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Tietoa kyselystä



Tietoa kyselystä (1/3)

Tavoitteena saada pohjoispohjalaisten, eri 
elämänvaiheisiin kuuluvien asukkaiden näkemyksiä 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Millaiseksi arvioin oman arkeni ja elämäni 

kokonaisuutena? 
• Millaiseksi arvioin elämäni osa-alueet, joista 

hyvinvointini muodostuu? 
• Kaipaanko arkeeni ja elämääni muutosta? 
• Jos kaipaan, mitkä ovat kolme tärkeintä osa-aluetta, 

joihin kaipaan muutosta?
• Millainen rooli minulla ja muilla on kaipaamieni 

muutosten toteutumisessa? 
• Mitkä ovat mielestäni tärkeimmät elämän osa-

alueet, joihin kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa asukkaiden hyvän arjen ja elämän 
edistämiseksi?    



Tietoa kyselystä (2/3)

• Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 
yhteistyössä 28 kunnan kanssa (ks. kartta)

• Kysely oli saatavilla Webropol-kyselynä, 
mutta jotkin kunnat jakoivat kyselyä myös 
paperisena

• Tuloksia saa vapaasti hyödyntää

• Tulosraportti hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin edistämisen sivulla

• Raportissa on kuvattu tarkemmin koko 
kyselyprosessi
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Tietoa kyselystä (3/3)

• Kyselyyn vastasi 4693 pohjoispohjalaista

• Tässä diasetissä on esitelty nuorten 
aikuisten vastaukset (sekä numeeriset 
vastaukset että sanallisten vastausten 
tiivistelmät) 

• Nuorten aikuisten eli 18-29-vuotiaiden 
vastaajien lukumäärä ja osuus vastaajista 
on kuvattu oheisessa taulukossa

• Kyselyn suunnitteluun ja tulosten 
analysointiin osallistui yhteensä 38 
henkilöä eri organisaatioista

Vastaajan ikä Lukumäärä Prosenttia 
vastaajista

Raportissa käytetty 
ikäluokittelu

13-17-vuotias 1234 26,3% Nuoret

18-29-vuotias 385 8,2% Nuoret aikuiset

30-49-vuotias 1611 34,3%
Työikäiset

50-64-vuotias 978 20,9%

65-74-vuotias 367 7,8%
Ikäihmiset75 vuotta tai 

vanhempi
118 2,5%



Ohje sanallisten vastausten tiivistelmien lukemiseen

• Kaikki vastaajat kirjoittivat noin 27 000 
sanallista vastausta

• 19 maakunnallista asiantuntijaa eri 
organisaatioista ja neljä yliopisto-opiskelijaa 
analysoivat vastaukset 

• Tulokset on esitetty oheisen esimerkin 
kaltaisissa kuvioissa. Tulokset on jaoteltu 
kuviossa sen mukaisesti, millaiseksi vastaaja on 
arvioinut oman tilanteensa kyseisellä elämän 
osa-alueella. Tekstikentän vieressä on kuvailtu 
tarkemmin sitä, mitä sanallisista vastauksista 
nousi esille.

Ylin, turkoosi
tekstikenttä: 

Tilanne on hyvä tai 
erittäin hyvä

• Tekstikentän vieressä on 
tiivistelmiä sanallisista 
vastauksista. Joissakin on 
myös suoria lainauksia 
vastauksista. 

Keskimmäinen, 
harmaa tekstikenttä: 

Tilanne on 
keskinkertainen

Alin, punainen 
tekstikenttä: Tilanne 
on huono tai erittäin 

huono



Tulokset



Tiivistelmä tuloksista



Tiivistelmä 
tuloksista

KYSELYYN VASTANNEIDEN 
POHJOIS-POHJALAISTEN 

18-29-VUOTIAIDEN 
NUORTEN AIKUISTEN 

KOKEMUS 
OMASTA ARJESTA JA 

ELÄMÄSTÄ

Minun arkeni ja elämäni -kysely 
touko-kesäkuussa 2021. 

Vastaajina 385 nuorta aikuista.

* Prosenttiluku kertoo heidän 
osuutensa, jotka arvioivat 

tilanteensa osa-alueella olevan 
hyvä tai erittäin hyvä.

Arkeni ja elämäni on kokonaisuutena hyvää tai erittäin hyvää: 82 %
Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta: 30 %

Parhaimmiksi arvioidut oman 
elämän osa-alueet*:
1. Turvallisuuden tunne 91 %
2. Asunto 88 %
3. Ihmissuhteet 85 %
4. Toimintakyky 84 %
5. Kyky vaikuttaa oman elämän 

kulkuun 84 %

Heikoimmiksi arvioidut oman 
elämän osa-alueet*:
1. Harrastukset 54 %
2. Taloudellinen toimeentulo 

58 %
3. Mielen hyvinvointi 58 %
4. Työ 63 %
5. Avun ja tuen saanti, kun 

niitä tarvitsen 66 %

Pientä muutosta omaan elämäänsä 
kaipaa 56 % ja isoa muutosta 14 %. 
Tärkeimmät oman elämän osa-
alueet, joihin kaipaa muutosta:
1. Ihmissuhteet 39 %
2. Taloudellinen toimeentulo 32 %
3. Työ 28 %
4. Asunto 26 %
5. Mielen hyvinvointi 26 %

Mihin kunnassa pitäisi panostaa, 
jotta kuntalaisten arki ja elämä olisi hyvää?
1. Asunnot 31 %
2. Mielen hyvinvointi 28 %
3. Harrastukset 27 %
4. Avun ja tuen saanti, kun niitä tarvitsen 26 %
5. Työ 24 %



Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena



Arvio omasta 
arjesta ja 
elämästä 
kokonaisuutena
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.

