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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 työikäisten 
vastaukset (sekä numeeriset vastaukset 
että sanallisten vastausten tiivistelmät) 

• Työikäisten eli 30-64-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.
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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 

30-64-VUOTIAIDEN 
TYÖIKÄISTEN KOKEMUS 

OMASTA ARJESTA JA 
ELÄMÄSTÄ

Minun arkeni ja elämäni -kysely 
touko-kesäkuussa 2021. 

Vastaajina 2589 työikäistä.

* Prosenttiluku kertoo heidän 
osuutensa, jotka arvioivat 

tilanteensa osa-alueella olevan 
hyvä tai erittäin hyvä.

Arkeni ja elämäni on kokonaisuutena hyvää tai erittäin hyvää: 87 %
Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta: 36 %

Parhaimmiksi arvioidut oman 
elämän osa-alueet*:
1. Asunto 91 %
2. Turvallisuuden tunne 89 %
3. Ihmissuhteet 88 %
4. Asunnon lähiympäristö 87 %
5. Sujuva arki 84 %

Heikoimmiksi arvioidut oman 
elämän osa-alueet*:
1. Harrastukset 62 %
2. Avun ja tuen saanti, kun 

niitä tarvitsen 64 % 
3. Taloudellinen 

toimeentulo 67 %
4. Seksuaalinen hyvinvointi 

67 %
5. Fyysinen terveys 72 % 

Pientä muutosta omaan elämäänsä 
kaipaa 54 % ja isoa muutosta 10 %. 
Tärkeimmät oman elämän osa-alueet, 
joihin kaipaa muutosta:
1. Taloudellinen toimeentulo 30 % 
2. Työ 30 %
3. Ihmissuhteet 28 %
4. Elintavat 20 % 
5. Harrastukset 19 %

Mihin kunnassa pitäisi panostaa, 
jotta kuntalaisten arki ja elämä olisi hyvää?
1. Avun ja tuen saanti, kun niitä tarvitsee 38 %
2. Asuntojen lähiympäristöt 25 % 
3. Työ 25 % 
4. Elinympäristö, esim. kunta 24 %
5. Harrastukset 20 % 



Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena



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

Elämä on hyvää ja 
arki rullaa hyvin 

(n=182)

• Tyytyväisyys elämään, tasapainoinen arki
• Toimivat ihmissuhteet ja perhe-elämä
• Hyvä asuinympäristö
• Tyytyväinen työelämään

Pärjää, mutta kaipaa muutoksia 
(n=52)

• Vastauksissa korostuu sana ”pärjää”  
• Haluaisi muutoksia esim. työelämään, 

ihmissuhteisiin ja harrastuksiin
• Taloudellinen tilanne, terveysongelmat ja 

nykyiset ihmissuhteet rajoittavat 

Arki ja elämä huonoa, 
kaipaa muutosta 

(n=18)

• Elämä ja arki masentavaa ja yksinäistä
• Sosiaalisten ja perhesuhteiden vaikeudet
• Terveysongelmat

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Kokemus oman elämän 
osa-alueista
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Huonoksi tai 
erittäin huonoksi 
arvioitujen elämän 
osa-alueiden 
järjestys 
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Ihmissuhteet 

Ihmissuhteet pääosin kunnossa
(n=497)

• Perhe- ja sukulaissuhteet kunnossa
• Osa toivoo lisää ystäviä
• Harvoin tapaa ystäviä
• Koronapandemia vaikeuttaa

Kaipaa erityisesti ystävyyssuhteita
(n=88)

• Usein perhesuhteet kunnossa
• Ystävät ja sukulaiset asuvat kaukana
• Ystävystyminen haastavaa uudella

paikkakunnalla
• Koronapandemia vaikeuttaa

Ihmissuhteita on vähän
(n=47)

• Ystävät ja sukulaiset asuvat kaukana
• Koronapandemia vaikeuttaa
• Ystävystyminen vaikeaa uudella paikkakunnalla
• Terveysongelmat vaikeuttavat ystävyyssuhteita

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunto

Viihtyisä omistusasunto 
hyvällä sijainnilla 

(n=521)

• Asuu usein omistusasunnossa ja harvemmin vuokralla
• Omakotitalossa asuminen yleistä
• Tyytyväinen asunnon kuntoon, kokoon, sijaintiin ja viihtyisyyteen
• Asumiskustannukset tärkeä tekijä

Ei ole tyytyväinen 
asunnon kuntoon, 

sijaintiin tai viihtyisyyteen 
(n=76)

• Asuu usein vuokralla
• Asunnon kunto huono, ympäristö ei ole viihtyisä
• Tarvetta remontille, mutta vuokranantaja haluton tai

itsellä ei ole varaa
• Asumisesta koituu stressiä
• Haaveilee omasta asunnosta tai eri asumismuodosta
• Muutosta rajoittaa taloudelliset resurssit tai sopivia

asuntoja ei ole tarjolla

Ei koe asuntoa viihtyisäksi 
ja haluaa muuttaa, mutta 

muutolla on esteitä 
(n=36)

• Asuu vuokralla
• Asunnon kunto huono, sisäilmaongelmat
• Asumisympäristö, asunnon koko tai sijainti ei ole mieluisat
• Haluaa muuttaa
• Taloudelliset rajoitteet tai sopivia asuntoja ei ole tarjolla

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunnon lähiympäristö

On rauhallista, turvallista, 
kaunista luontoa ja 

palvelut lähellä (n=524)

• Oma piha, luonto tai puisto tai ulkoilureitit lähellä
• Mukavat naapurit tärkeitä
• Tuulivoima ja uudet voimalinjat pelottavat
• Liikenteen melu ja rällääjät harmittavat
• Päihteiden käyttäjät, porot ja punkit haittana

