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Kuntalaisten hyvinvointikyselyyn vastaajat kokevat 

elämänsä kokonaisuutena hyväksi 
  

Kuhmo – Kuule kuinka puut 

puhuvat! 
Kuhmon kaupungin hyvinvointijohtoryhmä keräsi kuntalaisilta kokemustietoa Hyvinvointikyselyllä 

kesäkuussa. Kyselyn vastauksista on tehty kooste, jota on käsitelty Hyvinvointijohtoryhmässä.  

”Kerättyä aineistoa hyödynnetään laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä kaupungin 

strategian laatimisessa”, kertoo kaupunginjohtaja Tytti Määttä. ”Työ molempien kokonaisuuksien osalta 

on jo hyvässä vauhdissa, ja työtä jatketaan kuluvan syksyn aikana rinnakkain. Tavoitteena on, että 

vaikka kyseessä on laajat kokonaisuudet, työ etenee ripeästi ja molemmat asiakirjat ovat joulukuussa 

valtuustokäsittelyssä ”, Määttä jatkaa. 

Hyvinvointikysely järjestettiin sekä netti- että paperikyselynä. Siihen vastasi 132 kuntalaista. Koska 

vastausprosentti on pieni, tulee huomioida, että vastaukset ovat suuntaa-antavia.  

Vastaajien taustaa 

70 % vastaajista oli naisia, 29 % miehiä ja 1 % muun sukupuolisia. 85 % vastaajista oli alle 65-vuotiaita. 

Enemmistöllä vastaajista oli opistoasteen ammatillinen koulutus, ylempi korkeakoulututkinto tai 

ammattikoulun tutkinto. Lähes puolet vastaajista kertoo työskentelevänsä kokopäiväisesti. Eläkeläisiä 

vastaajista oli viidennes ja työttömiä noin 10 %. 

Kyselyyn osallistujat olivat pääsääntöisesti pariskuntia ja perheellisiä. Neljännes ilmoitti asuvansa yksin. 

Vastaajien talouteen kuuluu alle 7-vuotiaista yli 95-vuotiaisiin, joskin suurin osa kyselyyn osallistuneiden 

kotitalouksien asukkaista on työikäisiä. 80 % asuu yhdestä kolmeen henkilön taloudessa. 

75 % vastaajista asuu taajama-alueella. Haja-asutusalueella asuvat sijoittuvat tasaisesti eri puolille 

Kuhmoa. 13 % vastaajista ilmoitti asuvansa yli 20 km etäisyydellä taajamasta. 

Vastaajien elintavat ja -laatu 

Kokonaisuutena vastaajat kokevat elämänsä tällä hetkellä hyväksi. Parhaimmiksi elämän osa-alueiksi 

koetaan terveys, turvallisuus, henkinen vireys, toimintakyky ja ihmissuhteet. Kehitystä kaivataan 

ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin, oman elämän palvelujen vaikutusmahdollisuuksiin ja 

henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteen. 

Enemmistö vastaajista kokee, ettei heillä ole tarvetta elintapamuutoksiin, koska heidän elintapansa ovat 

jo terveelliset tai he ovat tällä hetkellä tyytyväisiä itseensä. Neljännes vastaajista kokee, ettei heillä ole 

tarvittavia voimavaroja tehdä elintapamuutoksia. Yli 40 % harkitsee elintapamuutoksen aloittamista. 

Elintapamuutoksia kaivataan lähinnä ruokailutottumuksiin. Suurimman osan vastaajien mielestä heillä 

ei ole tarvetta päihteiden käytön muutokseen. Noin joka viides ei usko, että pystyisi vähentämään 

ruutuaikaansa tai nukkumaan laadullisesti hyvin.  

Hyvinvointia tukeviksi tekijöiksi vastauksissa on valittu etenkin terveellinen ja monipuolinen ruoka, 

perhe ja ystävät, liikunta, luonnossa liikkuminen sekä uni ja lepo. Jokapäiväisen hyvinvoinnin vahvistusta 

koetaan saatavan eniten liikunnasta, työstä ja läheisiltä. Viimeisen viikon aikana ylivoimaisesti eniten 

hyvinvointia oli vahvistettu liikunnan avulla. 

