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1 JOHDANTO 

Kyselyssä on pyydetty pelkosenniemeläisiä vastaamaan hyvinvointia ja turvalli-

suutta koskevaan kuntalaiskyselyyn. Tässä raportissa analysoidaan kyselyn vas-

taukset läpi. Kyselyssä oli 59 eri kohtaa, joihin vastaajat saivat antaa oman nä-

kökulmansa. Kysely toteutettiin anonyymisti. Kyselyssä on käytetty pohjana La-

pin kuntien yhteiseksi kehitettyä hyvinvointi- ja turvallisuuskuntakyselyä. Kyselyn 

laatimisessa ovat olleet mukana Inarin kunta, Posion kunta, Lapin Liitto, Lapin 

aluehallintovirasto, Lapin poliisilaitos ja Lapin korkeakoulukonserni. Lisäksi Pel-

kosenniemen kyselyn toteutuksessa on mukana High Five - yhteistyöllä hyvin-

vointia Itä-Lappiin-hanke. 

High Five - yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin-hankkeen päämääränä on itälap-

pilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vah-

vistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyn-

täminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja 

hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella. 

Kyselyssä vastaajien kokonaismäärä oli 102. Tilastokeskuksen mukaan Pelko-

senniemen väkimäärä on ollut 931 henkilöä vuonna 2020. Joten vastausprosentti 

suhteutettuna asukasmäärään on 10,96 %.  Eläkeikäisten osuus väestöstä 2020 

oli 37,1 %. Edellä mainittu ikäryhmä osoittautui tutkimuksessa kaikista innokkaim-

maksi vastaajaryhmäksi. Poismuutto alueelta on vaihdellut 0,4–2 % välillä aikai-

sempina vuosina, joten vaikka tutkimus tämä on tehty vuonna 2021, niin tilasto-

keskuksen vertailulukuja voidaan pitää relevantteina. (Tilastokeskus 2021.)  
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2 KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT 

Kyselyn alussa vastaajilta kysyttiin taustatiedot. Taustatietoja olivat ikäryhmä, su-

kupuoli, asumisjärjestely, siviilisääty, korkein suorittama yleissivistävä koulutus, 

korkein ammatillinen tutkinto, ammatti, äidinkieli sekä asuinalue. Lisäksi kysyttiin, 

kokeeko vastaaja olevansa pelkosenniemeläinen, onko vastaaja aikeissa muut-

taa pois Pelkosenniemeltä 2025 mennessä ja jos on mikä on poismuuton syy  

2.1 Ikäryhmä, sukupuoli, siviilisääty ja äidinkieli 

Kuviossa 1 näkyy vastaajien ikäryhmät. Vastaajia ikäryhmä kysymykseen saatiin 

102. Vastaajista enemmistö, eli 22 (21,6 %) oli ikähaarukassa 65–74. Toiseksi 

eniten vastaajia saatiin ikäryhmästä 35–44, joita oli 19 (18,6 %). Kolmanneksi 

eniten vastauksia saatiin ikäryhmästä 55–64, joita oli 18 (17,7 %). Neljänneksi 

eniten vastauksia keränneitä ikäryhmiä olivat 45–54 ja 75 vuotta täyttäneet. Kum-

matkin keräsivät 15 (14,7 %) vastauksista. 25–34-vuotiaita vastaajia oli 9 (8,8 %), 

18–24-vuotiaita vastaajia oli 4 (3,9 %) vastaajista. Alle 18-vuotiaita kyselyyn vas-

tanneita ei ollut lainkaan. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että innokkaimmat vastaajat löytyvät 65–74 ja 

siitä yli ikähaarukasta. Voidaan olettaa, että keski-iässä sekä eläkeiässä olevia 

henkilöitä kiinnostaa kotipaikkakunnan hyvinvointi ja turvallisuus. Vastaajien ja-

kautuvan näihin ikäryhmiin hyvin tasaisesti. Lisäksi myös se, että 15–64-vuotiaita 

on kunnassa 53,5 % väestöstä, joka vaikuttaa vastausmäärä prosenttiin. (Tilas-

tokeskus 2021.) 
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Kuvio 1. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastaajat ikäryhmit-

täin 

 

Sukupuoli kysymykseen vastauksia saatiin 101. Vastaajista enemmistö oli naisia 

61 (60,4 %). Miehiä vastaajissa oli 36 (35,6 %). Yksi vastaajista oli valinnut vaih-

toehdon muu ja loput 3 valitsi vaihtoehdon, ettei halua vastata. Tästä johtopää-

töksenä voidaan todeta, että naiset ovat aktiivisempia vastaajia kuin miehet. 

Siviilisääty kysymykseen vastaajia oli 101. Vastausvaihtoehtoina olivat aviolii-

tossa, avoliitossa, naimaton, asumuserossa tai eronnut, leski ja rekisteröity pari-

suhde.  Vaihtoehdoista avioliitossa keräsi eniten vastauksia. Näitä oli 38 (37,6 

%). Toiseksi eniten vastaajia oli avoliitossa 30 (29,7 %). Naimaton keräsi vas-

tauksia 14 (13,9 %). Leski vaihtoehdon valitsi 11 (10,9 %) vastaajista ja loput 8 

(7,9 %) valitsi asumuserossa tai eronnut vaihtoehdon.  
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Kuviossa 2 on hyvin nähtävillä se, että yleensä vastaajat ovat perheellisiä ja heillä 

on mielenkiintoa kotipaikkakunnan asioita kohtaan 

 

 

Kuvio 2. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastanneiden sivii-

lisääty 

 

Kyselyssä kysyttiin minkä vastaajat kokevat ensisijaiseksi äidinkielekseen. (oppi-

nut ensimmäisenä kielenä, käyttää kieltä arjessa). Vastausvaihtoehtoina olivat 

suomen kieli, ruotsin kieli, inarinsaamen kieli, pohjoissaamen kieli, koltansaamen 

kieli ja muu, mikä. Vastaajia kysymykseen oli 101, joista 100 valitsi suomen kielen 

ja yksi koltansaamen kielen. 

2.2 Asuminen 

Yksi kyselyn kysymyksistä kuului seuraavasti: miten asut? Kysymyksen vastaus-

vaihtoehtoina olivat yksin, kaverin tai puolison kanssa, perheen kanssa, palvelu-

kodissa (tai muu tuettu asuminen) ja muu, mikä? Kysymykseen vastaajia oli 101. 
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Vastaajien keskuudessa kaverin tai puolison kanssa asuminen oli suosituin vas-

tausvaihtoehto. Näitä oli 47 (46,5 %). Toiseksi suosituin oli perheen kanssa, joita 

oli 28 (27,7 %). Yksin asuvia vastaajia oli 26 (25,8 %). Muut vastausvaihtoehdot 

eivät keränneet vastauksia. Kuviosta 3 on hyvin nähtävillä se, että kun vastaajat 

ovat suurimmaksi puolisonsa tai perheensä kanssa asuvia henkilöitä, niin suuri 

äänivyöry kysymyksessä sijoittuu puolison tai perheen kanssa asumiseen. 

Tilastokeskuksen tilastoinnin mukaan vuonna 2020 asuntokuntia oli Pelkosennie-

mellä 484 kpl:tta ja näistä perheitä 257 kpl:tta. vuoden 2020 tilastojen perusteella 

voidaan todeta, että perhekuntia Pelkosenniemellä on 53 % väestönmäärästä ja 

yksin asuvia vastaavasti 47 %. Tämän perusteella on arvioitavissa, että perheel-

liset ovat aktiivisempia osallistujia kyselyyn, vaikka yksin asuvia on kunnassa lä-

hes sama määrä kuin perheellisiä.   Tilastokeskuksen mukaan perhekunta mää-

ritellään, että perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai 

parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhem-

mista lapsineen sekä avio- ja sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei 

ole lapsia. Vastaavasti asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuo-

neistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. (Tilastokeskus 2021.) 

 

Kuvio 3. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastanneiden asu-

misen muoto 

 



8 

 

 

Kyselyssä kysyttiin, millä asuinalueella vastaajat asuvat Pelkosenniemellä. Vas-

tausvaihtoehdot jaettiin Kirkonkylään, pohjoisosan kyliin, Pyhätunturiin ja Pyhä-

järven kylään, muualla Pelkosenniemen kunnassa ja muualla kuin Pelkosennie-

men kunnassa. Tähän kysymykseen vastaajia oli 99. 

Vastaukset jakautuivat pääosin Kirkonkylän, Pyhätunturin ja Pyhäjärven kylän 

tienoille. Kirkonkylä vaihtoehto, joka sisälsi Arvospuolen ja kunnan eteläpuolen 

kylät: Saunavaara, Autioniemi, Kiemunkivaara, Saukkoaapa ja suvanto keräsi 

vastaajia 43 (43,5 %). 40 (40,4 %) vastaajista kertoi asuvansa Pyhätunturin ja 

Pyhäjärven kylän alueella. Pohjoisosan kylät vaihtoehdon valitsi 10 (10,1 %) vas-

taajaa. Muualla Pelkosenniemen kunnassa vaihtoehdon valitsi 3 (3,0 %) vastaa-

jaa ja muualla kuin Pelkosenniemen kunnassa valitsi niin ikään 3 (3,0 %) vastaa-

jaa. Muualla Pelkosenniemen kunnassa vaihtoehdon yhteydessä kysyttiin myös, 

että missä. Kolme tähän vastanneista kertoi asuinalueensa olevan Aapajärvi. 

Tilastokeskuksen mukaan 2019 taajama-aste Pelkosenniemellä on 35,6 %, joten 

voidaan päätellä, että taajaman asukkaat ovat innokkaampia vastaamaan. Tai 

onko niin, että sivukylien asukkaita kysely ei ole tavoittanut?  Tilastokeskuksen 

mukaa taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta väestöstä, jonka si-

jainti tunnetaan. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan raken-

nusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suu-

rempi. (Tilastokeskus 2021.) 
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Kuvio 4. Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastaajien asuinalueet Pelkosennie-

mellä 

 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta, kuinka kauan he ovat asuneet paikkakunnalla. 