Rauhallinen, muttei järin 
viihtyisä. Lähiympäristö 
on kulahtanut ja nuoriso 

rällää mopoillaan ja 
autoillaan. (n=98)

• My quarter could be supported to begin own social life 
(alue voisi tukea sosiaalisen elämän aloittamisessa)

• Esteettinen puoli asukkaiden viihtyvyydessä unohdettu 
• Ympäristönhoito retuperällä
• Pyöräteiden puuttuminen, teiden ja katujen huono 

kunto ja liikennemelu ja ylinopeudet harmittavat
• Koulun lakkautus lähivuosina mietityttää 

Välinpitämättömyys 
näkyy - naapurusto on 

huono ja ympäristö 
surkia. (n=65)

• Lähiympäristö on nuhjuinen ja ryvettynyt
• Syrjäkylällä kaikki on kaukana, ei ole kohtaamispaikkoja
• Liikennemelu ja tehtaan päästöt sekä mopo- ja autoralli häiritsevät
• Kyläkoulun lakkauttaminen harmittaa
• Päihdeongelmaiset haittaavat, on levotonta

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elinympäristö (esim. kunta) 

Asiat toimii ja 
ympäristöstä ja ihmisistä 

huolehditaan
(n=350)

• "Upea luonto, kaunista, paljon reittejä"
• Turvallinen pieni kunta, hyvä kasvupaikka lapsille"
• "Ihanaa, kun kaikki kootusti yhdessä keskustassa"
• "Hyvä kyläkoulu ja mukavat naapurit ja kylänväki"
• Lisää puita, puistoja, pyörätieverkostoja ja kulttuuritapahtumia
• "Miten uudet asukkaat tai paluumuuttajat saisi mukaan asioihin, jotta he tuntisivat kuuluvansa yhteisöön"
• Liikaa rasismia ja liian vähän monimuotoisuutta"
• Tuulivoimahankkeet, liikennemelu, laajakaistayhteys puuttuu, työn puute ja huumausaineiden 

välittäminen mietityttävät

Kaunis paikkakunta, 
palveluiden saanti 

osittain heikkoa
(n=123)

• Rohkeampaa arvotyötä, tukea kolmannen sektorin toimijoille ja 
kulttuuritarjontaan

• Keskusta on hiipuvan tuntuinen
• Enemmän panostusta lapsiperheisiin ja katutason kulttuuriin ja yhteisiin 

tapahtumiin
• Työpaikkoja vähän, työmatkat pitkiä
• Tiestö huonossa kunnossa ja ympäristö roskainen

Palveluita viety pois, yrityksiä 
lopettanut sekä yleisilme voisi 

olla huolitellumpi ja 
viihtyisämpi (n=92)

• Virikkeitä enemmän kaikenikäisille. Töitä enemmän tarjolle. 
• Piiri pieni pyörii...en halua seurata tällaisia hyväveli- ja hyväsisko-verkostoja
• Tuntuu useankin vuoden jälkeen vieraalta
• "Tie vaarallinen pienille lapsille, jotka kulkevat pyörällä kouluun"
• "Luonnonrauha sekä miasema viedään tuulimyllyjen myötä"
• "Levottomuus paikkakunnalla, rantautuneet huumekuviot"

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Turvallisuuden tunne

Rauhallista asua ja elää
(n=982)

• ”Työpaikka ja rakkaita elämässä”
• ”Perusrauhallinen paikkakunta, ei tokikaan mikään lintukoto, mutta ei

suurempia uhkiakaan”
• ”Palkka juoksee, talous kunnossa”
• Asuinalue, sosiaaliset verkostot, taloudellinen toimeentulo korkean

turvallisuuden tunteen mahdollistajana

Huolta tulevasta
(n=120)

• ”Liikenne ja rellestävät teinit häiritsevät turvallisuuden
tunnetta”

• ”Korona rajoittaa turvallisuutta”
• ”Rahatilanne huolettaa, mitä jos ei ole varaa elää?”
• Sosiaalisten suhteiden, terveyden ja taloudellisen

turvan merkitys korostuu työikäisten vastauksissa
nuorempia vastaajia enemmän

Päihteidenkäytön 
lieveilmiöt, terveys ja 
taloudellinen tilanne

(n=56)

• ”(Päihteiden käytöstä johtuva) levottomuus, huoli lapsista ja nuorista”
• ”Korona aiheuttaa turvattomuuden tunnetta”
• Ennalta estävän toiminnan sekä poliisin resurssien turvaaminen keinona

hillitä ilmenevää häiriökäyttäytymistä

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun poliisilaitoksen tietoanalyytikko Miikkael Tiitinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Työelämä

Kokee vakituisen ja mielekkään 
työn sekä toimeentulon tärkeänä 

(n=390)

• Vakituinen työ
• Mielekäs työ
• Taloudellinen turvallisuus
• Työpaikan sijainti lähellä
• Työn kuormittavuutta ja epävarmuutta työn jatkumisesta koetaan

Työelämän epävarmuus tai 
kuormittavuus ja mahdollisesti 

työkyky alentunut 
(n=122)

• Määräaikaisia työsuhteita
• Työn jatkumisen epävarmuus
• Pitkät työmatkat
• Työ on kuormittavaa
• Työkyvyn rajoitteita tai työuupumusta

Itselle sopivaa työtä on vaikea 
löytää tai on kokonaan tai osittain 

työkyvytön 
(n=112)

• Ei töitä tai määräaikaisia työsuhteita
• Työkyvyn rajoitteita
• Työ on kuormittavaa
• Palkkataso koetaan heikoksi
• Työtä vaikea löytää oman kunnan alueelta

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Taloudellinen toimeentulo

Turvallinen arki 
(n=230)

• Säännölliset tulot 
• Mahdollisuus säästää pahan päivän varalle 
• ”Ei huolta, kun käyttää sen mitä tulee eikä enempää. Nykyajan ihmisille pitäisi 

opettaa talouden hallintaa.”
• ”Varaudun eläkkeelle jääntiin ylimääräisiä kustannuksia karsimalla.”

