosket 4

” Syntymäkoti, kotikunta, kotikylä”



Mikä julkinen tai yksityinen palvelu puuttuu Kuhmosta?

(Liitteinä avointen kysymysten kaikki vastaukset, liite 1)

Koulutusmahdollisuudet (15)

Julkinen liikenne (10)

Terveydenhuollon palveluita, sairaalat kaukana (4)

Työpaikkojen puute (3)

Keilahalli (3)

Lääkäripalvelut (2)

Harrastusmahdollisuuksia enemmän (2)



Mitä muuta haluaisit sanoa Kuhmosta tai Kuhmon 

kehittämisestä?

(Liitteinä avointen kysymysten kaikki vastaukset, liite 2)

”Nuorille työpaikkoja vähän tarjolla. Minulle Kuhmo on todella tärkeä 

paikka ja lähellä sydäntä ja siellä on hyvä yhteishenki. ”

” Nuoret muuttaa opintojen perässä ja kynnys muuttaa takaisin opintojen 

jälkeen on korkea. ”

”Toisen asteen ammatillinen koulutus puuttuu ja se on harmi, koska 

nuoret muuttaa pois ja harva palaa. Hyvä paikka asua mutta tulevaisuuden 

näkymät on huonot siksi en usko että palaan .”



Mitä muuta haluaisit sanoa Kuhmosta tai Kuhmon 

kehittämisestä?

(Liitteinä avointen kysymysten kaikki vastaukset, liite 2)

”Korkeakoulun käyneenä vaikea saada työpaikka Kuhmosta.”

”Kontionkoulun vanha puoli voitaisiin remontoida hotelliksi ” 

” Matkailuun pitää panostaa, lukio on pakko pitää siellä, koska muuten 

viimeisetkin lapsiperheet muuttaa pois.”

”Yrittäjien tilannetta voisi kehittää siellä, matkailu ja etätöiden tekeminen 

jatkossa on tärkeää Kuhmon kannalta. ”

”Sinne jäi hyvät ystävät ja ikävä on kova.” 