Kysymys sai 101 vastaajaa. Vaihtoehdot olivat alle vuoden, 1–5 vuotta, 6–10 

vuotta, 11–14 vuotta, 15–19 vuotta, 20 vuotta tai kauemmin, olen Pelkosennie-

men vapaa-ajan asukas, en asu Pelkosenniemellä, olen satunnainen vierailija ja 

muu, mikä. 

Vastaajista lähes puolet olivat asuneet paikkakunnalla 20 vuotta tai kauemmin 

(49 (48,5 %). Loput vastausvaihtoehdot jakautuivat tasaisesti. Alle vuoden asu-

neita oli 5 (4,9 %), 1–5 vuotta asuneita 20 (19,8 %), 6–10 vuotta asuneita 13 (12,9 

%), 11–14 vuotta asuneita 3 (3,0 %), 15–19 vuotta asuneita 6 (5,9 %). Vapaa-

ajan asukas vaihtoehdon valitsi 4 (4,0 %) vastaajaa. En asu Pelkosenniemellä 

olen satunnainen vierailija, vaihtoehdon valitsi 1(1,0 %) ja muu, mikä vaihtoehdon 

valitsi 3 (3,0 %). Muu, mikä vaihtoehdon avoimen kentän vastaukset pystyivät 

sijoittamaan annettuihin vastausvaihtoehtoihin.  
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Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta kokevatko he olevansa pelkosen-

niemeläisiä. Vastausvaihtoehtoina kysymyksessä oli Kyllä ja En, joihin sai antaa 

perusteluja avoimesti. Kysymys keräsi 98 vastausta. 

Vastaajista 79 (80,6 %) koki olevansa pelkosenniemeläinen ja 19 (19,4 %) kertoi, 

ettei koe olevansa pelkosenniemeläinen. 79:stä kyllä vastauksesta 51 perusteli 

vastaustaan ja 19:sta en vastauksesta 16 perusteli vastaustaan. 

Perustelut kyllä vastauksiin pääasiallisesti koostuivat siitä, että vastaaja on asu-

nut koko ikänsä Pelkosenniemellä tai on vain muuten asunut paikkakunnalla jo 

pitkään. Osa vastaajista oli syntynyt paikkakunnalla ja välillä muuttanut toiselle 

paikkakunnalle ja paluumuuttanut takaisin Pelkosenniemelle.  

Perustelut en vastauksiin koostuivat pääasiallisesti siitä, että vastaaja oli asunut 

vain vähän aikaa paikkakunnalla. Huomioitavana asiana perusteluista nousee 

esille se, että usea vastaajista mainitsi myös, ettei koe itseään pelkosennieme-

läiseksi vaan pyhätunturilaiseksi. 

Yhtenä kysymyksenä kyselyssä oli: Jos Pelkosenniemi on kotikuntasi, oletko ai-

keissa muuttaa pois Pelkosenniemeltä vuoteen 2025 mennessä? Vastausvaihto-

ehtoina olivat en, olen harkinnut muuttamista ja kyllä. Kysymys keräsi 95 vastaa-

jaa.  

Vastaajista 63 (66,3 %) ei ole aikeissa muuttaa Pelkosenniemeltä pois ja 24 (25,3 

%) on harkinnut muuttamista. 8 (8,4 %) kertoi olevansa aikeissa muuttaa pois 

Pelkosenniemeltä vuoteen 2025 mennessä. 

Tilastokeskuksen mukaan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2016–2016 0,7 %, 

2016–2017 0,7 %, 2017–2018 0,4 % ja 2018–2019 1,6 %. Joten on hyvin il-

meistä, että poismuutto on 0,5–2 % luokkaa ja liittyy suurelta osin muuttoon työ-

mahdollisuuksien perässä. (Tilastokeskus 2021.) 

Seuraavana kyselyssä tiedusteltiin, jos ovat aikeissa muuttaa pois Pelkosennie-

meltä, mikä on tälle pääasiallinen syy. Kysymyksessä oli avoin vastauskenttä, 

joka keräsi 27 vastaajaa. 27 vastauksesta 10 (37 %) liittyi töihin ja työmahdolli-

suuksiin. Muutamaan otteeseen vastauksissa mainittiin myös vuokra-asuntojen 
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huono tilanne. Muutamassa kommentissa myös kritisoitiin kunnanvaltuuston toi-

mintaa. Edellä mainituista vastauksista voidaan todeta, että suurimmat poismuu-

ton syyt ovat työllistymismahdollisuudet ja, mikäli kysely olisi tavoittanut enem-

män nuorisoa niin voidaan katsoa, että myös opiskelumahdollisuudet olisivat 

tässä kysymyksessä kerännyt enemmän mainintoja. Yksi vastaajista mainitsi 

opintojen vaativan hänen muuttoaan pois. 

2.3 Koulutus ja ammatti 

Vastaajien taustatietoja selvitettäessä kysyttiin myös heidän suorittamistaan kou-

lutuksista ja ovatko tällä hetkellä pääasiallisesti töissä, opiskelemassa, eläk-

keellä, työttömiä, yrittäjinä tai jotain muuta. Näihin liittyen ensimmäinen kysymys 

liittyi korkeimpaan suorittamaan yleissivistävään koulutukseen. Kysymys keräsi 

101 vastaajaa.  

Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat apukoulu tai peruskoulu mukautetusti, 

kansakoulu, oppikoulu, peruskoulu, lukio, ylioppilastutkino ja en ole suorittanut 

mitään näistä. Ylioppilastutkinto vastausvaihtoehdon valitsi 42 (41,6 %) vastaa-

jaa. Peruskoulu keräsi 32 (31,7 %) vastausta, kansakoulu 9 (8,9 %), oppikoulu 

12 (11,9 %), lukio 5 (4,9 %), apukoulu tai peruskoulu mukautetusti 1 (1 %) ja en 

ole suorittanut mitään näistä 0. Kuviosta 5 voidaan todeta, että suurimman osan 

kyselyyn vastanneista korkein yleissivistävä koulutus on ylioppilastutkinto. 
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Kuvio 5. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastanneiden hen-

kilöiden suorittama korkein yleissivistävä koulutus 

  

Seuraava kysymys liittyi korkeimpaan suorittamaan ammatilliseen tutkintoon. Ky-

symys keräsi 100 vastausta. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat ei ammatil-

lista koulutusta, ammatillinen kurssi, kansanopistotutkinto, ammattikoulututkinto, 

opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto ja yliopistotutkinto. Ammatti-

koulututkinto keräsi 32 (32 %) vastausta, yliopistotutkinto 25 (25 %), opistoasteen 

tutkinto 16 (16 %), ammattikorkeakoulututkinto 15 (15 %), ei ammatillista koulu-

tusta 9 (9 %), ammatillinen kurssi 3 (3 %) ja kansanopistotutkinto 0. Kuviosta 6 

näkee selvästi, että suurimman osan kyselyyn vastanneista tutkinto on ammatil-

lisen toiseen asteen tutkinto. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Pelkosenniemellä, vähintään toisen as-

teen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli 73,3 %. Korkea-

asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli 23,1 %. Joten 

alueella asuu enemmistö toiseen asteen tutkinnon suorittaneita. (Tilastokeskus 

2021.) 
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Kuvio 6. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastaajien suorit-

tama korkein ammatillinen tutkinto 

 

Kysymykseen, millä työmarkkinastatuksella vastaajat ovat tällä hetkellä, saatiin 

vastaajia 102. Vastausvaihtoehdot olivat koululainen, opiskelija (lisäkoulutuk-

sessa tai palkattomassa työharjoittelussa), palkkatyössä, peruselinkeinojen har-

joittaja/yrittäjä, muun alan ammatin harjoittaja/yrittäjä, työtön, eläkkeellä, perhe-

vapaalla, jokin muu, mikä. 

Vastaajista 42 (41,2 %) ovat palkkatyössä, 40 (39,2 %) eläkkeellä, 8 (7,8 %) 

muun alan ammatin harjoittajana/yrittäjänä, 6 (5,9 %) Opiskelijana (lisäkoulutuk-

sessa tai palkattomassa työharjoittelussa), 5 (4,9 %) työttömänä, 1 (1 %) perus-

elinkeinojen harjoittajana/yrittäjänä, 4 (1,2 %) perhevapaalla ja 5 (1,5 %) valitsi 

jokin muu, mikä vaihtoehdon. Jokin muu vaihtoehtoon annetun avoimen vastauk-

sen pystyi sijoittamaan annettuihin vaihtoehtoihin. Kuviossa 7 on havainnollistet-

tuna nämä jakaumat. Kuviosta voidaan todeta, että suurin osa kyselyyn vastan-
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neista ovat palkkatyössä tai jo eläkkeellä. Tilastokeskuksen mukaan alueella asu-

vien työllisten määrä on vuonna 2019 ollut 347 henkilöä, joka on suhteutettuna 

sen vuoden asukasmäärään 939 eli noin 37 %. Eläkeläisen osuus kunnan väes-

töstä on 43,5 %. (Tilastokeskus 2021.) 

 

Kuvio 7. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastanneiden työ-

markkinastatus   
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3 HYVINVOINTI & OSALLISUUS 

Kyselyn seuraava osio sisältää useita väittämiin perustuvia kysymyksiä ja moni-

valintakysymyksiä. Kyselyn osio aloitettiin väittämäkysymyksistä, jossa toivottiin 

vastaajien merkitsevän jokaisen väittämän kohdalle se vaihtoehto, joka kuvaa 

parhaiten heidän omaa kokemustaan. 

3.1 Hyvinvointi ja osallisuus 

Väittämäkysymyksissä annettiin vastaajille kuusi vastausta, joista valita itselleen 

sopivin. Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, 

ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. 

Alla olevasta kuviosta voidaan nähdä väittämiin annettujen vastausten määrä ja 

näiden keskiarvo. Kuviossa 8 on kuvattu keskiarvo numerona. Annetut vastauk-

set katsotaan 1–6 asteikolla täysin samaa mieltä ollessa 1 ja en osaa sanoa 6. 