Arki ja elämä hyvää pienistä 
vastoinkäymisistä huolimatta 

(n=31)

• Kaipaa pieniä muutoksia, esim. liikunnan lisäämistä
• Kokee selviävänsä vastoinkäymisistä

Arki ja elämä kohtalaista 
(n=4)

• Mielenterveyden ongelmat

Arki ja elämä synkkää
(n=7)

• Mielenterveyden ongelmat
• Ihmissuhdeongelmat
• Ei aikaa tai jaksamista huolehtia itsestä



Kokemus oman elämän 
osa-alueista 

14
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Huonoksi tai 
erittäin huonoksi 
arvioitujen elämän 
osa-alueiden 
järjestys 
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Ihmissuhteet 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.

Ihmissuhteet ovat pääosin 
kunnossa 

(n=84)

• Perhe, puoliso ja ystävät tärkeitä
• Parisuhdetta ja lisää ystäviä toivotaan
• Koronapandemian vuoksi ystäviä ei voi nähdä ja parisuhteiden 

solmiminen vaikeutuu

Perhesuhteet ovat kunnossa, 
mutta kokee ajoittain 

yksinäisyyttä 
(n=10)

• Perhesuhteet kunnossa
• Ystävät asuvat kaukana
• Ystäviä vaikea saada

Ihmisuhteita ei ole tai 
ne eivät ole kunnossa 

(n=11)

• Ihmissuhteet haastavia
• Perhe ja ystävät asuvat kaukana
• Asuinpaikkakunnalta vaikea löytää ystäviä
• Koronapandemia vaikeuttaa ihmissuhteita



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunto

On mahdollisuuksia tehdä itselle 
sopivia valintoja ja siihen on 

osaamista (n=79)

• Asumismuotona vuokra-asunto, oma asunto tai asuu 
vanhempien luona

• Asumisessa on tärkeää sopivan kokoinen asunto, viihtyisä koti, 
halvat asumiskustannukset ja asunnon sijainti

Ei viihdy nykyisessä asunnossa 
(n=12)

• Asuu vuokralla tai vanhempien luona
• Huonokuntoinen asunto
• Haaveilee muutosta omaan asuntoon tai 

isompaan asuntoon
• Taloudelliset resurssit vaikeuttavat 

muuttoa tai sopivaa asuntoa ei löydy

Asunto on huonokuntoinen ja 
parempia ei ole tarjolla 

(n=14)

• Vuokra- tai omistusasunto
• Huonokuntoinen, liian pieni asunto, jossa sisäilmaongelmia
• Asunnon sijainti ei ole sopiva
• Terveydelliset ongelmat tai taloudelliset resurssit estävät 

muuton
• Hyväkuntoisia vuokra-asuntoja vaikea löytää

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunnon lähiympäristö

Rauhallinen ympäristö, 
mukavat naapurit ja metsä 

(n=73)

• Rauhallinen alue ja palvelut ja harrastukset lähellä
• Mukavat naapurit ja turvallinen ympäristö
• On metsämaisemaa ja puistoja
• Tiet huonokuntoisia, ei joukkoliikennettä eikä pyöräteitä

Ympäristö saisi olla 
vehreämpi ja siistimpi 

(n=16)

• Ryteikköjä ja epäsiistiä metsää
• Jokakesäiset remontit riesana
• Kiukuttelevia ja päihderiippuvaisia 

naapureita

Ränsistynyt ja meluisa ympäristö 
(n=15)

• Ei viihtyisiä kerrostalopihoja
• Tiet karmeassa kunnossa
• Liikenteen melu ja ylinopeudet

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elinympäristö (esim. kunta) 

Riittävästi palveluja, 
ei aivan kaikkea 

(n=54)

• Lapsiperheiden olojen parantaminen vetovoimaisuuden kohentamiseksi
• Yleisessä viihtyvyydessä parannettavaa - uusia tapahtumia ja positiivisuuden

korostamista
• "Työ on ainut mikä tuo haasteita"
• "Pelko kyläkoulun lakkauttamisesta"
• Tiestön hoito, ulkoilualueiden hoito ja retkeilymahdollisuuksien ylläpito

tärkeitä

Palvelut katoamassa 
(n=19)

