
Puhelinhaastattelut paluu- ja tulomuuttaneet 

Haastateltavina oli Kuhmossa syntyneet ja viimeisen 15 vuoden 

sisällä Kuhmoon muuttaneet, jotka luokiteltiin tässä 

paluumuuttaneiksi sekä tulomuuttajat. Tulomuuttajiksi 

luokiteltiin viimeisen viidentoista vuoden aikana Kuhmoon 

muuttaneet, joiden syntymäpaikka ei ole Kuhmo.

Puhelinhaastattelut on tehty marraskuu -2019 – helmikuu -2020 

välisenä aikana.

Haastatteluun vastasi 102 vastaajaa, 55 paluumuuttajaa, 47 

tulomuuttajaa



Vastaajien ikäjakauma



Vastaajien sukupuolijakauma



Vain tulomuuttajat: oletko aiemmin asunut 

Kuhmossa?



Kuinka monta vuotta muutostasi on?



Vastaajat olivat:



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Asuinpaikkana

8 

Tapahtumapaikkana

8

Vapaa-ajan 

asumisen paikkana

9



Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kuhmoa 

Yritykselle sijoittumispaikkana

7

Matkailukohteena

8



Mikä sai sinut muuttamaan Kuhmoon?

1. Perhesyyt (puoliso, lapset, ystävät), 44

2. Työ 29

3. Kodin tuntu, 17

4. Luonto, 15

5. Harrastukset, 6

6. Eläköityminen, 5

7. Alhaiset elinkustannukset, 3

8. En osaa sanoa, 3

Osa vastauksista näiden syiden yhdistelmiä

"Olen kotoisin täältä. Tällä on 

kaikki tarvittava, perhe ja ystävät."

"Ei auttanut kuin tulla vaimon perässä."

”Näin talon myytävänä järven 

rannalla ja se houkutti.”



Pidätkö mahdollisena, että muuttaisit pois 

Kuhmosta tulevaisuudessa?



Mikä on mielestäsi Kuhmon tärkein vetovoimatekijä? 

1. Luonto, 65

2. Kamarimusiikki, 11

3. Rauhallisuus, 5

4. Ei osaa sanoa, 4

5. Edullinen asuminen, 3

6. Työt, 3



Mikä on paras asia, tapahtuma tai paikka? 

1. Kamarimusiikki, 31

2. Luontokohteet, 27

3. Kuhmotalo, 13

4. Oma koti tai mökki, 7

5. Ei osaa sanoa, 6

” Järvet ja vesistöt, kaikki haluavat 

katsomaan, kun tulevat tänne.”

"Luonto on mulle henkireikä."



Mikä julkinen tai yksityinen palvelu puuttuu Kuhmosta?

(Liite 1, avointen kysymysten kaikki vastaukset)

Ei osaa sanoa, 26

Ei puutu mitään, 12

Julkinen liikenne, 10

Terveydenhuollon palveluita, 10

Laajempi ravintolatarjonta, 6

Laajempi ruokakauppavalikoima, 5

Ammattikoulutus, 4

Erikoisliikkeet, 4

Keilahalli, 3

Rautakauppa, 3

Kylpylä, 2

Laajemmat kauneus- ja hyvinvointipalvelut, 2

"Ei kait täältä mittään pitäisi puuttua, 

en ainakaan vielä ole hoksannut."

” Liikkuvuuteen apuja. Esimerkiksi 

kesäisin julkinen liikenne on tosi heikkoa.”

”Ilta-ajan ravintolapalvelut. Ravintolat 

menevät tällä hetkellä kiinni aikaisin.”



Paluu- ja tulomuuttajien mielipiteet väittämistä 

suosituimmuusjärjestyksessä:

1. Kuhmo on turvallinen asuinpaikka (97% täysin 

tai melko samaa mieltä).

2. Harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät 

Kuhmossa (89% täysin tai melko samaa mieltä).

3. Tuupalan uusi puukoulu ja terveellinen 

oppimisympäristö lapsille on minulle tärkeää 

(86,25% täysin tai melko samaa mieltä).

4. Olen tyytyväinen elämääni Kuhmossa (80% 

täysin tai melko samaa mieltä).



Paluu- ja tulomuuttaneiden mielipiteet väittämistä 

suosituimmuusjärjestyksessä:

5. Minulle ja perheelleni on tärkeää, että 

Kuhmossa olisi laajempi ja monipuolisempi 

työpaikkatarjonta (76% täysin tai melko samaa 

mieltä)

6. Minulle ja perheelleni on tärkeää, että 

Kuhmossa olisi laajemmat toisen asteen 

(ammatillinen) koulutusmahdollisuudet (75% 

täysin tai melko samaa mieltä).



Paluu- ja tulomuuttaneiden mielipiteitä väittämistä:

”Vapaa metsästysmahdollisuus 

kotikunnassani Kuhmossa valtion mailla, 

on minulle tärkeää” jakaantuu selvästi: 40 

% täysin samaa mieltä, 30% täysin 

eri mieltä

Väitteeseen: ”Muutettuani sain Kuhmon 

kaupungilta tarvitsemaani tietoa ja 

ohjausta”, 26% täysin tai melko samaa 

mieltä. 



Mitä muuta haluaisit sanoa Kuhmosta tai Kuhmon 

kehittämisestä?

(Liite 2,  avointen kysymysten kaikki vastaukset)

” Luontoarvoja täytyy vaalia.”

” Matkailua tulisi kehittää.”

” Pitäisi panostaa matkailuun ja erämatkailuun enemmän, sillä 

Kuhmo on lähellä, jos asiaa niin halutaan katsoa. ”

” Pitäisi ymmärtää laajemmin luontomatkailu eikä vain erä- ja 

kalastusmatkailu.” 

”Luontoa ei kannata liikaa korostaa, sitä on Suomi on pullollaan. 

Koskia on Kuhmossa paljon, niiden hyödyntäminen.”



Mitä muuta haluaisit sanoa Kuhmosta tai Kuhmon 

kehittämisestä?

(Liitteinä avointen kysymysten kaikki vastaukset)

” Toivottavasti ihmiset pysyisivät ystävällisinä ja ottavat muutkin vastaat niin 

hyvin kuin minut on ulkopuolisena otettu vastaan.”

” Ilmapiiri ei välttämättä ole kaikista hyväksyvin. Syrjivää asennetta. ”

”Meille tänne muuttaneille Kuhmo on nyt, eikä menneisyydessä. Meille 

merkitsee se, mitä on nyt ja tulevaisuudessa. Ei se, mitä oli 30 vuotta sitten.”