Jatkossa raportissa väittämäkysymyksissä annettujen keskiarvot tulevat alla ole-

van numerotaulukon mukaan. (ellei toisin mainita) 

1 = Täysin samaa mieltä 

2= Jokseenkin samaa mieltä 

3= Ei samaa eikä eri mieltä 

4= Jokseenkin eri mieltä 

5= Täysin eri mieltä 

6= En osaa sanoa 
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Kuvio 8. Hyvinvointiväittämien vastausten keskiarvo Pelkosenniemen hyvin-

vointi- ja turvallisuuskyselyssä  

 

Ensimmäisten väittämien kysymykset voidaan katsoa liittyvän hyvinvointiin. Ke-

rätyistä vastauksista voidaan katsoa suurimman osan pelkosenniemeläisistä voi-

van mielestään hyvin, olevansa onnellisia ja toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. 

Näiden kolmen ensimmäisen väittämän vastaukset jakautuivat hyvin samanta-
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paisesti painottuen täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vaihtoehtoi-

hin tuoden keskiarvon 2 pintaan. Tunnen itseni usein alakuloiseksi ja apeaksi 

väittämän keskiarvoksi muodostuu 3,8, joka kertoo vastaajien olevan suurim-

malta osin eri mieltä väittämästä. Pelkosenniemeläiset osaavat myös käsitellä 

ongelmiaan ja ovat kiinnostuneita uusista asioista. Vastausten perusteella pelko-

senniemeläiset tuntevat olonsa hyvin turvalliseksi. Vastaajat kokevat myös sel-

viävänsä päivittäisistä toimistaan ja olevan työkykyisiä. Pelkosenniemeläiset ovat 

myös pääasiassa tyytyväisiä siihen, mitä ovat elämässään saavuttaneet. Tyyty-

väisyys taloudelliseen tilanteeseensa vastaukset jakautuivat pääosin jokseenkin 

samaa mieltä ja täysin samaa mieltä vaihtoehtoihin. Vastaajat olivat myös tyyty-

väisiä perhe-elämäänsä ja lähes kaikilla on myös ainakin yksi läheinen ystävä, 

kenen kanssa keskustella luottamuksellisesti lähes kaikesta. 

Toisen väittämä patteriston kysymykset voidaan katsoa liittyvän osallisuuteen. 

 

Kuvio 9. Osallisuusväittämien vastausten keskiarvo Pelkosenniemen hyvinvointi- 

ja turvallisuuskyselyssä  
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Kyselyn vastaukset osallisuuteen liittyvissä väittämissä jakautuivat kuvion 9 mu-

kaisesti. Ensimmäisen väittämän tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merki-

tyksellisiä perusteella pelkosenniemeläiset pääasiassa tuntevat tekevänsä mer-

kityksellisiä asioita vastausten painottuessa täysin samaa mieltä ja jokseenkin 

samaa mieltä vaihtoehtoihin. Vastausten perusteella pelkosenniemeläiset myös 

tuntevat kuuluvansa itselleen tärkeään yhteisöön tai ryhmään ja olevansa tar-

peellisia muille ihmisille. Pelkosenniemeläiset myös tuntevat, että heihin luote-

taan henkilöinä. Suurin osa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että pys-

tyvät vaikuttavamaan joihinkin elinympäristönsä asioihin.  

Kysymys tuntevatko vastaajat itsensä yksinäiseksi keräsi 102 vastausta. Vas-

tausvaihtoehtoina olivat en koskaan, hyvin harvoin, joskus, melko usein, jatku-

vasti ja en osaa sanoa tai en halua vastata. Hyvin harvoin vaihtoehdon valitsi 41 

(40,2 %), joskus 25 (24,5 %), en koskaan 19 (18,6 %), melko usein 11 (10,8 %), 

jatkuvasti 4 (3,9 %) ja en osaa sanoa tai en halua vastata 2 (2 %). Kuviosta 10 

voidaan todeta johtopäätökseksi, että pelkosenniemeläiset tuntevat yksinäisyyttä 

pääasiallisesti hyvin harvoin. 

 

 

Kuvio 10. Vastaajien kokema yksinäisyys Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turval-

lisuuskyselyn perusteella 
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Kuinka usein olet yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin, jotka eivät asu kanssasi sa-

massa taloudessa kysymys keräsi 102 vastausta. Kysymyksessä vastausvaihto-

ehdot olivat päivittäin tai lähes päivittäin, viikoittain, kuukausittain, harvemmin 

kuin kuukausittain, en koskaan ja en osaa sanoa tai en halua vastata. Suurin osa 

vastaajista viikoittain (47 (46,1 %)). Päivittäin tai lähes päivittäin keräsi 40 (39,2 

%), kuukausittain 13 (12,7 %), harvemmin kuin kuukausittain 0, en koskaan 1 (1 

%), en osaa sanoa tai en halua vastata 1 (1 %). Kuviosta 11 voidaan todeta, että 

suurin osa vastaajista ovat yhteyksissä ystäviinsä ja sukulaisiinsa vähintäänkin 

viikoittain. 

 

Kuvio 11. Kuinka usein pelkosenniemeläiset ovat yhteydessä ystäviin ja sukulai-

siin hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastausten perusteella?  

 

3.2 Terveys ja elintavat 

Kyselyn osio terveys ja elintavat alkoi kysymyksellä, onko sinulla jokin pitkäaikai-

nen terveysongelma. Kysymys keräsi 102 vastausta ja kysymyksen vastausvaih-

toehdot olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa. Vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti. 

Kyllä vastausvaihtoehdon kerätessä 51 (50 %) vastausta ja ei 46 (45,1 %) vas-

tausta. Loput 5 (4,9 %) valitsi en osaa sanoa vaihtoehdon. 
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Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta, onko heille sattunut viimei-

sen 12 kuukauden aikana jokin tapaturma, johon tarvitsisi terveyspalveluja. Vas-

tausvaihtoehdot olivat ei ja kyllä, jonka ohessa kysyttiin, millainen tapaturma on 

kyseessä. 101 vastaajasta 86 (85,1 %) kertoi ettei ole sattunut tapaturmia, jotka 

vaatisivat terveyspalveluita ja 15 (14,9 %) valitsi kyllä vaihtoehdon. 15 kyllä vas-

taajasta 12 kertoi, millainen tapaturma oli kyseessä. Yleisin terveyspalveluiden 

käyttöön johtava tapaturma liittyi murtumisiin ja kaatumisin/liukastumisiin. 

Elintapoihin liittyvät kysymykset aloitettiin kysymyksellä, kuinka monta kertaa vii-

kossa liikut vähintään tunnin päivässä. Kysymys keräsi 101 vastausta. Vastaus-

vaihtoehdot olivat päivittäin, 5–6 kertaa viikossa, 3–4 kertaa viikossa, 1–2 kertaa 

viikossa, harvemmin kuin kerran viikossa ja en lainkaan. 42 (41,6 %) valitsi päi-

vittäin, 22 (21,8 %) 3–4 kertaa viikossa, 15 (14,8 %) 1–2 kertaa viikossa 13 (12,9 

%) 5–6 kertaa viikossa, 7 (6,9 %) harvemmin kuin kerran viikossa ja 2 (2 %) en 

lainkaan. Kuviosta 12 nähdään helposti, että pelkosenniemeläiset liikkuvat pää-

osin todella aktiivisesti.  

 

Kuvio 12. Liikkumiskertojen määrä Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuus-

kyselyn vastausten perusteella  
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Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, kuinka monta tuntia viikossa harrastat lii-

kuntaa vapaa-aikanasi niin, että hengästyt ja hikoilet. Kysymys keräsi vastauksia 

101. Vastausvaihtoehdot olivat; en yhtään, noin puoli tuntia, noin 1 tunnin, noin 

2–3 tuntia, noin 4–6 tuntia, noin 7 tuntia tai enemmän. Vastaajista enemmistö eli 

32 (31,7 %) valitsi vaihtoehdon noin 2–3 tuntia, 24 (23,8 %) noin 1 tunnin, 15 

(14,8 %) noin puoli tuntia, 13 (12,9 %) noin 7 tuntia tai enemmän, 9 (8,9 %) 4–6 

tuntia, 8 (7,9 %) en yhtään. Kuviossa 13 havainnollistettuna tulokset. Johtopää-

töksenä voidaan olettaa pelkosenniemeläisten harrastavan liikuntaa niin, että 

hengästyy tai hikoilee keskimäärin tunnista kolmeen tuntia viikon aikana. 

 

Kuvio 13. Liikkumisen määrä tunteina Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvalli-

suuskyselyn vastausten perusteella 

 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin; Mikä lisäisi motivaatiotasi tai mahdolli-

suuksiasi liikunnan harrastamiseen. Kysymyksessä oli avoin vastauskenttä ja ky-

symys keräsi 64 eri vastausta. Annetuista vastauksista eniten esille nousi toive 

sisäliikuntatiloista Pyhälle ja Kirkonkylälle. Moni annettu kommentti sisälsi myös 

ohjattuun ryhmäliikuntaan liittyviä toiveita. 
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Seuraavaksi kysyttiin mikä mahdollisesti estää tai vaikeuttaa liikunnan harrasta-

mistasi. Tämäkin kysymys sisälsi avoimen vastauskentän ja se keräsi 70 eri vas-

tausta. Kysymyksen vastaukset kohdistuivat pääsääntöisesti ajanpuutteeseen. 

Usea vastaus liittyi myös välimatkoihin harrastuspaikoille/kulkuyhteyksiin näille 

paikoille. Suuri osa vastauksista oli myös ei mikään tai laiskuus, joka karsii huo-

mioitavia vastauksia. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan vetää pääasial-

liseksi esteeksi liikunnan harrastamiselle ajanpuutteen ja välimatkat tai henkilön 

erilaiset vaivat. Vastauksissa myös palveluiden (tilojen, ohjaajien, tilojen ylläpidon 

yms.) puute nosti päätään useampaan otteeseen. 