• Hyviä satsauksia ulkoilureitteihin, mutta keskusta
ränsistynyt

• Pinnalla pienten kyläkoulujen lakkauttaminen
• Liikuntamahdollisuuksiin panostettu, mutta pyörä- ja

kävelyteiden ja vuokra-asuntojen pihojen hoitoa
parannettava

• Opiskelumahdollisuuksia ei oikein ole
• Sairaalat kaukana ja mielenterveyskuntoutus hankalaa

Täällä ei ole mitään 
nuorille ihmisille

(n=11)

• Palvelut liian hajautettu, keskusta kuollut
• Liian vähän palveluja ja joka paikkaan pitkä matka
• "Tuntuu että täällä on niin paljon vihaa"

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Turvallisuuden tunne

Tunnen oloni turvalliseksi, 
enkä ole pelokas uhkien 

suhteen (n=158)

• ”En ole kokenut mitään turvallisuuttani uhkaavaa”
• ”Perusturvallisuus on hyvä. Työllisyys alueella heikentää taloudellisen 

turvan tunnetta.”
• ”Turvallinen asuinalue, työympäristö (hyvän turvallisuuden tunteen 

mahdollistajana)”

Turvallisuuden tunne vakaa 
- ei hyvä, ei huono

(n=12)

• ”…ahdistus laskee turvallisuuden tunnetta…”
• ”…heikko terveydentila, korona…”
• Yksilön kokemaa turvallisuuden tunnetta on 

vastausten pohjalta heikentänyt mm. muutokset 
sosiaalisessa toimintaympäristössä ja 
(mielen)terveydessä

Lisääntynyt väkivalta pelottaa 
(n=5)

• Huumausainerikollisuuden lieveilmiöt heikentävät
(alueellisesti) turvallisuuden tunnetta

• Yksilöiden kokemat vastoinkäymiset ja terveydelliset ja arjen
ongelmat heikentävät (yksilön kokemaa) turvallisuuden
tunnetta

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun poliisilaitoksen tietoanalyytikko Miikkael Tiitinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Työelämä

Vakituinen toimeentulo ja 
mielekäs työ ovat tärkeitä 

(n=50)

• Vakituinen työ tai osa-aikatyö opintojen ohessa
• Toimeentulo turvattu
• Mielekäs työ
• Työpaikan sijainti hyvä

Työ ei ole mieluisaa ja 
tulevaisuus on epävarma

(n=33)

• Kiitollinen, että on toimeentulo
• Työ ei ole mieluisaa tai osaamista 

vastaavaa
• Vaikea löytää itselle sopivaa työtä
• Työura nähdään epävarmana
• Työpaikka sijaitsee kaukana

Kokee määräaikaiset työsuhteet 
epävarmana tai työkyky on 

heikentynyt (n=22)

• Määräaikaiset työsuhteet tai työuran epävarmuus
• Työttömyys
• Työtä vaikea löytää
• Heikentynyt työkyky
• Työpaikka sijaitsee kaukana

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Taloudellinen toimeentulo

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkija Sanna-Liisa Liikanen ja kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö sekä 
Takuusäätiön verkostokoordinaattori Taina Rajanen.

Luottamus
(n=33)

• Opiskeluaika niukkaa, mutta niukkuus väliaikaista: ”Pystyn hyvin tienata 
opintojeni ohella, vaikka välillä onkin rankkaa”, ”Toki en tule toimeen ilman 
opintolainaa, mutten stressaa työllisyydestä valmistumisen jälkeen”

• Säästäminen: ”Palkasta jää menojen jälkeen myös vähän säästöön.”

Epävarmuus 
(n=51)

• Kotitalouden tulojen epäsäännöllisyys: ”Vaihtelee kelan 
päätösten mukaan”

• Matalapalkka-ala: säännöllinen tulo, mutta pieni palkka
• Nuoret lapsiperheet: ”Uskon että jos lasten 

kasvatuksesta maksettaisiin enemmän tai lapsiperheitä 
tuettaisiin... kuukausittain, jaksaisivat äiditkin paremmin. 
Nyt vanhempainpäiväraha yms. riittävät kodin 
pyörittämiseen ja ruokaan.”

Niukkuus 
(n=20)

• Ei oikeutta ensisijaiseen etuuteen
• Tulottomuus
• Nuoret eläkeläiset: ”Jatkuvasti saa laskea riittääkö tulot laskuihin, 

lääkkeisiin tai ruokaan.”



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Vapaa-aika

Vapaa-aikaa on ja 
harrastuksia riittää 

(n=120)

• Suurin osa koki, että vapaa-aikaa on riittävästi (20)
• Tekemistä ja harrastuksia on (12), vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 

riittävästi (6)
• Sosiaaliset suhteet tärkeitä (5)
• Koronan vaikutus (5)
• Enemmän liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tapahtumia 

kaivataan (7)

Haasteellinen elämäntilanne 
(n=32)

• Elämäntilanne haasteellinen (7)
• Harrastukset ovat tärkeitä (5), kaipaa lisää 

harrastuksia (3), hyvät harrastus-
mahdollisuudet (2)

• Vapaa-aikaa on riittävästi (3)
• Työ vie vapaa-aikaa (2)
• Tylsää (2)