Tasapainoilu
(n=145)

• Toiveita paremmasta
• ”Emme ole rikkaita emmekä köyhiä, tulemme toimeen mutta joku 

yllättävä, monen sadan euron meno saattaa kaataa talouden.”
• Epäreilu etuusjärjestelmä (perhevapaat)
• Toive säästämisestä 
• ”Hieman tiukempaa nyt rahallisesti, kun teen osa-aikatyötä ja 

tullut päiväkotimaksut + molemmat kulkee omalla autolla töissä.”

Pettymys 
(n=117)

• Epävarmat ja epäsäännölliset tulot
• "Perheemme pärjää vähällä, mutta epävarmuus / tukien hakeminen on raskasta."
• Kritiikkiä etuusjärjestelmälle: "Toimeentulotukea ei saa kuin harvoin vaikka 

kuuluisi saada."

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Vapaa-aika

Vapaa-aikaa riittää ja 
harrastukset kiinnostavat 

(n=803)

• Vapaa-aikaa riittävästi (148), vapaa-aikaa liian vähän (31)
• Harrastuksia on (91), kaipaa lisää harrastusmahdollisuuksia (33) ja

harrastusmahdollisuuksia on jo hyvin (27)
• Työ- ja vapaa-aika tasapainossa (21), työ vie vapaa-aikaa (9)
• Ystävät (14) ja perhe (27)
• Omannäköinen elämä (10)
• Korona (10)
• Terveydelliset / taloudelliset tekijät rajoittavat (7)

Vähän vapaa-aikaa 
ja elämäntilanne 
vaikuttaa (n=254)

• Vähän vapaa-aikaa (43), työ vie vapaa-ajan (20)
• Elämäntilanne vaikuttaa vapaa-aikaan (35), esim. pikkulapsiarki
• Korona vaikuttaa (34)
• Kaipaa lisää harrastusmahdollisuuksia (22)
• Vapaa-aikaa on riittävästi (11)
• On harrastuksia vapaa-ajalla (8)
• Ei rahaa harrastaa (3)

Vapaa-aika ei riitä, 
työ ja perhe vievät 

vapaa-ajan 
(n=108)

• Vapaa-aikaa ei riittävästi (39) tai vapaa-aikaa ei voi käyttää siten kuin haluaa (24)
• Työ vie liikaa vapaa-aikaa (20)
• Korona vaikuttaa vapaa-aikaan (18)
• Ei ole harrastusmahdollisuuksia (13)
• On muita voimavaroja vieviä tekijöitä (11)
• Ei ole varaa (4)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Harrastukset

Olen tyytyväinen, 
harrastukset kuuluvat 

elämääni
(n=277)

• Harrastuksia on riittävästi, ne ovat mieluisia ja vastaavat omiin tarpeisiini (129)
• Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät (74)
• Olen tyytyväinen, vaikka korona on vaikuttanut harrastamiseen (32)
• Laadukkaita harrastusmahdollisuuksia voisi olla enemmänkin (29)
• Elämäntilanne ei mahdollista harrastusmahdollisuuksia niin paljon kuin haluaisin, esim.

vapaa-ajan määrästä tai terveydentilasta johtuen (13)

Harrastuksia löytyy, 
mutta usein elämässä on 

myös harrastamista 
rajoittavia tekijöitä 

(n=163)

• Varsinaisia harrastuksia ei ole omaehtoista tekemistä 
lukuun ottamatta. Ei ole esim. varaa tai aikaa tai terveys ei 
salli harrastamista. (61)

• Harrastukset ovat tauolla koronan takia (53) 
• Paikkakunnalla ei ole sopivia harrastusmahdollisuuksia tai 

harrastuspaikat ovat huonossa kunnossa (28)
• Minulla on itselleni sopiviaharrastuksia (21) 

Elämäntilanne tai 
harrastusmahdollisuuksien 

puute rajoittaa (n=162)

• Varsinaisia harrastuksia ei ole omaehtoista tekemistä lukuun ottamatta. 
Perhe-, työ- ja muu elämäntilanne rajoittaa harrastamista. (76) 

• Harrastukset ovat tauolla koronan vuoksi (48) 
• Sopivia harrastusmahdollisuuksia ei ole (38)

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton erikoisasiantuntija Auli Suorsa.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elintavat

Elintavat hyvät tai erittäin hyvät 
(n=342)

• Minulla on terveelliset elintavat, ei ylipainoa, liikun paljon
• Tiedän, mikä on hyväksi minulle
• Pidän huolta itsestäni
• Elintavat ovat valintoja, jotka vaikuttavat elämänlaatuun

Keskinkertaiset elintavat (n=101)

• Hyvin voidaan, mutta liikuntaa olisi lisättävä 
huomattavasti

• Työ aiheuttaa stressiä ja välillä unettomuutta
• Painoa voisi olla vähemmän
• Kohtuus kaikessa

Elintavat huonot tai 
erittäin huonot 

(n=54)

• Väsyttää usein
• Voisin liikkua enemmän ja syödä terveellisemmin
• Välillä ei ole ruokahalua ja ahdistaa syöminen
• Tupakoin ja juon joskus alkoholia

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=262)

• Pikku vaivoja; nivelet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, tukirankavaivoja ja 
kolotuksia lääkityksiä ym. 