Seuraavassa kysymyksessä jatkettiin väittämillä. Väittämät kuuluivat seuraa-

vasti, nukun tarpeeksi, olen usein päivisin haittaavalla tavalla väsynyt ja unelias, 

näen usein painajaisunia ja minua on vaivannut viimeksi kuluneen kuukauden 

aikana unettomuus. Alla olevasta kuviosta 14 näkee eri väittämien saamien vas-

tausten määrän ja keskiarvon. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan vetää, että 

pelkosenniemeläiset näkevät unenlaatunsa olevan keskimääräisesti hyvällä ta-

solla. 

 

Kuvio 14. Unen laatu Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastaus-

ten perusteella  
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Seuraava kysymys liittyi ruokailuun. Kysymys kuului, kuinka monena arkipäivänä 

viikossa syöt seuraavat pääateriat (aamupala, lounas, päivällinen/illallinen). Ky-

symyksessä vastausvaihtoehdot olivat en syö lainkaan (1), 1–2 päivänä (2), 3–4 

päivänä (3) ja joka arkipäivä (4). Alla olevasta kuvio 15 näkee vastausten määrän 

ja näistä muodostuvan keskiarvon. Johtopäätöksenä annetuista vastauksista nä-

kee, että pelkosenniemeläiset syövät pääateriansa todella hyvin.  

 

Kuvio 15. Pelkosenniemeläisten nauttimat päivittäiset pääateriat hyvinvointi- ja 

turvallisuuskyselyn vastausten perusteella  

 

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin vastaajilta ruokailutottumuksiin/ruokavalioon liit-

tyviä väittämiä. Väittämät olivat ruokavalioni sisältää runsaasti lihavalmisteita, va-

litsen vähän rasvaa sisältäviä elintarvikkeita, suosin runsaskuituisia elintarvik-

keita, syön terveyteni kannalta riittävästi kasviksia, hedelmiä tai marjoja, ruoka 

lohduttaa minua, kun olen surullinen tai stressaantunut, syön terveyteni kannalta 

riittävästi, syön terveyteni kannalta riittävän monipuolisesti ja minun on talouteni 

kannalta mahdollista syödä riittävän monipuolisesti. Kyselyn tuloksista näkee sel-

keästi, että vastaajat seuraavat ruokailuaan yllättävän paljon, sillä vastauksista 

hyvin pieni prosentti valitsi en osaa sanoa vastausvaihtoehdon tai täysin eri mieltä 

vaihtoehdon. Kuviosta 16 voidaan päätellä lähes kaikkien väittämien keskiarvon 

olevan jokseenkin samaa mieltä. Vastaajien ruokailutottumukset ovat pääasialli-

sesti terveellisen ruokavalion puolella, jos se on heille mahdollista. 
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Kuvio 16. Ruokailutottumukset Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuusky-

selyn vastausten perusteella  

 

Seuraavat kysymykset liittyivät vastaajien päihteiden käyttöön. Ensimmäinen ky-

symys oli, kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia. Kysymykseen 

annettiin 102 vastausta. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat ei koskaan, noin 

kerran kuussa tai harvemmin, 2–4 kertaa kuussa, 2–3 kertaa viikossa, 4 kertaa 

viikossa tai useammin. Vastaajista 31 (30,4 %) valitsi noin kerran kuussa tai har-

vemmin, 24 (23,5 %) ei koskaan, 18 (17,7 %) 2–4 kertaa kuussa, 18 (17,7 %) 2–

3 kertaa viikossa ja 11 (10,8 %) 4 kertaa viikossa tai useammin. Kuviosta 17 

näkee selkeästi vastausten painottuvan vahvasti ei koskaan ja noin kerran 

kuussa tai harvemmin, mikä on toivottava vastauspaino kysymykseen. Vastauk-

sista on myös huomioitava, että alkoholinmäärästä ei tässä kysymyksessä vielä 

ollut kysymys. Vastauksissa on siis esimerkiksi ruoan yhteydessä juotavia viinejä. 

Se voi olla osa syy miksi 4 kertaa viikossa tai useammin sai noinkin paljon valin-

toja. 
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Kuvio 17. Alkoholinkäytön useus Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuusky-

selyn perusteella  

 

Seuraava kysymys liittyi alkoholinkäytön määrään. Kysymys oli, kuinka usein juot 

kerralla kuusi tai useampia annoksia. Vastausvaihtoehdot olivat en koskaan, har-

vemmin kuin kerran kuussa, kerran kuussa, kerran viikossa, päivittäin tai lähes 

päivittäin. Vastaajista 45 (44,6 %) vastasi en koskaan, 37 (36,6 %) harvemmin 

kuin kerran kuussa, 8 (7,9 %) kerran kuussa, 10 (9,9 %) kerran viikossa ja 1 (1 

%) päivittäin tai lähes päivittäin. Kuviosta 18 nähdään selkeästi, että vastaajien 

alkoholinkäyttö on pääasiallisesti kohtuullisissa rajoissa vastausten painottuessa 

en koskaan ja harvemmin kuin kerran kuussa akselistoon. Alle kohtuullisten rajo-

jen voidaan katsoa kuuluvan noin 10 % kaikista kysymykseen vastanneista. 
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Kuvio 18. Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn perusteella vastaa-

jat kertoivat nauttivansa yli 6 annosta alkoholia 

 

Seuraavaksi kysyttiin, kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole alkoholin 

vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi. Vastauksia kysy-

mys keräsi 101. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat en koskaan, harvemmin 

kuin kerran kuussa, kerran kuussa, kerran viikossa ja päivittäin tai lähes päivit-

täin. Kysymyksen vastaukset pääasiallisesti sijoittuivat en koskaan vaihtoehtoon. 

(86 (85,1 %)) 11 (10,9 %) vastausta keräsi harvemmin kuin kerran kuussa vaih-

toehto. Kerran kuussa sai 3 (3 %) vastausta ja päivittäin tai lähes päivittäin 1 (1 

%) vastauksen. Vastauksista voidaan katsoa yleisellä tasolla, ettei vastaajilla al-

koholin takia jää tehtäviään tekemättä. Yleisesti katsoen vastaajien alkoholin-

käyttö tottumukset ovat kohtuullisuuden rajoissa. 

Viimeisessä päihteiden käyttöön liittyvässä kysymyksessä kysyttiin tupakoivatko 

vastaajat, käyttävätkö nuuskaa, pelaavatko rahapelejä, ovatko käyttäneet joitain 

huumaavia aineita ja ovatko käyttäneet lääkettä johonkin muuhun tarkoitukseen 

kuin mihin lääkäri on sen määrännyt. Kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat 

kyllä päivittäin, kyllä satunnaisesti, en lainkaan ja en ole koskaan käyttänyt Vas-

taajia kysymys keräsi 102. Edellä olevassa taulukossa 1 on nähtävillä vastausten 

jakautuminen kysymykseen.  
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Taulukko 1. Tupakointi, nuuskan ja huumaavien aineiden käyttö sekä rahapelien 

pelaaminen Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastausten pe-

rusteella 

 
Kyllä  

päivittäin 

Kyllä  

satunnai-

sesti 

En  

lainkaan 

En ole 

koskaan 

käyttänyt 

Tupakoitko? 11,8 % 5,9 % 48,0 % 34,3 % 

Käytätkö nuuskaa? 1,9 % 1,0 % 35,3 % 61,8 % 

Pelaatko rahape-

lejä? 
3,0 % 44,5 % 39,6 % 12,9 % 

Oletko käyttänyt 

jotakin huumaavaa 

ainetta? 

1,0 % 2,0 % 30,7 % 66,3 % 

Oletko käyttänyt 

lääkettä johonkin 

muuhun tarkoituk-

seen kuin mihin 

lääkäri on sen si-

nulle määrännyt? 

1,0 % 5,0 % 28,7 % 65,3 % 

 

Tuloksista voidaan todeta, että vastaajista kovin harva tupakoi ja nuuskan käyt-

täjiä ei juurikaan ole. Rahapelejä vastaajat pelaavat vain satunnaisesti. Vastaa-

jista vain muutama kertoo käyttävänsä tai käyttää satunnaisesti jotain huumaa-

vaa ainetta, mutta suurin osa vastaajista ei ole koskaan edes kokeillut. 

3.3 Internet 

Internettiin ja netinpalveluihin liittyen kysely sisälsi kolme kysymystä. Ensimmäi-

sessä annettiin kaksi väittämää, jotka olivat, internetissä olevien palveluiden käyt-

täminen on minulle helppoa ja julkiset internetissä toimivat palvelut (esim. kunnan 

palvelut) vastaavat hyvin tarpeisiini. Kyselyn tuloksista ja kuviosta 19 voidaan 

nähdä, että kyselyyn vastanneilla internetin käyttö ei tuota päänvaivaa ja julkiset 
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internetissä toimivat palvelut jakavat mielipiteen ei samaa eikä eri mieltä, joten 

niiltä toivottaisiin monipuolisuutta tai jotain enemmän. 

 

Kuvio 19. Internetissä olevien palveluiden käyttäminen Pelkosenniemen hyvin-

vointi- ja turvallisuuskyselyn vastausten perusteella  

 

Seuraava tähän osioon sisältyvä kysymyskohta piti sisällään myös useamman 

kysymyksen koskien internetin käyttämistä. Kysymys oli monivalintakysymys, 

jossa vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa. Vastaajia kysymyksiin 

oli 101. Kysymykset kuuluivat seuraavasti. Onko kotitaloudessasi jokin laite, joka 

mahdollistaa asioimisen internetissä (esim. pöytätietokone, kannettava tieto-

kone, tablet-tietokone, älypuhelin), onko kotitaloudessasi jokin sähköisen asioin-

nin mahdollistava internet-yhteys (esim. kiinteä laajakaista, valokuituverkkoliit-

tymä, mobiililaajakaista), toimiiko käyttämäsi internet-yhteys pääasiassa hyvin 

(toimintavarmuus ja -nopeus) ja onko sinun tarvittaessa mahdollista käyttää tie-

tokonetta muualla kuin kotona (esim. kirjastossa, naapurissa tai kunnan toimipis-

teessä). 