Opiskelu, työt ja lastenhoito 
vievät vapaa-aikaa 

(n=24)

• Vapaa-aikaa ei ole riittävästi (11)
• Vapaa-aikaa ei voi käyttää kuten haluaa (4)
• Yksinäisyys (3)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Harrastukset

Riittävästi tai lähes 
riittävästi harrastuksia ja 
harrastusmahdollisuuksia

(n=187)

• Minulla on yksi tai useampi mieliharrastus (132)
• Mahdollisuudet harrastamiseen ovat hyvät (27) 
• Olen tyytyväinen, mutta harrastusmahdollisuuksia voisi olla enemmänkin (22)
• En harrasta ja se sopii minun elämääni (6)

Harrastuksilla ei ole 
suurta roolia 

elämässäni (n=50)

• En harrasta mitään. En jaksa harrastaa tai en ole
löytänyt sopivaa harrastusta. (29)

• Paikkakunnalla ei ole tarpeeksi nuorille mieluisia
harrastamisen mahdollisuuksia (19)

• Harrastukset ovat tauolla koronan vuoksi (2)

Harrastukset eivät nyt 
kuulu elämääni

(n=23)

• En harrasta mitään. En ole löytänyt sopivaa harrastusta, en jaksa harrastaa tai
harrastaminen ei kiinnosta. (11)

• Paikkakunnalla ei ole tarpeeksi nuorille mieluisia harrastusmahdollisuuksia (8)
• Harrastukset ovat tauolla koronan vuoksi (3)

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton erikoisasiantuntija Auli Suorsa.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elintavat

Elintavat hyvät tai 
erittäin hyvät (n=47)

• Saan tarpeeksi unta. En käytä päihteitä tai tupakoi.
• Ravintoon, liikuntaan ja uneen pitää keskittyä enemmän
• Olen hyväkuntoinen nuori
• Elintavat ja itsestä huolehtiminen ovat kärsineet koronan jatkuessa

Keskinkertaiset elintavat 
(n=8)

• Terveys heikontuntuinen, vaikka on terve
• Opintojen takia elintavat kärsivät, ei ole aikaa pitää 

huolta itsestä niin hyvin kuin ennen
• Haluaisin saada muutosta omaan ruokavaliooni, 

teenkin tämän eteen töitä

Elintavat huonot tai 
erittäin huonot 

(n=15)

• Pitäisi nukkua enemmän, syödä terveellisemmin ja liikkua enemmän, 
mutta ei ole aikaa eikä voimavaroja

• Tupakoin, en juo alkoholia, käytän huumeita ja kadulta saatavia lääkkeitä 
ahdistukseen

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi ja assistentti Lea Mäkelä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Fyysinen terveys

Fyysinen terveys on hyvä 
tai erittäin hyvä 

(n=42)

• Jaksaminen ja keskittyminen välillä hankalaa
• Kykenee toimimaan ja tekemään arkiset askareet
• Pääosin tyytyväinen toimintakykyyn tuki- ja   liikuntaelinvaivoista huolimatta
• Ylipainon kanssa kamppailua
• Fyysinen kunto / psyykkinen jaksaminen vaatii toimia

Fyysinen terveys on 
keskinkertainen 

(n=7)

• Fyysisiä vaivoja
• Työpaikan sisäilmaongelmat
• Painon hallinta
• Vuosittain vaihteleva tilanne

Fyysinen terveys on huono 
tai erittäin huono   

(n=8)

• Selkeästi heikentynyt, kipuja
• Fyysinen toimintakyky huonoa
• Vaihtelee päivittäin: selviää arjesta, mutta ei enempää
• Särkylääkkeiden käyttöä päivittäin
• Terveyskeskukseen ei pääse eikä saa hoitoa
• Jonkun pitäisi ottaa vastuu kokonaistilanteesta

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalääkäri Päivi Hirsso.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Mielen hyvinvointi

Voi mieleltään 
hyvin (58 %)

• Olen onnellinen / Stressinkin kanssa tunnen itseni tasapainoiseksi / Ystävät ja perhe tukena / Ongelmiin saa apua
kunnan mielenterveyspuolelta

• Mielenterveys on parantunut aikuistumisen / kypsymisen myötä
• Välillä huonoja päiviä
• Välillä ahdistuskohtaukset ja sosiaalinen ahdistus / esiintymisjännitys horjuttavat hetkellistä hyvinvointia (välillä myös

traumat)
• Mieltä kuormittavat työelämä, perheenjäsenten mielenterveysongelmat, talven pimeys, stressi ja kiire, korona, koulu,

palvelujen saatavuus ja laatu

Mieliala on 
keskinkertainen

(28 %)

• Hyvä mieli / Mielenterveyspalveluista ja terapiasta saa apua
• Vaihtelee todella paljon. Välillä on pidempiä masennuskausia ja välillä menee pitkään

myös ilman. Vaihtelevaa, monet asiat hetkellisesti ahdistaa.
• Ahdistusta ja masennusoireita. Työperäinen stressi. Todella huonosti saa

mielenterveysapua.
• Välillä univaikeuksia ja joskus mieli maassa
• Opiskelu kokonaan etänä on ajoittain ollut stressaavaa
• Mieltä kuormittavat asunto, talous, parisuhde, oma jaksaminen, korona, pikkulapsiarki,

työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, asunto ei mene kaupaksi, mielenterveysavun
saannin ongelmat, etäopiskelu