• Ei rajoita elämää
• Painonhallinta hankalaa, muttei perussairauksia
• Sairaudet hoidossa

Fyysinen terveys on 
keskinkertainen

(n=95)

• Fysikaalinen hoito toiveena
• Vointi vakaa, vaikka vaikeita sairauksia on
• Painon hallinta
• Vuosittain vaihteleva tilanne, iän myötä lääkityksiä ja

kipuja + toimintakyvyn laskua. Pärjääminen kuitenkin
ok.

• Joka vuosi uusi vaiva

Fyysinen terveys on huono tai 
erittäin huono

(n=73)

• Toimintakykyä rajoittavia sairauksia
• Nivelrikko, neurologisia sairauksia, leikkauksia
• Kipuja, masennusta, yksinäisyyttä
• Yksinäisyys vaivojen kanssa huolettaa
• Terveyskeskukseen ei pääse. Jos pääsee, ei saa hoitoa tai muuten kohdellaan 

huonosti.
• Tutkimuksiin ja hoitoon on vaikea päästä

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalääkäri Päivi Hirsso.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Mielen hyvinvointi

Voi 
mieleltään 

hyvin 
(75 %)

• Tyytyväinen elämään. Työ, perhe, terveys ja toimeentulo tasapainossa. 
• Eniten apua hyvistä ihmissuhteista, mielenterveyspalveluista ja terapiasta, positiivisesta asenteesta sekä harrastuksista: 

liikunta, luonto, musiikki, eläimet. 
• Ajoittaista kuormittumista, mutta hyvä kuitenkin. Välillä ahistaa Riittämättömyyden tunnetta ja ahdistusta. Työstressiä / 

Univajetta
• Eniten kuormittavat korona ja työelämä. Lisäksi taloudelliset huolet, ruuhkavuodet, yksinäisyys, lapsivuodeaika, kivut ja 

sairaudet, opiskelu, ilmastonmuutos, univajetta, ei turvaverkostoa (lastenhoitoapua), läheisten ongelmat, huoli iäkkäistä 
vanhemmista. 

Mieliala on 
keskin-

kertainen
(17 %)

• Tasainen olotila. Iloa lapsista, perheestä ja harrastuksista. Apua läheisistä ihmisistä joille voi
puhua. asioista sekä mielenterveyspalveluista ja terapiasta.

• Mieliala vaihtelee, kevätmasennus joka vuosi. Ahdistuneisuushäiriö, lievä masennus.
Työstressi.

• Tasapainottelua
• Eniten kuormittavat korona ja työelämä. Lisäksi vaihdevuodet, paineet kotona, taipumus

masennukseen, ”basson jytke ja kyläralli” (ei saa nukuttua), perheen ja läheisten ongelmat,
puolison sairaus, oma sairaus, seksuaalinen suuntautuminen, univaikeudet, taloudellinen
tilanne, vauva-arki, puolison kuolema, ilmastonmuutos, ihmissuhteet, ei omaisia

Mielen 
hyvinvoinnissa 

on isoja 
ongelmia 

(8 %)

• Aina välillä vaikeampaa. Masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistus.
• Psyykkinen sairaus vie voimavaroja
• Huolia ja murheita ja stressiä olisi muillekin vara antaa
• Eniten kuormittavat ihmissuhdeongelmat perheen tai läheisten kanssa, avun saannin vaikeus, paineet työelämässä, 

taloudellinen tilanne ja työttömyys tai lomautusuhka

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Seksuaalinen hyvinvointi

Aktiivista seksiä, johon 
vaikuttaa parisuhde, 

elämäntilanne ja mielen 
hyvinvointi

• "Vakaa ja toimiva parisuhde"
• "Tähän vaikuttaa et nukkuu riittävästi ja ravinto kunnossa sekä liikunta, joka lisää mielihyvää"
• "Mielen hyvinvointi tasapainottaa kaiken"
• "Mahtava palkinto itsensä hoitamisesta kun hommat vielä toimii"
• "Neuvolasta saa peruspalvelut seksuaaliterveyden edistämiseen
• "Arki väsyttää, seksiä viikonloppuisin"
• "Ei aina innostusta kun lapset valvoo"
• "Puhumme avoimesti seksistä ja omista haluistamme"

Luotettavan kumppanin 
puute ja lapsiperheissä arki 

syö voimavaroja ja osin 
seksuaalista halukkuutta

• "Kaipaan luotettavaa ja pysyvää kumppania"
• "Ei seksiä, enkä taida kaivatakaan"
• "Olen leski, mutta ei asia enää tässä iässä ole niin tärkeä"
• "Ei yhtään samalla tasolla kuin ennen lasten syntymiä"
• "Pikkuvauva-arki ja synnyttäminen vaikuttavat seksiin

vähentävästi"
• "Pieniä lapsia ja tukiverkko puuttuu

Elämäntilanteet ja 
-kokemukset vähentävät 

seksuaalisia haluja

• "Ei ole mitään seksuaalista toimintaa"
• Terveyshaasteita itsellä tai puolisolla / kumppanilla
• "Erotiikka illat jääny koronan vuoksi"
• "Ei ole jäänyt hyvää kuvaa kumppaneista, mustasukkaisuutta alkoholismia, väkivaltaa, nyt

on ollut hyvä näin ilman kumppania."