Edellä olevasta taulukko 2 voidaan vetää johtopäätös, että lähes jokaisella löytyy 

kotitaloudestaan laite, joka mahdollistaa internetin käytön. Internet-yhteyskin löy-

tyy lähes jokaiselta kyselyyn vastanneelta ja ainakin kyselyyn vastanneilla inter-

net-yhteys toimii pääasiassa hyvin. Vastanneilla on myös kiitettävästi mahdollista 

käyttää tietokonetta muualla kuin kotona. Huomioitavaa on kuitenkin, että 17 vas-

tannutta valitsi en osaa sanoa vaihtoehdon, josta voidaan vetää johtopäätös, ettei 

heillä ole tietoa esimerkiksi kirjastojen/kunnan muissa toimipisteissä sijaitsevista 

tietokoneiden käyttö mahdollisuuksista. 
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Taulukko 2. Hyvinvointi- ja turvallisuuskysymysten vastausten jakautuminen in-

ternetin käyttöön liittyvissä kysymyksissä Pelkosenniemellä 

 Kyllä Ei 
En osaa 

sanoa 

Onko kotitaloudessasi jokin laite, joka mah-

dollistaa asioimisen internetissä (esim. pöy-

tätietokone, kannettava tietokone, tablet-tie-

tokone, älypuhelin)? 

95,0 % 5,0 % 0,0 % 

Onko kotitaloudessasi jokin sähköisen asi-

oinnin mahdollistava internet-yhteys  

(esim. kiinteä laajakaista, valokuituverkkoliit-

tymä, mobiililaajakaista)? 

84,0 % 13,0 % 3,0 % 

Toimiiko käyttämäsi internet-yhteys pääasi-

assa hyvin (toimintavarmuus ja -nopeus)? 
81,6 % 12,3 % 6,1 % 

Onko sinun tarvittaessa mahdollista käyttää 

tietokonetta muualla kuin kotona  

(esim. kirjastossa, naapurissa tai kunnan toi-

mipisteessä)? 

67,7 % 14,6 % 17,7 % 

 

Viimeinen internetin ja sen sisältämiin palveluihin kysymys oli avoin kysymys, jo-

hon vastaajat saivat halutessaan kertoa tarkemmin internetissä olevien palvelui-

den käyttämisestäsi ja toiveista internetissä oleville palveluille. Kysymys keräsi 

20 eri vastausta. Annetuista vastauksista suurin osa liittyi internet yhteyden toi-

mivuuteen, lähinnä mobiiliverkon, silloin kun on sesonkiaika. Mainittavana asiana 

voi nostaa myös sen, että muutamaan otteeseen kommenteissa toivottiin ter-

veyskeskukselle (lääkäri, hoitaja, hammashoitaja, hammaslääkäri) sähköistä 

ajanvarausta.  

3.4 Pelkosenniemi asuinpaikkana 

Seuraavat väittämät liittyivät suoraan Pelkosenniemen kuntaan. Väittämät olivat, 

Pelkosenniemi on hyvä paikka elää, Pelkosenniemi on turvallinen asuinpaikka, 

Pelkosenniemi tarjoaa mahdollisuuksia hyvään elämään tulevaisuudessa, asuin-

alueeni on hyvin yhteisöllinen, asuinalueellani ihmiset ovat halukkaita auttamaan 
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toisiaan, asuinalueellani asuvat ihmiset tulevat hyvin toimeen keskenään, asuin-

alueellani asuviin ihmisiin voi luottaa ja asuinalueellani asuvat ihmiset jakavat sa-

mat arvot. Kuviosta 20 näkee selkeästi vastaajien määrän jokaiselle väittämälle 

ja vastausten keskiarvon. Vastauksista voidaan päätellä, että pelkosenniemeläis-

ten yleinen mielipide on, että paikkakunta on hyvä ja turvallinen asuinpaikka. 

Asuinalueeni on hyvin yhteisöllinen ja asuinalueiden ihmisten halukkuus auttaa 

toisiaan väittämien vastaukset painottuivat pääosin jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä vaihtoehtoihin, josta voidaan päätellä, että yhteisöllisyys 

kunnassa on hyvällä tasolla. Pelkosenniemeläiset olivat jokseenkin samaa mieltä 

pääosin, siitä että ihmiset ovat halukkaita auttamaan toisiaan. Pelkosenniemeläi-

set olivat myös jokseenkin samaa mieltä siitä, että tulevat toimeen hyvin keske-

nään. Paikkakunnan asukkaat myös katsovat voivansa jotenkin luottaa asuinalu-

eensa ihmisiin. Vastaajien mielestä asuinalueella asuvien arvot pääasiallisesti 

kohtaavat, mutta kysymys keräsi kuitenkin melkein 15 % en osaa sanoa valinnan, 

josta johtuen keskiarvo sijoittuu ei samaa eikä eri mieltä kohdalle. 

 

Kuvio 20.Pelkosenniemi -väittämien keskiarvot hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn 

vastausten perusteella  
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin seuraavat asiat toteutuvat heidän 

asuinympäristössään. Palvelut ovat helposti saatavilla, asuinympäristöni on lap-

siystävällinen, asuinympäristöni on vanhusystävällinen, asuinympäristössäni on 

huomioitu esteettömyys (matalat kynnykset, luiskat, kaiteet, portaat, opasteet 

ym.), kevyen liikenteen väylät ovat hyvässä kunnossa, joukkoliikenteen yhteydet 

ovat hyvät, asuinympäristöni kannustaa liikkumaan, asuinympäristöni on turvalli-

nen, asuinympäristöni on viihtyisä, asuinympäristössäni luonto on lähellä, asuin-

ympäristössäni on ulkoilumahdollisuuksia, asuinympäristöni on ympäristöystä-

vällinen ja asuinympäristössäni on mahdollista hyödyntää luontoa (esim. elinkei-

not, käsityöt, harrastukset).  

Kuviossa 21 on näkyvillä väittämien saamat vastausmäärät ja näiden keskiarvot. 

Saaduista vastauksista voi päätellä asuinympäristöjen palveluiden olevan vähän 

liian vaikeasti saatavilla. Vastausten jakautuessa pääosin jokseenkin samaa 

mieltä vaihtoehtoon, mutta eri mieltä vaihtoehdot keräsivät yli 20 % vastauksista. 

Vastaajat myös näkevät asuinympäristöjen olevan lapsiystävällisiä ja vanhusys-

tävällisiä. Pääpaino vastaajien valinnoissa painottui jokseenkin samaa mieltä ak-

selille ja täysin samaa mieltä, mutta eri mielisiä vastaajiakin oli (yli 20 %) van-

husystävällisyyden kohdalla. Esteettömyyden huomioimisesta oltiin alle kolman-

neksen mielestä jokseenkin samaa mieltä. Kevyen liikenteen väyliin ei oltu tyyty-

väisiä asuinympäristöissä vastausten painottuessa pääasiallisesti jokseenkin eri 

mieltä vaihtoehtoon.  

Joukkoliikenteen yhteyksiin ei oltu tyytyväisiä. 43 % vastaajista oli täysin eri 

mieltä ja 31 % jokseenkin eri mieltä väittämään, että nämä joukkoliikenteen yh-

teydet olisivat hyvät. Vastaajien mielestä heidän asuinympäristönsä on kannus-

tava liikkumisen kannalta. Vastaajien mielestä heidän asuinympäristönsä on pää-

asiassa kovinkin turvallinen, sillä yli 45 % vastaajista olivat täysin samaa mieltä 

ja n. 42 % jokseenkin samaa mieltä asiasta. Vastauksista voidaan myös katsoa, 

että asuinympäristöt ovat pääasiassa viihtyisiä paikkoja ja todella lähellä luontoa. 

Ulkoilumahdollisuuksia asuinympäristöt tarjoavat myös vastaajien mielestä kiitet-

tävästi. Asuinympäristöt ovat ympäristöystävällisiä ja mahdollistavat luonnon 

hyödyntämisen. 
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Kuvio 21. Pelkosenniemeläisten arvio asuinkunnastaan hyvinvointi- ja turvalli-

suuskyselyn vastausten perusteella  

 

Seuraavassa kysymyksessä oli lisää väittämiä. Väittämät olivat, luotan asuinkun-

tani poliittisiin päätöksentekijöihin, olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa 

Pelkosenniemen kunnan kehittämiseen, voin halutessani osallistua Pelkosennie-

men kunnan toiminnan ja palveluiden suunnitteluun, saan Pelkosenniemen kun-

nasta riittävästi hyvinvointiani edistäviä peruspalveluita, saan riittävästi tietoa 

kunnan toiminnasta, palveluista ja tapahtumista sekä tiedän, mistä löydän tietoa 
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kunnan toiminnasta, palveluista ja tapahtumista. Kuviossa 22 on kuvattuna väit-

tämien vastausmäärät ja väittämien saamat keskiarvot. Tuloksista voidaan pää-

tellä, että vastaajien luottaminen asuinkuntansa poliittisiin päätöksentekijöihin ja-

kautuu melko tasaisesti keskiarvon menevän ei samaa eikä eri mieltä vaihtoeh-

don tiimoille, sillä vastausvaihtoehdot jokseenkin ja täysin eri mieltä keräsi lähes 

35 % vastauksista. Huomioiden, että en osaa sanoa vaihtoehtokin keräsi n. 11 % 

vastauksista. Näin ollen voidaan katsoa, että luottamus poliittisiin päätöksen te-

kijöihin ei ole korkealla tasolla. Vastaajat jakoivat myös hyvin tasaisesti mielipi-

teensä siihen, että ovatko tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa Pelkosennie-

men kunnan kehittämiseen. Vastaajista myös kolmasosa näki mahdolliseksi osal-

listua jollain tavoin Pelkosenniemen kunnan toiminnan ja palveluiden suunnitte-

luun näin halutessaan. Hyvinvointia edistäviä peruspalveluita vastaajat saavat 

kunnalta mielestään varsin hyvin. Kunnan tiedottamisesta heidän toiminnastaan, 

palveluista ja tapahtumista oltiin ei samaa eikä eri mieltä, jossa voisi olla petrat-

tavaa. Vastaajista kolme viidestä tietää mistä saa/löytää tietoa kunnan toimin-

nasta, palveluista sekä tapahtumista. 