13 % vastaajista tarvitsisi apua, mutta kokee ettei saa sitä riittävästi. Apua kaivataan enemmän 

erityisesti julkisista terveyspalveluista, yhteisöllisyydestä, vertaistuesta, taloudesta ja Kelan palveluista. 

Oman hyvinvoinnin turvaamisessa merkittävimmiksi koetaan omatoimisuus ja itseapu, oma perhe, 

kunnalliset terveyspalvelut, ystävät ja Kela. Tulevaisuuteen toivotaan monipuolisesti eri tahoja 

tarjoamaan erilaisia hyvinvointia edistäviä palveluja. 



Kuhmo kuntana 

Kysyttäessä määritelläänkö Kuhmo etenijä-, tienhaara-, pulma- vai kriisikunnaksi, vastaukset 

hajaantuivat kaikille osa-alueille. Viidennes ei osannut sanoa, millaiseksi Kuhmon määrittelisi. Etenkin 

väestön ikärakenne ja huoltosuhde huolestuttavat. Muiksi huolenaiheiksi määritellään talous, palvelut 

ja työpaikat. 

Kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista itselle merkityksellisimpinä koetaan kirjaston 

palvelut, palveluista tiedottaminen ja kouluruokailu. Toimivimmiksi palveluiksi koetaan 

kirjastopalvelujen lisäksi liikuntapalvelut, musiikkiopisto, perusopetus ja varhaiskasvatus. Kehitystä 

toivotaan ammatillisen opetuksen, henkilökohtaisen neuvonnan, erityisopetuksen ja oppilashuollon 

osa-alueilla.  

Avoimissa vastauksissa nousi esille koululaisten sisä- ja ulkotiloihin huomion kiinnittäminen, sekä 

panostus rakenteisiin, resursseihin, yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Liikuntatiloihin kaivataan yleisesti 

parannuksia sekä investointeja uimahalliin ja keilahalliin. Myös viestintään ja informointiin toivotaan 

kehitystä ja enemmän näkyvyyttä. Vastaajat ovat tyytyväisiä monipuoliseen harrastus- ja 

kulttuuritarjontaan, yleisesti perusasioihin, kirjasto-, koulu-, perhepäivähoito- ja liikuntapalveluihin. 

Työllistymisen palveluissa itselle merkittävimpinä koetaan työnvälitys, työllistämistuen hakeminen ja 

työllisyystoimista tiedottaminen. Toimivimmiksi palveluiksi nimetään henkilökohtainen ja 

yritysneuvonta, työnvälitys, työllistämistuen ja starttirahan hakeminen. Kehitettäviksi palveluiksi 

nostetaan Kuhmon kaupungin työhönvalmennus, ammatillinen kuntoutus, työvoimapoliittinen 

koulutus, työllisyystoimista tiedottaminen ja työnantajapalvelut.  

Suurin osa vastaajista tuntee hyvin Kuhmon kaupungin työn ja yrittämisen palvelut. Vähiten tunnetuksi 

koetaan yritysneuvonta. Parhaiten toimivimmiksi palveluiksi koetaan Kuhmon Työvireen toiminta, 

kuntouttava työtoiminta ja työllisyyshankkeet. Kehittämistä kaivataan yritysneuvontaan ja työllisyyden 

kuntakokeiluun 2021-2023. Avoimissa vastauksissa toivotaan enemmän ja monipuolisempia paikkoja 

kuntouttavaan työtoimintaan. Työn ja yrittämisen palveluista tiedottaminen koetaan raskaaksi ja 

vähäiseksi. Esille nousi huoli osaako asiakas hakeutua palveluihin. Tyytyväisiä ollaan palvelujen 

runsauteen, erilaisuuteen ja monipuolisuuteen sekä Työvireen, uuden työllisyyspalvelun ja 

aikuiskoulutuksen toimintaan. 