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Toimintakyky

Toimintakyky mahdollistaa sujuvan 
arjen

(n=945)

• Pystyn tekemään asioita, joita haluan tehdä
• Arki rullaa
• Ikä näkyy joissakin asioissa, mutta ei haittaa elämää
• Pidän itseni hyvässä kunnossa

Välillä paremmin, 
välillä huonommin

(n=160)

• Välillä jaksan välillä en
• Liikun sekä teen asioita vointini mukaan
• Kivut vaikeuttavat toimintakykyäni
• Jaksamisen mukaan, fyysiset oireet

rajoittavat toimintakykyä

Toimintakyky on selvästi 
rajoittunut, syyt useimmiten 

fyysisiä tai psyykkisiä
(n=64)

• Sairaudet rajoittavat toimintakykyä
• No se masennus
• Voimia ei riittäisi oikein mihinkään tekemiseen
• Teen kaikkea sairauden rajoissa, toimintakyky ei vielä täysin

romahtanut

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=955)

• Arki sujuu hyvin (126). Vastuu jakautuu (kotityöt, lastenhoito) (24). Työ ja lepo tasapainossa (19).
• Rutiineista apua (23). Kiireen kokemus (23).
• Palvelut lähellä olivat tärkeitä (9). Ympäristö tärkeä (9).
• Korona vaikuttaa (7)
• Ihmissuhteissa ongelmia (6), ihmissuhteet kunnossa (4)
• Hyvä terveys auttaa jaksamista (6). Mielekkäät harrastukset (3).

Arki sujuu, 
lasten kanssa riittää 

kiirettä
(n=155)

• Perhe vaikuttaa arkeen (11)
• Lapsille suunnatuissa palveluissa on parantamisen varaa (10)
• Arki sujuu hyvin (10)
• Terveydelliset syyt vaikuttavat arkeen (7)
• Työhön liittyvät syyt vaikuttavat arkeen (6)
• Itsestä on arjen sujuminen kiinni (4)
• Korona vaikuttaa (2)

En jaksa tehdä 
kotitöitä 

kuin vaiheittain 
(n=60)

• Terveyteen liittyviä vaikeuksia (6)
• Tarvitsee kotiin apuja (5)
• Palvelut ovat kaukana (5)
• Kiire (3). Ei ole aikaa huolehtia itsestä (2).
• Yksinäisyys (3)
• Läheinen voi huonosti (2)
• Korona vaikuttaa arkeen (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=680, 59 %)

• Palveluja saa tarvittaessa
• Hyvä tukiverkosto, isovanhemmat, lapset ja ystävät auttavat
• Terveyspalvelut työterveydestä, toimii hyvin
• Terveyskeskukseen vaikea päästä
• Terveyspalvelut yksityiseltä, vakuutus on
• Neuvola ja terveyskeskus tarjoavat nopeasti apua

Asiat ovat 
keskinkertaisesti 

(n=306, 26 %)

• En tiedä, ei paljoa avun tarvetta
• Pitkät jonot terveys- ja sosiaalipalveluihin
• Hammaslääkäriin ei pääse
• Lapsiperheille enemmän palveluja ja apua
• Päiväkoti, koulu ja iltapäivätoiminta on toiminut
• Enemmän matalan kynnyksen apua tarjolle, jaksaisi paremmin

Asiat ovat huonosti tai 
erittäin huonosti 

(n=176, 15 %)

• Terveyspalvelujen saaminen todella hankalaa
• Heikosti on apua saanut, vaikka olisi tarvinnut
• Ei ole tukiverkostoa
• Korona vaikeuttanut avun saantia ja perheavun antamista
• Terveyspalvelut on surkeat. Terveyskeskukseen ei pääse.
• Perusterveydenhuollossa ei tule kuulluksi

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=221)

• Kokemus siitä, että kykenee käyttämään tarvittavia palveluita 
päivittäisessä elämässä ja arjessa

• Omia kykyjä käyttää etäpalveluja luonnehditaan hyviksi tai 
riittäviksi

Keskinkertainen
(n=30)

• Omat kyvyt koetaan riittäviksi niiden etäpalveluiden 
käyttämiseen, joita välttämättä on käytettävä

• Tietoinen valinta käyttää fyysisiä palveluita 
etäpalveluiden sijaan

• Tarve saada opastusta etäpalveluiden ja laitteiden 
käyttöön

Huono / erittäin huono
(n=12) • Motivaatiota tai tarvittavaa laitteistoa etäpalveluiden käyttämiseen ei ole

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 tarvittava osaaminen, uskallus 
ja motivaatio tehdä itselle sopivia 

valintoja

• Voi päättää itse
• Voi tarvittaessa muuttaa elämänsuuntaa
• Osaa vaikuttaa ja valita oikein
• On aktiivinen ja viitseliäs
• Sattumalla myös osuutensa

Ajoittain kyky vaikuttaa on 
rajoittunut ulkoa määräytyvien 

olosuhteiden pakosta

• Rahapula
• Asumiseen liittyvät ongelmat
• Toisten ehdoilla eläminen 
• Elämää rajoittavien tekijöiden korostuminen

Ei saa tarkoituksenmukaista apua 
elämän haasteisiin ja vaikeuksiin

• Taloudelliset haasteet
• Sosiaalisten ja perhesuhteiden vaikeudet
• Ratkaisemattomat ongelmat
• Asumiseen liittyvät ongelmat
• Sairaudet

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? 

Elämässä on voimavaroja, 
palvelut tärkeitä (n=145)

• Elää omannäköistä elämää (33)
• Sosiaaliset suhteet (14)
• Luonto (9)
• Kunnan / Yhteiskunnan palvelut (8)
• Henkinen hyvinvointi (7), terveys (5)
• Työ ja toimeentulo (7)
• Hengellisyys (6)
• Liikunta (4)
• Oma aika (4)

Puutteita palveluissa, 
elämässä on huolenaiheita 

(n=108)

• Sote- ja muita palveluja kaivataan, tiestö kuntoon (8) 
• Elämäntilanne (muutto, eläkkeelle jääminen) (7)
• Työ (5)
• Taloushuolet (3)  
• Korona vaikuttaa (2) 
• Terveyshuolet (fyysinen ja henkinen) (2) 
• + 14 yksittäistä vastausta

Huonot palvelut, elämässä 
on huolia ja vaikeita 

elämäntilanteita (n=95)

• Paremmat palvelut, mm. sote-palvelut, päiväkotien hoitajamäärä, teiden kunto (44)
• Taloushuolet (11). Töissä on raskasta (10). Sosiaalisissa suhteissa vaikeuksia (8). 