 

Kuvio 22. Pelkosenniemeläisten vastaajien näkemykset hyvinvointi- ja turvalli-

suuskyselyssä esitettyihin kunnan toimintaväittämiin 
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Seuraavaksi kysyttiin miten asuinkuntasi tai asuinympäristösi voisi tukea parem-

min hyvinvointiasi. Vastauksia kerättiin avoimen vastauskentän muodossa ja vas-

tauksia saatiin 34. Annetuista vastauksista esille nousi mm. teihin ja liikenteeseen 

liittyvät asiat ja liikuntaan liittyvät toimet. Kevyen liikenteen väyliä haluttiin lisää 

(esim. Asteli – Pyhäjärven kylä, Pyhältä Pyhäjärveen), sekä mainittiin, että tie on 

vaarallinen (hitaampaa nopeutta) niin autoilijoille kuin kävelijöille/pyöräilijöille kas-

vaneen autoilijoiden määrän takia. Liikuntaan liittyviin asioihin toivottiin mm. lisä 

mahdollisuuksia sisäurheilulajeille, sekä ulkoliikunta välineitä enemmän. Usea 

mainitsi myös julkiseen liikkumiseen liittyviä asioita. Terveyspalveluiden yhteyk-

siä ja ajanvarauksia toivottiin parannettavan. 

Kyselyssä vastaajia pyydettiin vastaamaan myös seuraaviin väittämiin;  Pelko-

senniemen liikenneturvallisuus on hyvällä tasolla, Pelkosenniemen koulut ja op-

pilaitokset ovat turvallisia, Pelkosenniemellä kiinnitetään riittävästi huomiota kiu-

saamisen ehkäisyyn, Pelkosenniemellä kiinnitetään riittävästi huomiota huumei-

den käytön ehkäisyyn, Pelkosenniemellä kiinnitetään riittävästi huomiota perhe-, 

parisuhde- ja seurusteluväkivallan ehkäisyyn, Pelkosenniemellä kiinnitetään riit-

tävästi huomiota verkkoturvallisuuteen (esim. lasten ja nuorten internetin käyttä-

miseen liittyvät asiat, tietoturvallisuus). 

Kuviosta 23 nähdään kunkin väittämän saamat vastausmäärät ja näiden keskiar-

von. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan todeta, että vastaajien mielestä Pel-

kosenniemen liikenneturvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Vastaajista 

kuitenkin hieman alle 19 % valitsi vaihtoehdon jokseenkin eri mieltä. Koulut ja 

oppilaitokset ovat vastaajien näkökulmasta turvallisia. Keskiarvo koulujen turval-

lisuudesta valui 3,0 usean en osaa sanoa vaihtoehdon valinneen takia. Tämä 

johtunee oletettavasti siitä, että suuri osa vastaajista oli jo sen verran vanhoja, 

että heidän jälkikasvunsa on mahdollisesti käynyt koulut jo tovi sitten. Saman 

huomaa koulukisaamisen ehkäisyyn liittyvässä väittämässä, sillä 40 % vastaa-

jista valitsi en osaa sanoa vaihtoehdon, joka nostaa keskiarvon 4,1:een. Tästä 

voidaan katsoa, että perheelliset kyselyyn vastanneiden lapset ovat joko jo niin 

vanhoja tai nuoria että kouluelämä on jo käytynä tai vasta edessä. Huumeiden 

käytön ehkäisyyn liittyvässä väittämässä sama trendi jatkuu, eli n. 52 % vastaa-

jista valitsi en osaa sanoa vaihtoehdon ja 18,2 % ei samaa eikä eri mieltä vaihto-

ehdon, josta voidaan päätellä, ettei vastaajilla ole juurikaan tietoa tai kokemusta 
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huumeisiin liittyvissä tapahtumissa/ehkäisyssä. Väittämässä Pelkosenniemellä 

kiinnitetään riittävästi huomiota perhe-, parisuhde- ja seurusteluväkivallan eh-

käisyyn keskiarvo nousee samasta syystä 4,7:ään. En osaa sanoa vaihtoehdon 

valinneita tässä oli 53 % ja ei samaa eikä eri mieltä 22 %. Tuloksista voidaan 

myös tulkita, että tapauksia tältä saralta vastaajien keskuudessa/lähipiirissä on 

hyvin pienellä osalla, jos kenelläkään. Verkkoturvallisuuteen liittyvässä väittä-

mässä myös en osaa sanoa vaihtoehto keräsi 52 % vastauksista ja ei samaa eikä 

eri mieltä 25 %.  

 

Kuvio 23. Vastaajien näkemykset Pelkosenniemen kunnan turvallisuusväittämiin 

liittyen 

 

Seuraava kysymys liittyi huumeiden käyttöön paikkakunnalla. Kysymys oli, onko 

sinulle tarjottu huumeita tai oletko törmännyt paikkakunnalla huumeiden käyt-

töön. Vastaajia kysymys keräsi 102. Vastaajista 88 (86,3 %) ei ollut tarjottu tai 

ollut törmännyt huumeiden käyttöön paikkakunnalla ja 14 (13,7 %) taas oli. Kuvi-

ossa 24 havainnollistettuna kysymyksen tulokset. Johtopäätöksenä tuloksista 

voidaan katsoa, että hyvin pieni osa kyselyyn vastanneista on törmännyt huumei-

siin ja niiden käyttöön paikkakunnalla.  
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Kuvio 24. Vastaukset kysymyksiin onko sinulle tarjottu huumeita tai oletko tör-

männyt huumeiden käyttöön Pelkosenniemellä 

 

Seuraava avoin kysymys oli mikä tai mitkä asiat tuovat jokapäiväiseen elämääsi 

turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta. Kysymys keräsi 36 vastausta. Vastauk-

sista esille poimittavina asioina voi nostaa kysymyksen ohessa annetut esimerkit 

viranomaisten saatavuus, paloturvallisuus, liikenteen turvallisuus, koulujen ja op-

pilaitostenturvallisuus ja asuinalueen yhteisöllisyys, joita mainittiin turvallisuuden 

tunnetta luovana tekijänä. Näistä eniten erottuvana nousi alueen yhteisöllisyys, 

joka mainittiin useammin kuin muut. 

Seuraava avoin kysymys taas liittyi, asioihin, jotka heikentävät jokapäiväisen elä-

män turvallisuuden tunnetta. Avoin kysymys keräsi 37 vastausta. Kysymyksen 

ohessa annettiin samat esimerkit kuin aikaisemmassa. Suuri osa vastauksista 

liittyi viranomaisten saatavuuteen ja mahdollisuuteen siitä, että poliisia tarvitta-

essa ne saattavat olla kaukana. Katuvaloja toivottiin myös sivuteille ja pyöräteille. 

Muutamaan kertaan mainittiin myös rekoista, jotka ajavat kylällä ylinopeutta, vir-

kavallan puuttumatta asiaan. Johtopäätöksenä näistä kahdesta kohdasta voi-

daan pitää vastaajien halukkuutta parantaa alueen teitä, niiden valaistukseen liit-

tyviä asioita ja olevansa huolissaan viranomaisten saatavuudesta. 

3.5 Vapaa-aika 

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon aikaa seuraavat toimet vievät 

heidän vapaa-ajastaan. Toimet olivat kotityöt, lepäileminen, TV:n katseleminen, 

lehtien ja kirjojen lukeminen, internetissä surffailu (ml. sovellusten käyttö), har-
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rastukset, opiskelu, seurustelu perheen/puolison tai ystävien kanssa, yleishyödyl-

linen tai yhteiskunnallinen toiminta, ansiotyöhön liittyvät asiat, arkiliikunta, kunto-

liikunta ja urheilu, kulttuuriharrastukset, ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ja joku 

muu, mikä. Vastaajien haluttiin vastaavan kysymykseen asteikolla 1–4. 1 ollessa 

paljon, 2 jonkin verran, 3 vähän, 4 ei lainkaan.  

Alla olevasta kuvio 24 näkee kunkin vapaa-ajan toimen vastaajamäärät ja kes-

kiarvon. Kuviosta voidaan selvästi nähdä, että vastaajat käyttävät vähiten anne-

tuista toimista vapaa-aikaansa opiskeluun ja yleishyödylliseen tai yhteiskunnalli-

seen toimintaan. Vastaajien suosituimpiin vapaa-ajan toimiin kuuluivat seurustelu 

perheen/puolison tai ystävien kanssa sekä ulkoilu ja luonnossa liikkuminen. Joh-

topäätöksenä tuloksista voidaan nähdä, että vastaajien vapaa-ajan toimet painot-

tuvat pääasiassa liikunnallisiin tekemisiin, kuten arkiliikuntaan, harrastuksiin ja 

ylipäätään urheiluun. Jokin muu, mikä kohdan vastaukset pystyivät sijoittamaan 

pääosin annettuihin vapaa-ajan toimiin. Erottuvina toimina kohdassa annettiin lä-

heisten avustaminen, radio ja podcastit sekä matkailu. 
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Kuvio 25. Vapaa-ajan käyttö Pelkosenniemen hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn 

vastausten perusteella  

 

 

Vastaajia pyydettiin myös mielipidettä seuraaviin väittämiin, Pelkosenniemeltä 

löytyy minulle mielekästä tekemistä, Olen tyytyväinen Pelkosenniemen kunnan 
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tarjoamiin liikuntapalveluihin (liikuntaryhmät, liikuntapaikat, muut liikuntapalve-

lut), olen tietoinen mahdollisuuksistani osallistua jonkin kerhon, yhdistyksen, har-

rastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esim. urheilu-

seura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta), osallistun aktiivisesti jonkin 

kerhon, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toi-

mintaan. Kuviossa 26 on kuvattuna väittämien saamat vastausmäärät ja näiden 

keskiarvo. Tuloksista voidaan päätellä Pelkosenniemeltä löytyvän vastaajille mie-

lekästä tekemistä vastausten jakautuessa pääosin jokseenkin samaa mieltä vaih-

toehtoon. Kunnan tarjoamiin liikuntapalveluihin annetut vastaukset jakoivat hyvin 

tasaisesti mielipiteen. Vastausvaihtoehdoista suurimman suosion (22,7 %) sai 

täysin eri mieltä. Loput väittämään annetut vastaukset olivat 12–20 % välikössä. 