Mielen 
hyvinvoinnissa 

on isoja 
ongelmia 

(14 %)

• Ahdistuksen määrä vaihtelee / Olen ahdistunut, masentunut ja mietin itsemurhaa
• Itsemurha-ajatuksia ja itseni vahingoittamista on säännöllisesti / Alkoholi aiheuttaa mielenterveysongelmia
• Mieltä kuormittavat vaikeat elämänkokemukset, avun ja terapeutin löytyminen vaikeaa, huoli tulevaisuudesta -

näkymät omalla työuralla heikot, lapsihaaveet eivät toteudu, vaikea näyttää tunteita (perimä)

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Seksuaalinen hyvinvointi

Hyvää oloa ja aktiivisuutta

• "Erittäin hyvin tällä hetkellä"
• "Parisuhde tuo säännöllisyyttä"
• " Pääsisipä vapaammin treffailemaan (pandemia!)
• " En koe paineita, jos en pääse harrastamaan seksiä. Masturboin 

paljon, se riittää."

Parisuhdehaasteita, parittomuus 
ja/tai ehkäisyongelma

• "Näihin asioihin heijastuu parisuhde-
vaikeudet."

• Ei ole varmuutta tai on huolta 
ehkäisykeinoista

Epävarmuuden tunne
• "Olen epävarma"
• "En ole ollut ikinä parisuhteessa"

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Arja Rantapelkonen. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Toimintakyky

Kaikin puolin 
toimintakykyinen (n=140)

• Pärjään ja jaksan arjessani
• Kykenen toimimaan ja tekemään arkiset askareet
• Olen pääosin tyytyväinen toimintakykyyni. Jonkin verran olen huolissani 

työkyvystä ja työssä jaksamisesta.
• Koen pystyväni osallistumaan kaikkeen, mitä kaipaan
• Koen, että toimintakyvyssäni ei ole ongelmia tällä hetkellä
• Voisi olla vielä parempi jos kunto / psyykkinen puoli olisi vielä parempi

Toimintakyky riittää 
huolehtimaan arjen 

välttämättömistä asioista 
(n=24)

• Arki pyörii jotenkin, mutta siihen se sitten jääkin
• Kykenen tärkeimpiin asioihin
• Joudun omistautumaan työlle, kodin huolto jää toiselle

sijalle
• Riippuu paljolti asiasta ja tilanteesta

Toimintakyky on 
selvästi rajoittunut ja 
syyt ovat yksilöllisiä 

(n=14)

• Selkeästi rajoittunut, mutta pärjään jotenkuten itsenäisesti
• Fyysinen toimintakyky huonoa
• Vaihdellen päivästä toiseen, selviää arjesta mutta ei enempää
• Sosiaalisen elämän puuttuminen
• En jaksa tehdä mitään muuta kuin juoda

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen kuntoutuksen projektikoordinaattori Marjaana Teerikangas ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Arjen Sankarit -hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Sujuva arki

Arki sujuu hyvin 
(n=135)

• Arki sujuu hyvin (15)
• Toivoo lisää aikaa (4)
• Ei ongelmia (4)
• Rutiinit auttavat arkea (4)
• Ihmissuhteet voivat hyvin ja vastuu jakautuu (3) 
• Tekemistä löytyy (3)
• Armollisuus arjessa on hyväksi (2)

Jaksaminen huolestuttaa
(n=25)

• Välillä jaksamisen kanssa ongelmia (3)
• Asuinympäristö on kunnossa (2)
• Arki on sujuvaa (2)
• Ei mene hyvin (1)
• Ei osaa sanoa (2)

Elämänhallinnassa 
haastetta (n=12)

• Elämänhallinnassa haasteita (4)
• Mielenterveyden kanssa vaikeaa (1)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Avun ja palvelujen saanti silloin, 
kun niitä tarvitsen

Asiat ovat hyvin tai 
erittäin hyvin (n=112, 64 

%)

• Tukiverkko perheestä ja ystävistä
• Palvelujen tarve vähäinen
• Peruspalvelut toimivat ja yhteyden tarvittaessa saa
• Apua saa, vaikka joutuisi jonottamaan
• Neuvola toimii ja sieltä saa apua

Asiat ovat 
keskinkertaisesti

(n=40, 23 %)

• Vähäinen palvelujen tarve
• Lapsiperheille tukea ja kotiapua kaivataan enemmän
• Palveluja saa vaihtelevasti, välillä saa, välillä ei
• Tyytymätön terveydenhuollon palveluihin

Asiat ovat huonosti tai 
erittäin huonosti 

(n= 22, 13 %)