Yksinäisyys (8). Terveyshuolet (8). 
• Vaikea elämäntilanne (8)
• Elämänhallinta mietitytti (4)
• Koronan vaikutukset, koska ei pääse näkemään ihmisiä (3) 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Muutoksen kaipaaminen 
omaan arkeen ja elämään
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

TYÖ, TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
• Parempi palkka/tuki, riittävästi rahaa pakollisiin menoihin, velkojen lyhentämiseen, 

perheen elättämiseen, harrastuksiin. Paremmat taloudenhallintataidot, 
säästämismahdollisuus. Korona heikentänyt toimeentuloa ja kuormittaa työtä. 
Kevyempi verotus.

• Työpaikan vaihto (kevyempää fyysisesti ja psyykkisesti, mielekkäämpää, kehittävää, 
arvostetumpaa, lyhyempi työaika, parempi palkka, koulutusta vastaavaa, lähempää 
kotia, vakinainen/pysyvämpi, päivätyö, säännöllinen työaika, kohtuullinen 
työmäärä, vaativuutta/koulutustasoa vastaava palkka). Uuden ammatin opiskelu, 
alan vaihto. Yrittäjyyteen siirtyminen.

• Työllistyminen. Joillakin alueilla vähän työpaikkoja. Ei ikäsyrjintää (+50), ei 
sukulaisten suosimista. Työttömyyden kohtuuton byrokratia kohtuullisemmaksi. 
Sopivia työpaikkoja kaikille, myös mm. erityisaikuisille (Asperger, ADHD jne.).

• Työhyvinvointia, parempaa johtamista, yhteisöllisyyttä, parempi ilmapiiri. 
Joustavuutta: enemmän/vähemmän työtä, enemmän/vähemmän haasteita, pysyvä 
etätyömahdollisuus, osa-aikaisuus/kokoaikaisuus, ikääntyneiden siirtäminen 
kevyempiin tai osa-aikaisiin töihin, aikaisemmin eläkkeelle.

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

IHMISSUHTEET
• Sosiaalisempaa elämää. Saada paikallisia tuttuja/ystäviä. Läheiset 

asuvat kaukana, tukiverkosto puuttuu. Tavata ystäviä koronarajoitusten 
poistuttua. Enemmän aikaa ystäville. Läheisempiä ystäviä. Työn ja 
perheen ulkopuolista sosiaalista elämää, vertaistukea.

• Toive seurustelukumppanin löytymisestä. Toive perheen 
perustamisesta. Etäsuhteesta lähisuhteeseen. Ero hankalasta suhteesta. 

• Lisää läheisyyttä ja aikaa parisuhteeseen. Perheessä parempi ilmapiiri. 
Toimivammat suhteet uusioperheissä. Läheisemmät välit sukulaisiin. 
Lähisuhteiden ongelmat kuormittavat. Läheisistä huolehtiminen 
uuvuttaa ja vie aikaa.

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY, MIELEN HYVINVOINTI,
KYKY VAIKUTTAA OMAN ELÄMÄN KULKUUN, SEKSUAALINEN HYVINVOINTI
• Parempaa terveyttä, kuntoa, toimintakykyä, työkykyä, parempaa painonhallintaa. 

Enemmän liikuntaa, unta, terveellisempi ruokavalio ja ateriarytmi, tupakoinnin 
lopettaminen, vähemmän alkoholia. Aikaa ja kykyä itsestä huolehtimiseen. 

• Parempaa ja tasaisempaa mielenterveyttä, resilienssiä, voimia mielen 
kuntouttamiseen. Suunnitella ja elää elämää omien tarpeiden mukaan. 
Lapsiperhearki, työelämä, omaishoitajuus kuormittavaa. Rahan puute, 
työttömyys, omat/läheisten fyysisen/psyykkisen terveyden ongelmat 
huolestuttavat. Koronankin vuoksi ahdistusta, masennusta.

• Elämässä velvollisuuksia, joista mahdoton irtautua -> tunne uupumuksesta ja 
umpikujasta. Huoli tulevaisuudesta, toive pystyä vaikuttamaan päätöksentekoon.

• Parempaa, aktiivisempaa seksielämää parisuhteessa. Kumppanin löytäminen. 

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET, TURVALLISUUDEN TUNNE
• Enemmän ja mielekkäämpää omaa ja perheen /pariskunnan yhteistä vapaa-aikaa. 

Aikaa, voimia, kykyä, intoa ja rahaa harrastamiseen. Harrastus-mahdollisuuksia, 
tapahtumia, kulttuuritarjontaa, kerhoja. Oma vapaa-ajanasunto. Korona estää 
harrastamista ja lomamatkailun, paluuta normaaliin odotetaan. 

• Turvallisempi asuinympäristö, päihteet pois katu-kuvasta, vähemmän 
maahanmuuttajia, häiriöiden ehkäisy valvonnalla. Huumeisiin liittyvä rikollisuus 
aiheuttaa turvattomuutta. Lisää poliiseja, vartijoita, kameroita, puuttumista 
päihteiden käyttöön ja rikollisuuteen. Tiedotusta turvallisuusriskeistä. Vastuullisempaa 
liikennekäyttäytymistä (ylinopeus, humalassa ajaminen). Välittäviä aikuisia jokaiselle 
lapselle ja nuorelle. Riittävä toimeentulo lisäisi turvallisuudentunnetta.