Vastaajat ovat myös varsin tietoisia mahdollisuuksistaan osallistua erilaisten ker-

hojen, yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. Aktiivisesti tai jokseenkin aktiivisesti 

vastaajista n. 41 % osallistuu joihinkin edellä mainituista. 

 

Kuvio 26. Vastaajien näkemykset mahdollisuuksista Pelkosenniemen kunnan tar-

joamiin vapaa-ajan toimiin 

 

Seuraavaksi kysyttiin saavatko vastaajat riittävästi tietoa vapaa-ajan mahdolli-

suuksista. Vastaajia kysymys keräsi 97. Vastausvaihtoehtoina oli kyllä ja ei, mistä 

asioista toivoisit enemmän tiedotusta. Kyllä vaihtoehto sai 59 (60,8 %) vastauk-

sista ja ei 38 (39,2 %). Enemmän tiedotusta toivottiin liikuntaryhmistä, peleistä, 



40 

 

 

lasten harrastuksista, erilaisista tapahtumista. Alkavista kerhoista ja harrastuk-

sista toivottiin enemmän tiedotusta. Ylipäätään tiedottamista eri mahdollisuuk-

sista toivottiin enemmän. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan katsoa, että va-

paa-ajan mahdollisuuksista tiedotetaan varsin heikosti vastaajien mielestä. 

Seuraavaksi pyydettiin vastaajia antamaan palautetta vapaan sanan muodossa 

Pelkosenniemen kunnan vapaa-ajanpalveluista. 33 vastaajaa antoi palautetta. 

Palautteista suuri osa liittyi nuoriso- ja liikuntatoimeen. Nuorille ei ole riittävästi 

vapaa-ajan toimintaa alueella. Enemmän kulttuuritapahtumia toivottiin alueelle. 

Eräs vastaaja kommentoi vapaa-ajan palveluiden olevan täysin minimissä. Py-

hälle toivottiin monitoimitilaa, jossa mahdollisuus liikuntaan ja ihmisten kohtaami-

siin. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan katsoa, että vapaa-ajanpalveluita ei 

ole monipuolisesti tarjolla, joita toivotaan alueelle enemmän.  

Sitten pyydettiin vastaajia antamaan palautetta vapaan sanan muodossa Pelko-

senniemen kunnan yhdistys- ja järjestötoiminnasta. 21 vastaajaa antoi palautetta. 

Tässä palauteosiossa palautteet olivat suurimmalta osin positiivisia ja kiiteltiin yh-

distys- ja järjestötoiminnan aktiivisuudesta. Muutamissa vastauksissa toivottiin li-

sää tiedottamista eri kanavissa näistä. Alueelle toivottiin perustettavan urheilu-

seura, jossa lajiosastot kaiken ikäisille harrastaa. Negatiiviseen sävyyn katsotta-

via palautteita oli hyvin vähän. Yksi näistä kuului seuraavasti; ”Kunnan asenne 

yhdistysten kuulemiseen heikko”. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka mieluisia seuraavat Pelkosenniemen kun-

nan osallistumis- ja vaikuttamiskanavat ovat heille. Väittämät, joihin pyydettiin ar-

viota olivat, osallistun keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin koskien kunnan toimin-

taa, käytän sosiaalista mediaa (esim. Facebook, Twitter, Instagram), käytän kun-

nan sähköisiä osallistumiskanavia (kyselyt, sähköiset palautelomakkeet), seu-

raan paikallislehtiä, seuraan kunnan internet-sivuja, teen kuntalaisaloitteita, otan 

suoraan yhteyttä kuntapoliitikkoihin ja kunnan työntekijöihin, osallistun päätök-

sentekoon päättäjänä tai muun toimielimen jäsenenä (esim. nuorisovaltuusto), 

osallistun kunnan osallistuvaan budjetointiin, osallistun muilla tavoin, miten. Ku-

viosta 26 näkee kunkin vaihtoehdon vastaajamäärät ja saaman keskiarvon. Joh-

topäätöksenä tuloksista voidaan vetää, että mieluisin osallistumis- ja vaikutta-

miskanavista, joita seurataan ovat paikallislehdet, sosiaalinen media ja kunnan 
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internet-sivut. Vähiten mieluisia vastaajien mielestä olivat kuntalaisaloitteet. Vas-

taajista, jotka osallistuvat muilla tavoin vain muutama tarkensi vastaustaan ja 

nämä kuuluivat seuraavasti. Innostajana, järjestön toiminnan kautta ja antamalla 

tarvittaessa palautetta. 

 

Kuvio 27. Vastaajien arvioit Pelkosenniemen kunnan osallistumis- ja vaikuttamis-

kanavien mieluisuudesta hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastausten perus-

teella 

 

Seuraavassa kysymyksessä pyydettiin vastaajia arvioimaan seuraavia väittämiä, 

jotka liittyvät kuntalaisten omaehtoiseen tai vapaaehtoiseen toimintaan. Näitä 

väittämiä olivat, kunnan tulee tarjota kokoontumis- ja harrastustiloja, kunnan tulee 
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tarjota tiedotuskanavia yhdistyksille, kunnan tulee järjestää koulutusta tai kehit-

tämistilaisuuksia, kunnan tulee tukea varainhankinnassa tai hallinnollisissa teh-

tävissä (esim. tukea rahoitushakemusten laatimiseen) ja kunnan tulee mahdollis-

taa järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö. 

Kuviossa 27 kuvattuna väittämien vastausmäärät ja näiden tuoma keskiarvo. 

Johtopäätöksenä tuloksista voidaan päätellä vastaajien olevan täysin samaa 

mieltä siitä, että kunnan tulee tarjota kokoontumis- ja harrastustiloja vastausvaih-

toehdon mediaanin ollessa 1. Loppujen väittämien mediaani on 2, joka johtuu 

siitä, että en osaa sanoa (6) vaihtoehto keräsi vähintäänkin lähemmäs 10 % an-

netuista vastauksista. Esimerkiksi väittämässä kunnan tulee tukea varainhankin-

nassa tai hallinnollisissa tehtävissä vastaajilla ei välttämättä ollut mielipidettä ky-

seiseen väittämään (13,4 %). Suurin osa vastauksista jokaiseen väittämään pai-

nottuu täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä osastolle. Vastaajien mie-

lestä siis väittämät ovat juuri mitä toivotaankin. 

 

Kuvio 28. Millaista tukea pelkosenniemeläiset toivovat kunnalta omaehtoiseen tai 

vapaaehtoiseen toimintaan 

 

Seuraavaksi kysyttiin vastaajilta millä muilla keinoilla Pelkosenniemen kunta voisi 

tukea omaehtoista tai vapaaehtoista toimintaa. Kysymyksessä oli avoin vastaus 

kenttä, johon vastaajia saatiin 13. Johtopäätöksenä näistä vastauksista näkee, 
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että vastaajat toivovat mahdollistamista ja tukemista (rahallisesti) erilaisia järjes-

töjä ja harrastustoimintaa, sekä tarjoamalla tiloja eri toimintoihin. Toivottiin myös 

tiedottamista eri omaehtoisista ja vapaaehtoisista toimista. 

3.6 Koronaepidemia 

Seuraavat kysymykset kyselyssä liittyi koronaepidemiaan. Ensimmäisenä pyy-

dettiin vastaajia kertomaan mielipiteensä siitä, onko koronaepidemia heikentänyt 

heidän hyvinvointiaan ja onko koronaepidemia heikentänyt heidän taloudellista 

tilannettaan. Kuviosta 28 nähdään vastaajien määrä ja annettujen mielipiteiden 

keskiarvo. Johtopäätöksenä tuloksista näkee, että koronaepidemia on vaikutta-

nut yli 40 %:iin jollain tapaa kyselyyn vastanneista. Vastaukset hyvinvoinnin heik-

kenemiseen koronaepidemian aikana painottuivat pääosin täysin eri mieltä koh-

taan. Vastaajien taloudelliseen tilanteeseen koronaepidemia on vaikuttanut vain 

vähän. 

 

Kuvio 29. Koronaepidemian vaikutus hyvinvointiin ja taloudelliseen tilanteeseen 

Pelkosenniemellä 

 

Seuraavaksi kysyttiin, onko koronaepidemia tai sen rajaustoimet vaikuttaneet 

vastaajien arkielämään. Kysymyksessä annettiin väittämiä ja pyydettiin vastaajia 

valitsemaan se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten heidän omaa kokemustaan. 

Väittämät olivat yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin, yksinäisyyden tunne, toiveik-

kuus tulevaisuuden suhteen, päivittäinen liikunta, alkoholin käyttö, univaikeudet 

(painajaisunet), napostelu ja etätyön tekeminen. Vastausvaihtoehdot 1–6 olivat, 
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ei vaikutusta (1), kyllä vähentynyt (2), kyllä lisääntynyt (3), ei koske minua (4) ja 

en osaa sanoa (5). Alla olevasta kuviosta 29 näkee väittämien saamat vastaus-

määrät ja näiden tuoman keskiarvon. Johtopäätöksenä tuloksista voidaan katsoa 

koronaepidemian aiheuttaneen yhteydenpidon vähenemisen ystäviin ja sukulai-

siin n. puolella vastaajista. Yksinäisyyden tunteeseen kuvion 29 keskiarvo vää-

ristää vastausta paljon. Vastauksista nimittäin yli puolella (52 %) koronalla ei ole 

ollut vaikutusta, mutta hieman yli neljänneksellä yksinäisyyden tunne on lisään-

tynyt. Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen väittämässä n. 40 %:lla koronaepide-

mialla ei ole ollut vaikutusta. Koronaepidemian rajoitukset ei myöskään pääosin 

ole vaikuttanut vastaajien päivittäiseen liikuntaan, alkoholinkäyttöön, univaikeuk-

siin eikä naposteluun. Yli kolmanneksella koronarajoituksilla ei ole ollut vaikutusta 

siihen tekevätkö etätyötä. Vastaajista kahdeksalla etätyö oli lisääntynyt. 