• Apua ei saa, vaikka tarve olisi suuri. Ei saa taloudellista tukea.
• Avunpyyntöihin ja -tarpeisiin ei vastata, jää yksin ongelmien kanssa
• Terveyskeskus- ja hammaslääkärin aikoja on vaikea saada
• Mielenterveyspalveluja on vaikea tai lähes mahdotonta saada

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön suunnittelija Ulla Isopahkala.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni käyttää etäpalveluja, 
joita tarvitsen arjessani 
(valtaosa vastasi kyselyyn internetissä, joten heillä on jo ollut vähintään jonkintasoista valmiutta etäpalvelujen käyttöön)

Erittäin hyvä / hyvä 
(n=32)

• Kokemus omasta kyvystä käyttää etäpalveluja on vahva
• Työhön ja opiskeluun käytetään paljon etäpalveluja
• Etäpalveluiden käyttö on säännöllistä ja vahvistaa myönteistä

kokemusta omista digitaidoista

Keskinkertainen
(n=4)

• Ei koeta tarvetta etäpalveluiden käytölle, syytä 
ei avattu tarkemmin

• Oma valinta olla käyttämättä etäpalveluja

Huono / erittäin huono 
(n=1)

• Oma valinta olla käyttämättä etäpalveluja

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeen projektisuunnittelija Veera Melander ja projektipäällikkö Maria Puotiniemi. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni vaikuttaa oman elämäni 
kulkuun (osallisuutta kuvaava kysymys)

On mahdollisuuksia tehdä 
itselle sopivia valintoja ja siihen 

on osaamista

• Asiat ovat hallinnassa
• Osaa ja voi tehdä tarvittavia muutoksia
• On vapaa valitsemaan

Ajoittain haasteita, joihin ei voi 
aina itse vaikuttaa

• Taloudelliset haasteet
• Palvelut karkaavat
• Työelämän haasteet
• Asumisen haasteet

Tilanne on ajautunut 
umpikujaan eikä 

koe saavansa apua

• Jaksaminen loppuu
• Suunta puuttuu
• Taloudellinen tilanne huono
• Sairastelu

Sanalliset vastaukset analysoineet Diakonia-ammattiakorkeakoulun Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio (Sokra) -hankkeen asiantuntijat Varpu Wiens ja Ritva Sauvola sekä tutkija Liisa Kytölä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Jokin muu elämän osa-alue, 
mikä? 

Kokonaisuus toimii 
(n=19)

• Elämä kokonaisuudessaan on juuri nyt hyvää (3)
• Kokemus omannäköisestä elämästä (2)
• Vanhemmuus (1)
• Parisuhde (1)
• Harrastukset (1)
• Lapsiperheiden palvelut (1) 
• Tulevaisuuden suunnitelmat (1)
• Opiskelu (1)

Elämässä on haasteita tai 
arki tuntuu tasapaksulta

(n=18) 

• Haastava parisuhde (1)
• Opiskelu haastavaa (1)
• Arki on tasapaksua (1)

Palvelujen puutteet ja 
ongelmia elämässä

(n=12)

• Palveluita tulisi olla enemmän ja niitä tulisi saada helpommin (5)
• Elämänhallinnassa ongelmia (2)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Muutoksen kaipaaminen 
omaan arkeen ja elämään
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Muutosta arkeensa ja elämäänsä kaivanneet nuoret aikuiset (n=269): 1-3 
osa-aluetta, joihin kaipaa eniten muutosta



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

IHMISSUHTEET
• Enemmän saman henkisiä, saman ikäisiä, 

samassa elämäntilanteessa olevia ja 
läheisiä, hyviä, luotettavia ystäviä. Lähellä 
asuvia ystäviä, joita voi tavata ja viettää 
aikaa yhdessä. Tietoa, mistä ystäviä voi 
saada.

• Sosiaalisuutta ja kontakteja.
• Tasapainoa ja levollisuutta parisuhteeseen, 

parannuskeinoja parisuhteen ongelmiin
• Toive parisuhteesta, elämänkumppanista, 

rakkaudesta, perheestä.
• Enemmän aikaa kavereiden ja puolison 

kanssa, enemmän mahdollisuuksia. 
”Häipys jo korona!”

SUJUVA ARKI, TYÖ, TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
• Kiireetöntä arkea. Lastenhoitoavulle tarvetta. 

Työ ja opiskelu kuormittavat elämää. 
”Ajankäyttöä tulisi paremmin opetella.”

• Vakituista tai pidempiaikaista, osa-aikaista tai 
kesätöitä, työllistymistä ylipäätään, 
säännöllinen tulo, varmuutta työsuhteen 
pysyvyyteen. Koulutusta vastaavaa työtä. Työtä, 
josta nauttii, kohtuullinen työmäärä, työn 
vaativuutta vastaava palkka, enemmän 
vastuuta.

• Kerryttää säästöjä, pärjäisi ilman lainanottoa, 
taloudellista itsenäisyyttä. Parempaa palkkaa ja 
korkeampia tukia. Korkea hintataso verrattuna 
palkkoihin/tukiin.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

TURVALLISUUDEN TUNNE
• ”Koen keskustan muuttuneen 

uhkaavammaksi, pelottaa liikkua 
kaupungilla myöhällä.” 