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

SUJUVA ARKI, AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI TARVITTAESSA
• Arki kiireistä: työ, kodinhoito, lastenhoito, omaishoito, lasten harrastukset, omat 

harrastukset, läheisistä huolehtiminen. Paremmat omat organisointi- ja ajanhallintataidot 
sekä kunnalta kattavammat palvelut. Matalla kynnyksellä satunnaista tai säännöllistä 
kodinhoitoapua/lastenhoitoapua, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjattua toimintaa lapsille 
ja nuorille. Kaikille riittävää, joustavaa ja laadukasta varhaiskasvatusta, 
vuorohoitomahdollisuus, valittavissa päiväkoti/perhepäivähoito, pieniä ryhmiä, pienemmät 
maksut. Koronan väistyminen helpottaisi arkea.

• Omaishoitajille foorumeita, virkistystoimintaa, omaishoitajan vapaan järjestäminen 
tilapäishoitopaikan avulla.

• Terveysasemien palveluiden koetaan huonontuneen. Toiveena nopeampi yhteys ja hoitoon 
pääsy terveysasemalle, työterveys-huoltoon, hammashuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja 
laajempaa pätevyyttä/osaamista, kokonaisvaltaisuutta, omalääkäri ja -hoitaja, kattavampia 
tutkimuksia ja hoitoa, elintapaohjausta, fysioterapiaa., kuntoutusta. Pätkätyöläisillekin 
terveystarkastuksia. Laajemmat aukioloajat. Palvelut selkokielisenä, lähellä. Palveluohjausta.

• Mielenterveyspalveluihin helpompi pääsy: keskusteluapu, psykologi, psykiatri, 
psykoterapeutti.

• Apua kuljetuksiin, kaupassa käyntiin, fyysisiin töihin.

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



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

ELINYMPÄRISTÖ, LÄHIYMPÄRISTÖ, ASUMINEN
• Yhteisöllisyyttä, kohtaamispaikkoja, tapahtumia, parempi ilmapiiri, suvaitsevaisuutta, 

lapsimyönteisyyttä, maahanmuuttajille kotouttamista. Lisää asukkaita. Tehokkuutta 
päätöksentekoon. Kunnan kehittäminen tasapuolisesti syrjäkyliä unohtamatta. Verotus 
keveämmäksi.

• Lisää istutuksia, polkuja, puistoja, penkkejä, uimarantoja, ulko- ja sisä-kuntosaleja, 
hiihtolatuja, kuntoportaita, kevyenliikenteen väyliä, leikki-puistoja, uimahalleja, 
elokuvateattereita, museoita, ostoskeskuksia, kahviloita, kauppoja, ravintoloita, yritys- ja 
yhdistystoiminnan tiloja, harrastustiloja, luontopalveluita, taidetta. Esteettömyyttä. 
Nuorille omia ajanviettopaikkoja, mopoille ja autoille temppurata ja huoltotilat. Parempaa 
teiden, rantojen, vesistöjen, viheralueiden, polkujen, latujen, vapaa-ajanviettopaikkojen 
huoltoa. Arvorakennusten säilyttäminen. Kattavampaa julkista liikennettä. Esteettömyyttä. 
Liikenteen ja naapureiden melu pois. Ei tuulivoimaloita lähelle asutusta.

• Rahaa ja aikaa remonttiin/laajennukseen, pihan kunnostukseen. Muutto halvempaan, 
esteettömään, lähemmäs työpaikkaa, ystäviä, sukua, lasten koulua, palveluita, 
rauhallisemmalle alueelle, edullisempaan, isompaan /pienempään, vuokralta 
omistukseen, kauniimpaan ympäristöön, isommalle paikkakunnalle. Enemmän isoja 
perheasuntoja myyntiin /vuokrattavaksi. Halvemmat rakennusluvat, parempia/enemmän 
tontteja.

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

Työikäiset
Oma rooli  Muutoksia työhön tai kouluttautumiseen

 ”Panostamalla itseen”
 Muutoksen tavoittelu asuinpaikkaan, 

ihmissuhteisiin, talouteen ja harrastuksiin 
 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Muiden rooli  Läheisten ihmisten tekemät muutokset
 Harrastusmahdollisuudet, esim. uimahallit auki
 Sote-palvelujen parantaminen
 Asuinympäristöstä huolehtiminen, esim. tiestön 

kunnossapito
 Tukea taloudelliseen tilanteeseen

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Tärkeimmät elämän osa-alueet, 
joihin kunnassa pitäisi tulevina 
vuosina panostaa



Kolme tärkeintä 
elämän osa-
aluetta, joihin 
kunnassa tulisi 
tulevina vuosina 
panostaa 
asukkaiden 
hyvän elämän 
edistämiseksi
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% vastaajista

Työikäisten (30-64-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

SUJUVA ARKI, AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI (16%)
”Sujuva arki tarkoittaa riittäviä lähipalveluja.” Perheiden ja yksilöiden 
asiakaslähtöinen tukeminen arjessa. Nettiyhteys ja julkinen liikenne, hyvät 
tiet ja kevyen liikenteen väylät. Lasten ja nuorten palvelut, koulu ja 
varhaiskasvatus. Matalan kynnyksen oikea-aikainen apu "yhden luukun 
periaatteella". Lapsiperheiden tuki, esim. kotiapu ennaltaehkäisevästi. 
Vanhusten ja vammaisten kotipalvelu ja palveluasuminen. Omaishoidon 
tukeminen. Hoitotakuu. Mielenterveys- ja päihdepalvelut. 
Hammashoidossa liian pitkät jonot. Parempi tiedottaminen olemassa 
olevista palveluista. 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