Kuhmon kaupungin muissa palveluissa itselle merkittävimmiksi koetaan asumisen, rakentamisen sekä 

kaavoituksen ja maankäytön palvelut. Parhaiten vastaajien mielestä toimivat asumiseen liittyvät 

palvelut (vesi, lämpö, kadut, puistot, satamat), maaseutupalvelut sekä laskutus ja maksaminen. Eniten 

kehitettävää kaivataan rakentamisen (ohjaus, valvonta, luvat, asiointi) sekä kaavoituksen ja maankäytön 

palveluihin.  

Avoimissa vastauksissa toivotaan kiinnitettävän huomioita teiden ja kevyen liikenteen väylien kuntoon, 

vuokra-asuntojen laatuun, laskutuksen ja maksamisen palveluihin, kaavoitukseen sekä 

työvoimaresurssiin. Tyytyväisyyttä herättää asiakaspalvelu ja alueiden hoitaminen. 

Päätöksenteko kaikilla sektoreilla koetaan itselle merkittäväksi. Etenkin kaupunginvaltuuston ja 

sivistyslautakunnan toiminnalla koetaan olevan merkitystä itselle. Päätöksenteko kaikilla sektoreilla 

arvioidaan toimivaksi, mutta eniten kehittämistä arvioidaan tarvittavan maakunnalliseen 

päätöksentekoon. 75 % vastaajista äänestää aktiivisesti kaikissa vaaleissa.  

He, jotka eivät äänestä tai äänestävät satunnaisesti, kommentoivat avoimissa vastauksissa ettei 

äänestäminen huvita tai heille ei ole sopivaa ehdokasta. Osa ei usko, että äänestämisellä voisi vaikuttaa. 

Kuhmon kaupungin päätöksentekoon kaivataan läpinäkyvyyttä, osallistamista, tiedottamista ja 

ennakointia. Päätöksenteossa tyytyväisyyttä herättää tiedottaminen. Päätöksenteon avoimuus jakaa 

mielipiteitä. 

Sote-palvelut Kuhmossa 

Kunnan sosiaalipalveluista merkityksellisimpinä itselle koetaan sosiaalipalveluista tiedottaminen sekä 

vanhusten kotihoito, kuntoutus, päivätoiminta ja palveluasuminen. Toimivimmiksi sosiaalipalveluiksi 

koetaan perhetyö, lastensuojelutyö, sosiaalityöntekijän palvelut, vammaispalvelut ja päihdehuolto. 

Kehitystä toivotaan vanhusten kuntoutukseen, omaishoidontukeen, vanhusten palveluasumiseen, 

henkilökohtaiseen neuvontaan ja vanhusten kotihoitoon. Avoimissa vastauksissa suurin osa 

kehitystarpeista kohdistui tiedottamiseen sosiaalipalveluiden saatavuudesta ja tarjolla olevista 

palveluista. Hyvää on, että huoli-ilmoitukset on otettu käyttöön, jonot ovat lyhyet, ihminen kohdataan 

kokonaisuutena, työntekijöitä on riittävästi ja he osaavat asiansa. 



Kunnan sairaanhoidon palveluista merkityksellisimmiksi itselle nostetaan suun terveydenhuolto, 

laboratorio-, yleislääkäri- ja röntgenpalvelut sekä sairaanhoidon palveluista tiedottaminen. Pitkälti 

vastauksista käy ilmi, että palveluita ei koeta hyväksi eikä huonoksi. Toimivimmiksi palveluiksi 

arvioidaan laboratorio-, röntgen-, neuvola-, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palvelut. Eniten 

kehitystä kaivataan erikois- ja yleislääkäripalveluihin, suun terveydenhuoltoon, sairaanhoidon 

palveluista tiedottamiseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan.  

Avoimissa vastauksissa kehitettäviksi osa-alueiksi nostetaan esille viikonloppupäivystyksen 

säilyttäminen, lääkäriaikojen vähäisyys, kuntoutus-, terapia- ja ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuus, 

asiakaspalvelun tasalaatuisuus sekä tiedottaminen. Hyvää on, että palveluja on saatavilla, 

sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat osaajia, joiden työpanokseen ollaan tyytyväisiä. Tyytyväisyyttä 

ilmastaan myös päivystys- ja akuuttiapuun. 