• Kouluille ja keskustaan lisää vartijoita.
• Omia vartioituja kokoontumispaikkoja 

nuorisolle, jotta ei häiriöitä muualla. 
”Nuoriso on aggressiivista. Rajoja 
luotava nuorten käytökselle enemmän.”

ELINYMPÄRISTÖ, LÄHIYMPÄRISTÖ, ASUMINEN
• Kuntien ja kaupunkien kehittäminen 

kokonaisuutena, ei vain keskustaa. Pyöräteitä, 
katuvaloja, palveluita, tavarataloja, virikkeitä, 
modernimpaa, hyväkuntoisia asuntoja, 
viihtyisyys, esteettisyys. Teiden parempi 
kunnossapito, parempi julkinen liikenne. 
Yhteisöllisyyttä, ajanviettopaikkoja perheille 
sisälle ja ulos. 

• Toiveissa muutto omaan asuntoon, isompaan 
asuntoon tai omakotitaloon, mutta osalle ei 
taloudellisesti mahdollista, liian kallista.

• Halutaan vaihtaa paikkakuntaa tai asuinaluetta 
(isompaan kaupunkiin, kotipaikkakunnalle, 
omaan rauhaan, kauemmas taajamasta tai 
lähemmäs keskustaa). 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET
• ”Harrastuksia, kun korona-aikana kaikki 

on kiinni ja vapaa-aika kuluu kotona 
missä työtkin tehdään.” Enemmän 
vapaa-aikaa. Aktiviteetteja vapaa-aikaan, 
uusia innostavia, mielenkiintoisia 
harrastuksia. Lisää liikuntaa, taidetta, 
kulttuuria, luonnossa liikkumista, 
matkustelua.

• Aktiviteettia perheille ja myös pienille 
vauva/taaperoikäisille lapsille. 
”Enemmän edullisia harrastuksia 
kotiäideille. Työttömät saa monesta 
harrastuksesta puoleen hintaan, mutta 
miksi eivät kotiäidit.”

MIELEN HYVINVOINTI, 
KYKY VAIKUTTAA OMAN ELÄMÄN KULKUUN
• Ongelmina masentuneisuutta, negatiivisuutta, 

alavireisyyttä, työperäistä stressiä, 
epävarmuutta, jännittämistä 
työssä/sosiaalisissa tilanteissa, itsetuhoisia 
ajatuksia. Toiveina tasaisempi, parempi 
mieliala, kykyä rentoutua, parempaa oloa, 
mielen selkeyttä, onnellisuutta, 
itsearmollisuutta, itsemyötätuntoa, rohkeutta 
puhua mielenterveysongelmista, jaksamista.

• ”Oma elämä kun on kuin joessa kelluisi: tässä 
mennään virran mukana ja vene olisi näppärä 
väline”

• ”Elää omanlaista elämää, ei sellaista mitä 
yhteiskunta vaatii”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY,
SEKSUAALINEN HYVINVOINTI
• Parempi vointi, jaksaminen ja 

toimintakyky. Enemmän unta, 
terveellisempää ruokaa, enemmän 
liikuntaa. Ravinnon, liikunnan, unen ja 
levon säännöllisyys, mielekkyys ja 
tasapaino. Pysyvästi terveellisemmät 
elintavat. Päihteiden käytön 
vähentäminen. Sopiva 
raskaudenehkäisymenetelmä.

• Hyväksyvä ilmapiiri 
seksuaalivähemmistöön kuuluville 
ihmisille.

AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI TARVITTAESSA
• Laajempia, edullisempia ja saavutettavampia 

mielenterveyspalveluita, diagnoosi/tietoa omasta 
mielenterveydestä. Psykoterapiaan nopeammin. 
Psykiatrille nopeammin. Ehkäisevää 
mielenterveystyötä. Parempaa työterveyshuoltoa.

• Parempia ratkaisuja työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien mielenterveyspalveluihin.

• Apua fyysisiin vaivoihin ja kipuihin, tutkimuksia ja 
oikeanlaista hoitoa. Helpompi pääsy lääkärille tai 
hammaslääkärille.

• Toistuviin sijaisuuksiin työllistyville tasavertainen 
työterveyshuolto kuin vakinaisille työntekijöille.

• Taloudellista tukea herkemmin silloin, kun 
työkyvyttömyyttä mielenterveyssyistä.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten 
toteuttamisessa



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten toteuttamisessa

Nuoret aikuiset
Oma rooli  Työpaikan vaihto, muutto tai 

uudelleenkouluttautuminen
 Terveyteen ja ihmissuhteisiin panostaminen
 Kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan 

elämäänsä
 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Muiden rooli  Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, erityisesti 
liikuntamahdollisuudet

 Sote-palvelujen parantaminen
 Kunnan ja muiden toimijoiden yhteistyö
 Asuinympäristön muutokset