ASUMINEN, LÄHIYMPÄRISTÖ, ELINYMPÄRISTÖ (33%)
Lisää uusia ja halvempia, parempikuntoisia vuokra-asuntoja. Kaavoitus- ja 

tonttipolitiikka asukasystävällisemmäksi. Palveluasumista lisää ikäihmisille ja 

vammaisille. Viihtyisyys, siisteys ja turvallisuus. Lapsiystävällinen ympäristö, 

turvallinen koulumatka. Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, tieverkoston 

kunnossapito. Riittävä lähipalveluverkosto. Elinympäristöajattelun laajentaminen: 

Alueellinen yhteistyö. Kestävä kehitys ja luontoarvojen kunnioittaminen, ei 

tuulivoimaa. Biodiversiteetti ja kierrätyksen tehostaminen. Vetovoimaisuus ja 

yrittäjyyden tukeminen. Lapsiin ja nuoriin panostaminen: varhaiskasvatus, koulu, 

elintavat. Liikunta-, ulkoilu-, retkeilymahdollisuudet. Hyvä hallinto asukkaita 

kuunnellen. Vieraskieliset palvelut ja niistä tiedottaminen. ”Asumalähiöissä pitäisi 

olla yhteisöllisyyttä edistäviä paikkoja.” ”Elinvoimaiset sivukylät positiiviseksi 

haasteeksi.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

TYÖ JA TALOUDELLINEN TOIMEENTULO (14%)
”Työpaikat tuo paikkakunnalle asukkaita ja lisää alueen elinvoimaa.”  

”Yrittäjyyden tukeminen lisää työpaikkoja.”

”Elinkeinojen kehittämiseen rohkeutta ja aggressiivisuutta.” 

”Maahanmuuton kautta osaavaa työvoimaa ja yrittäjiä.”

”Omaan kuntaan pitäisi palkata oman kunnan asukkaita ja veronmaksajia.” 

Digitalisaation ja etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen Työhyvinvointiin ja 

johtamisosaamiseen panostaminen. Työtä myös osatyökykyisille. Verotuksen 

alentaminen, etenkin pienituloisille. Lapsiperheiden tukeminen, esim. 

kotihoidontuen kuntalisä. Riittävä sosiaaliturva sitä tarvitseville. 

Palvelumaksujen huojennukset pienituloisille. Syrjäytymisen ehkäiseminen. 

”Työ tuo elämään osallisuuden tunnetta ja parantaa hyvinvointia.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

TERVEYS, TOIMINTAKYKY, ELINTAVAT, SEKSUAALINEN HYVINVOINTI (9%)
”Vauvasta vaariin vinkkiä ja kannustusta. ”Lisää lääkäreitä ja hoitajia. 

Lähipalvelut matalalla kynnyksellä, helpompi pääsy lääkärille. Asiakas- ja 

perhelähtöiset, yksilölliset palvelut. Työhyvinvointiin panostaminen. 

Etävastaanotot, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Varhainen puuttuminen ja 

elintapaohjaus, kuntokartoitukset. Terveyskasvatus jo päiväkodissa ja 

koulussa. Terveellinen kouluruoka, liikuntamahdollisuudet kaikenikäisille. 

Gynekologikäynnit kunnassa, ilmainen ehkäisy.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (12%)
Monipuolisempia vapaa-ajanviettopaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia 
kaikenikäisille: Retkeilypaikkoja, uimahalli, liikuntahalli, jäähalli, keilahalli, 
padelkenttä, frisbeegolfrata, valaistu hiihtolatu, uimaranta, kuntoportaat, 
mopomiittisuora. Kulttuuri- ym tapahtumia, elokuvateatteri, kahviloita.  
Yhteiskuljetukset syrjäseuduilta esim. uimahalliin. Ulkoliikuntapaikkojen ja 
virkistysalueiden kunnossapito. Koulutilojen hyödyntäminen 
harrastuskäyttöön iltaisin. Taloudellinen tuki vähävaraisille. 
Välinevuokraus. Kunnan tukea harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa 
järjestäville yrityksille, seuroille ja yhdistyksille. Parempi tiedottaminen. 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

SOSIAALISET SUHTEET, MIELEN HYVINVOINTI (10%)
”Yksinäisyys sairastuttaa ja on valtavan syrjäyttävää.”

”Korona kurittanut.” ”Asenneilmapiiriin vaikuttaminen: kaikki 

mukaan!” Kokoontumisia, harrastuksia, aktiviteettia, ystävä-

toimintaa. Lisää resursseja ja hoitotakuu mielenterveyspalveluihin. 

Ennaltaehkäisy ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Matalan kynnyksen 

palvelut ja riittävät tukitoimet. Lasten ja nuorten palveluihin 

panostaminen. Kolmannen sektorin palveluiden tukeminen. 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

TURVALLISUUDEN TUNNE (5%)
Lisää resursseja poliisille liikenteen ja 

järjestyksen valvontaan. 

Vähemmistöryhmien ja 

päihdeongelmaisten 

ongelmakäyttäytymiseen puuttuminen. 

Turvallinen lasten koulutie. Katuvalaistus. 

Nuorten vapaa-aikaan panostaminen.

Riittävän tuen ja avun takaaminen sitä 

tarvitseville. ”Pysyväisluonteisten palvelujen 

turvaaminen. Esim. asumispalveluiden 

sopimuksia ei saa kilpailuttaa ja ihmisiä 

siirtää paikasta toiseen mielivaltaisesti.”

ETÄPALVELUT JA PALVELUIHIN 
VAIKUTTAMINEN (4%)
Neuvontaa ja ohjausta sitä tarvitseville. 

Nettiyhteyksien parantaminen. 

Omahoidon, nettiajanvarauksen ja 

terveydenhuollon etäpalvelujen 

kehittäminen. Kirjaston etäpalvelut. 

Erilaiset kyselyt, käyttäjäkokemuksen 

kerääminen, keskustelutilaisuudet, 

kuntalaispalaute, asukasraadit. 

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.
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