Kelan palvelut Kuhmossa 

Kelan palveluista merkityksellisimmiksi itselle arvioidaan henkilökohtainen neuvonta, Kelan palveluista 

tiedottaminen sekä sairausraha ja -korvaukset. Toimivimpina palveluina koetaan asumistukiasiat, 

sairauspäiväraha ja -korvaukset sekä työttömyyskorvausasiat. Kehittämistä toivotaan henkilökohtaiseen 

neuvontaan, Kelan palveluista tiedottamiseen ja toimeentulotukiasioihin.  

Myös avoimissa vastauksissa nostettiin esille henkilökohtaisen neuvonnan tärkeys. 

Asiakaspostilaatikkoa ja asiakkaille avointa toimistoa toivotaan takaisin. Vastaajat antoivat kiitosta 

Kelan sähköisille palveluille. 

Kuhmon muut palvelut 

Muista palveluista itselle merkittävimpinä nostetaan kauppa-, apteekki-, posti-, pelastustoimen ja 

pankkipalvelut.  Toimivimmiksi arvioidaan pelastustoimen, apteekin, rajavartiolaitoksen ja kaupan 

palvelut. Toimivuutta kaivataan lisää julkiseen liikenteeseen, poliisipalveluihin, yksityisiin 

sosiaalipalveluihin sekä palvelu- ja asiointiliikenteeseen. Pankkipalvelut koetaan vastaajien mielestä 

sekä toimiviksi että kehitettäviksi. 

Avoimissa vastauksissa toivotaan apteekin aukioloaikojen laajentamista ja julkisen liikenteen 

parantamista. Poliisia kaivataan näkyvämmin katukuvaan. Toiveena on myös katukuvassa olevien 

huonojen ja tyhjien rakennusten siistimistä, ravintolamahdollisuuksia iltoihin ja viikonloppuihin, 

yhdistys- ja kuntosalitoimintojen kehittämistä, yksityislääkäritoiminnan laajentamista sekä autoilun 

vähentämistä. Vastaajat ovat tyytyväisiä peruspalvelujen saatavuuteen ja seurakuntien toimintaan. 

Internetpohjaiset palvelut 

Internetpohjaisista palveluista eniten kiinnostavat henkilökohtainen sähköposti, pankkipalvelut, 

henkilökohtainen asiointi kaupungin palveluissa, matka- ja hotellivaraukset sekä yhteydenotot 

virkahenkilöihin. Vähiten kiinnostavia ovat muu asiointi, johon on nimetty Veropalvelut, liikunta-, 

työvoimatoimiston-, kulttuuri- ja opintopalvelut.  

70 % on kiinnostunut internetvälitteisistä hyvinvointipalveluista. Kolmannes, joka ei ole kiinnostunut, 

mainitsee ettei heitä kiinnosta istua netissä. He mainitsevat netti ei ole ainoa vaihtoehto tuottaa 

palveluja ja kokevat tarvitsevansa lähiohjausta mm. liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Tarve 

yhteisöllisyyteen ja henkilökohtaisiin kontakteihin nousee myös esille vastauksissa. Osa vastaajista 

kokee nettipalvelut turvattomiksi, hankalaksi, he eivät tiedä mitä netistä tarvitsevat tai heillä ei ole 

käytettävissä internetyhteyksiä. 

80 % vastaajista kokee, että netin käyttö sujuu heiltä ongelmitta. Internetin käytön esteiksi nimetään, 

etteivät he periaatteesta suosi sähköisiä palveluja, netin käytössä on epävarmuutta, kärsivällisyys ei 

riitä, palvelut koetaan monimutkaisiksi, nettiä ei osata käyttää, tarvittavat laitteet tai yhteydet 

puuttuvat. 

 

 

Lisätietoja:  

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja 

Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori  

044 725 5220 

044 725 5423  

       
 

 