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Tärkeimmät elämän osa-alueet, 
joihin kunnassa pitäisi tulevina 
vuosina panostaa
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Nuorten aikuisten (18-29-vuotiaiden) näkemykset: 
Kolme tärkeintä elämän osa-aluetta, joihin kunnassa tulisi tulevina vuosina 

panostaa asukkaiden hyvän elämän edistämiseksi



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (16%)
”Monipuolista tekemistä eri puolille kuntaa.”
Kulttuuritapahtumia, virkistysalueita, sisä- ja 
ulkoliikuntapaikkoja, ravintoloita
Kerhoja ja kursseja monipuolisemmin 
kaikille, ei vain kilpaurheilijoille
Liikuntapaikat kuntoon
Harrastemahdollisuuksista tiedottaminen
Tukea yhdistyksille, jotka järjestävät 
toimintaa

ASUMINEN, LÄHIYMPÄRISTÖ, ELINYMPÄRISTÖ (31%)
Lisää ja isompia, hyväkuntoisia vuokra-asuntoja, 
ilmoitukset nettiin
Lisää tontteja rakentajille
Viheralueiden kunnossapito
Elinympäristön turvallisuus, siisteys ja viihtyisyys
Leikkipuistoja, luontopolkuja ja ulkoliikuntapaikkoja 
myös syrjäseuduille
Palveluista ja mahdollisuuksista tiedottaminen
Peruspalvelut kohtuuetäisyydellä kaikkialla
Tieverkoston kunnossapito koko kunnan alueella
Julkinen liikenne, kaupunkipyörät, kaikenlainen 
liikkuminen helpoksi.
”Ei kaivoksia, ei tuulimyllyjä, pilataan vain luonto.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

TYÖ JA TALOUDELLINEN TOIMEENTULO (14%)
”Työ ja toimeentulo on tärkeää 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.”
Lisää monipuolisesti työpaikkoja esimerkiksi 
yrittäjyyttä tukemalla. 
Työhyvinvointiin panostaminen.
Lapsiperheiden tukeminen: Kotihoidontuen 
kuntalisä, päivähoitomaksujen alentaminen 
Työn tekemisen tukeminen, osa-aikaisen 
työllistymisen mahdollistaminen, työkyvyn 
ylläpitämiseen kannustaminen
Vähävaraisten tukeminen
”Työpaikat edellytys asumiselle.”

SOSIAALISET SUHTEET JA MIELEN HYVINVOINTI (15%)
”Sosiaalisiin suhteisiin kannattaisi etenkin koronan 
jälkeisessä tilanteessa kiinnittää erityishuomiota.”
Sosiaalisia, kaikille avoimia tapahtumia ja toimintaa
Harrastetiloja lisää
Koulukiusaamiseen puuttuminen
Matalan kynnyksen palveluja pitäis ehdottomasti 
lisätä. Tällä hetkellä iso osa ihmisistä tietää jo 
valmiiksi, että apua ei saa vaikka pyytäisi - se 
turhauttaa.”
Mielenterveyspalveluiden kehittäminen ja 
ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen tärkeää
Terapia- ja hoitotakuu: liian pitkät odotusajat 
ammattilaisen vastaanotolle!
Lisää mielenterveyden ammattilaisia.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI, SUJUVA 
ARKI (11%)
”Avun saaminen on tärkeää jaksamisen 
kannalta - elinvoimainen kunta tarvitsee 
elinvoimaisia asukkaita.”
Perusterveydenhuollon palvelut 
lähipalveluna: terveyskeskus, lääkäri, 
hammaslääkäri, mielenterveyspalvelut, 
tehostettu palveluasuminen omassa 
kunnassa.
Lapsiperheiden kotipalvelut matalalla 
kynnyksellä
Ennaltaehkäisy
Tiedottaminen olemassa olevista 
palveluista.

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY, SEKSUAALINEN 
HYVINVOINTI (6%)
”Perusterveydenhuollon resurssien lisääminen niin, että 

ihmiset saavat apua pikaisesti ja sairauksien ehkäisy ja 

kroonistuminen voitaisiin estää.”

Ennaltaehkäisevät toimet

Terveysvalistus kaiken ikäisille

Työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

Erityisesti hammashoidon tila vaatii paljon parannusta - Ei 

voi joutua olemaan 2 vuotta jonossa odottamassa 

hammaslääkäriaikaa.

”Oppilaitoksissa panostettaisiin laadukkaaseen 

seksuaalikasvatukseen esim. erilaisten hankkeiden kautta.” 

Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

KYKY KÄYTTÄÄ ETÄPALVELUITA, MAHDOLLISUUS 
VAIKUTTAA PALVELUIHIN (4%)
Palveluiden sähköistäminen 
Sote-palveluihin etämahdollisuus, esim. 
etälääkärin vastaanotto 
Lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin
”Poliitikkojen jatkuva riitely sumentaa päättäjien 
silmät oikeilta ongelmilta.”

TURVALLISUUDEN TUNNE (4%)
”Lisää resursseja poliisille: 
häiriökäyttäytymiseen puuttuminen 
lähiöissä ja keskustan alueilla.”
Koulukiusaamisen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen.
Katuvalaistuksen parantaminen.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.
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