 

Kuvio 30. Mihin asioihin ja kuinka paljon koronaepidemia on vaikuttanut Pelko-

senniemellä hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn vastausten perusteella? (0 = ei 

vaikutusta - 5 = paljon vaikutusta). 
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Seuraavaksi pyydettiin vastaajia kuvailemaan halutessaan tarkemmin, miten ko-

ronaepidemia tai sen rajaustoimet ovat vaikuttaneet heidän hyvinvointiinsa. Ky-

symykseen annettiin 21 vastausta. Annetuista vastauksista suurin osa liittyi ystä-

vien ja perheen näkemiseen, ihmisten kohtaamistilanteisiin yleensä ja matkusta-

miseen. Muutaman vastaajan kommentti liittyi työskentelyyn rajoituksien kanssa, 

jotka ovat vaikuttaneet heidän työhönsä jollain tapaa. Esimerkiksi eräs vastaajista 

kertoi työskentelyn asiakaspalvelussa koronan keskellä olleen hieman pelotta-

vaa.  

3.7 Hyvinvointia vahvistavat ja heikentävät asiat 

Seuraavaksi kysymyksessä kysyttiin vastaajilta mitkä asiat he kokevat heidän hy-

vinvointiaan eniten vahvistaviksi tällä hetkellä. Kysymyksessä oli avoin vastaus-

kenttä, joka keräsi 49 vastausta. Johtopäätöksenä vastauksista voidaan vetää 

että, ylivoimaisesti eniten vastaajien hyvinvointia vahvistavat asiat olivat perhe ja 

ystävät ja parisuhde. Lähes jokainen vastaus sisälsi toisen näistä, ellei molempia. 

Liikunta ja kuntoilu mainittiin myös tosi useaan otteeseen. Luonto ja luontoon liit-

tyvät asiat saivat myös useita mainintoja. Työ ja työhön liittyvät asiat nousivat 

myös useampaan kertaan esille vastauksia läpikäydessä. 

Vastapainoksi kysyttiin mitkä asiat vastaajat kokevat heikentäviksi hyvinvoinnin 

kannalta tällä hetkellä eniten. Kysymyksen avoin vastauskenttä keräsi 33 vas-

tausta. Annetuista vastauksista voidaan katsoa asioiksi, jotka heikentävät vas-

taajien hyvinvointia eniten mm. työt ja niiden epävarmuuden. Tietty koronaan liit-

tyvät asiat nousivat esille. Hyvinvointiinsa eniten vaikuttavina tekijöinä usea vas-

taajista kertoi terveyshuolet ja tämänhetkiset sairaudet mitä on. Tässäkin kysy-

myksessä annettiin palautetta harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien, että palve-

luiden puutteesta. 

3.8 Kunnan palvelut 

Viimeiset kysymykset koskivat kunnan palveluita, mikä niissä toimii hyvin, missä 

olisi parannettavaa ja miten niitä tulisi kehittää. Ensimmäiseen mikä Pelkosen-

niemen kunnan palveluissa toimii hyvin kysymykseen, annettiin 42 vastausta. 

Vastauksista ylivoimaisesti esille nousee terveydenhuoltoon liittyvät palvelut. 
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(hammashoito, apteekki, terveyskeskus, vanhustenhoito etc.) Myös kirjasto sai 

useamman maininnan kysymyksessä. 

Seuraavaksi kysyttiin, missä Pelkosenniemen kunnan palveluissa olisi parannet-

tavaa. Vastauksia annettiin 39. Kyselyn tuloksista voidaan päätellä usean olevan 

tyytymättömiä vanhuksille ja nuorille tarjolla oleviin aktiviteetteihin ja harrastus-

mahdollisuuksiin. Kysymyksessä useassa vastauksessa mainittiin liikuntaan ja 

harrastuksiin liittyviä asioita. Pääasiassa näitä mahdollisuuksia toivottiin Pyhälle. 

Vastauksissa mainittiin myös liikenneyhteyksistä ja teiden kunnosta. Johtopää-

töksenä vastauksista voidaan katsoa vastaajien haluavan liikunta ja harrastus-

mahdollisuuksia enemmän alueelle, sekä olemassa olevien liikuntapaikkojen 

huolenpitoa paremmaksi. Samoin yleisesti teiden kunnossapitoon ja julkisen lii-

kenteen palveluihin panostamista. 

Seuraavaksi kysyttiin, miten Pelkosenniemen kunnan palveluita tulisi kehittää. 

Vastauksia annettiin 31. Vastauksissa toistuvimpana nousee esille uusien asun-

tojen rakennuttaminen ja vanhojen kiinteistöjen uusiminen. Vuokra-asuntoja toi-

vottiin enemmän alueelle. Jo aikaisemminkin kyselyssä esille nuorisolle ja van-

huksille halutut palvelut tulisi kehittää. Lisäksi toivottiin tapahtumakalenteria, josta 

näkee koko vuoden tarjonnan. 

Yleisesti ottaen kyselyssä toivottiin parannuksia joukkoliikenteeseen, liikunta-

mahdollisuuksien monipuolisuuteen (ohjattua ryhmäliikuntaa etc.), pääasiassa 

nuorille enemmän tekemistä ja teiden kunnossapitoon ja kevyenliikenteen väyliin 

liittyviin asioihin. 

3.9 Muut kommentit ja palautteet kunnalle 

Kyselyn lopuksi vastaajat saivat antaa vapaasti kommentteja ja palautetta Pelko-

senniemen kunnalle. Kommentteja ja palautteita jätettiin 32 kappaletta. Tässä 

osiossa palautteet liittyivät suurimmalta osin asuntoihin ja vuokra-asuntoihin, joita 

toivottiin lisää. Myös teiden kunnosta kerrottiin tässä osiossa. Huomioitavana 

asiana kommenteissa mainittiin myös muutamaan kertaan riitely, hampaiden ki-

ristely ja mollaaminen kunnan sisällä/valtuutettujen piirissä. 

  



47 

 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että innokkaimmat vastaajat löytyivät vanhem-

masta väestöstä. 15–64-vuotiaat ovat enemmistöä kunnan asukkaista, joten on 

hyvin luonnollista, että he olisivat myös vastaajina enemmistönä. Ylivoimaisesti 

suurin osa vastaajista asuu Kirkonkylällä ja Pyhätunturilla tai Pyhäjärven kylällä. 

Puolison/kaverin tai perheen kanssa asuvat olivat aktiivisempia osallistujia kyse-

lyyn, vaikka yksin asuvia on kunnassa lähes sama määrä kuin perheellisiä. Alu-

eella asuu enemmistö toiseen asteen tutkinnon suorittaneita. Suurimmat pois-

muuton syyt ovat työllistymismahdollisuudet. 

Pelkosenniemeläiset ovat tyytyväisiä siihen, mitä ovat elämässään saavuttaneet, 

sekä myös taloudelliseen tilanteeseensa. Vastaajat ovat myös tyytyväisiä perhe-

elämäänsä. Pelkosenniemeläiset tuntevat kuuluvansa itselleen tärkeään yhtei-

söön tai ryhmään ja olevansa tarpeellisia muille ihmisille. He tuntevat, että heihin 

luotetaan henkilöinä.  

Hyvinvointiin liittyen pelkosenniemeläiset harrastavat liikuntaa lähes päivittäin. 

Monet kaipasivat enemmän vapaa-aikaa harrastamiseen, mikä on työssäkäyville 

vaikea järjestettävä asia. Monissa annetuissa vastauksissa toivottiin kuntaan 

myös erilaisia ohjattuja ryhmäliikunta mahdollisuuksia. Vastaajien ruokailutottu-

mukset ovat pääasiallisesti terveellisen ruokavalion puolella, jos se on heille mah-

dollista. Alkoholinkäyttö on pääasiallisesti kohtuullisissa rajoissa ja vastaajista ko-

vin harva tupakoi ja nuuskan käyttäjiä ei juurikaan ollut vastaajien joukossa. Ra-

hapelejä vastaajat pelasivat satunnaisesti. Vastaajat eivät myöskään käyttäneet 

huumausaineita ja suurin osa vastaajista ei ollut edes kokeilut huumausaineita. 

Pelkosenniemeläiset näkevät unenlaatunsa olevan keskimääräisesti hyvällä ta-

solla.  

Lähes jokaisella löytyy kotitaloudestaan laite, joka mahdollistaa internetin käytön. 

Internet-yhteyskin löytyy lähes jokaiselta kyselyyn vastanneelta. Vastaajien mie-

lestä ihmiset ovat halukkaita auttamaan toisiaan ja tulevat toimeen hyvin keske-

nään. Paikkakunnan asukkaat myös katsovat voivansa luottaa asuinalueensa ih-

misiin. Hyvinvointia edistäviä peruspalveluita vastaajat saavat kunnalta mieles-

tään varsin hyvin. 
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Vastaajien mielestä kunta voisi parantaa teiden kunnossapitoon liittyviä asioita, 

ja vastaajat ovat huolissaan viranomaisten saatavuudesta. 

Vastaajien vapaa-ajan toimet painottuvat pääasiassa seurusteluun perheen/puo-

lison tai ystävien kanssa, sekä ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Vastaajien 

mielestä vapaa-ajanpalveluita on kovin heikosti tarjolla. Hyvinvointiinsa eniten 

huolta vaikuttavina tekijöinä usea vastaajista kertoi oman tämänhetkisen tervey-

dentilansa. Kysymyksissä annettiin palautetta liikuntapalveluista huonoon sä-

vyyn, joita toivottaisiin enemmän. 

Pääjohtopäätös vastauksista on, että pelkosenniemeläiset voivat hyvin ja heillä 

on hyvät palvelut. Liikunta ja luonto on lähellä heitä sekä myös perhe ja ystävät 

ovat saavutettavissa. Nämä asiat takaavat pelkosenniemeläisten hyvinvoinnin.  
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