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Esipuhe 

 

Palvelujen heikkeneminen on maaseudulla arkipäivää. Kuntapalvelujen ja valtion paikallis-

hallinnon palvelujen keskittyminen ja etääntyminen yhä suurempiin yksiköihin hämmentää ja 

harmittaa asukkaita. Jos paikkakunnalla on toteutettu viime vuosien aikana myös kuntaliitos, on 

omassa arjen ympäristössä tapahtunut suuria muutoksia lyhyessä ajassa. 

Jatkuvat hallinnolliset uudistukset edellyttävät tutkimusta niiden vaikutuksista maaseudun 

asukkaiden elämään ja palvelujen saatavuuteen. Tässä työssä Vaasan yliopisto on vahvasti mukana. 

Nyt valmistuneessa tutkimuksessa tarkastellaan viimeaikaista kehitystä kahdeksan esimerkki-

alueen näkökulmasta. Työ on tärkeä läpileikkaus toteutuneista muutoksista ja asukkaiden 

mielipiteistä. Tutkimus antaa aihetta keskustelun syventämiseen. 

Tutkimuksen rahoitti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän esityksestä maa- ja metsätalous-

ministeriö / työ- ja elinkeinoministeriö. Työn laati FM Kari Leinamo ja tutkimuksen kartan teki 

toimistosihteeri Merja Kokko. Kiitos heille hyvästä työstä. 

 

Vaasassa kesällä 2015 

Pekka Peura 

Levón-instituutin vt. johtaja 
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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuntapalvelujen ja valtion paikallishallinnon palvelujen muutosta 

tilanteessa, jossa useat erilaiset uudistukset olivat ajankohtaisia. Tutkimuksen keskeisenä osana 

toteutettiin kysely kahdeksalle erilaiselle, mutta sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään maakunta-

keskukseen nähden syrjäiselle paikkakunnalle. Tutkimusalueet olivat Yläne (liittyi Pöytyään 

vuonna 2009), Lammi (liittyi Hämeenlinnaan vuonna 2009), Joutsa (kuntaan liittyi Leivonmäki 

2008), Puumala, Kortesjärvi (liittyi Kauhavaan 2009), Eno (liittyi Joensuuhun 2009) Rautavaara 

ja Puolanka (oli mukana Kainuun hallintokokeilussa 2005–2012). Kysely toteutettiin vuoden 2012 

alussa. 

Maaseudun asukkaat kokivat kunnalliset peruspalvelut pääosin ehdottoman välttämättömiksi. 

Kuntapalveluihin kohdistui paljon tyytymättömyyttä ja etenkin terveyspalvelujen järjestämisestä 

annettiin kielteistä palautetta. Kuntalaiset ovat väsyneet pitkiin jonotusaikoihin, lääkärien 

vaihtuvuuteen, toimipisteiden huonoon saavutettavuuteen sekä toimipaikkojen vähentämiseen. 

Mielipiteet vaihtelivat kuitenkin paikkakunnittain, ja osassa esimerkkialueita terveyspalvelujen 

järjestämisessä on myös onnistuttu. Tyytyväisyys sivistyspalveluihin vaihteli huomattavasti 

riippuen siitä, miten suuri lakkauttamisuhka oman paikkakunnan kouluihin kohdistui.  

Tärkeimpänä valtion paikallishallinnon palveluna vastaajat pitivät Kelaa. Myös poliisia, työ- ja 

elinkeinotoimistoa sekä verotoimistoa selvä enemmistö vastaajista piti välttämättömänä 

lähipalveluna.  Valtion paikallishallinnon palvelujen heikentymisestä oltiin miltei yksimielisiä, 

mutta näkemykset riippuivat myös niistä muutoksista, joita omalla paikkakunnalla oli tehty. 

Palvelujen käyttäminen helposti ja lähellä onnistui suurimmalle osalle vastaajista kuitenkin melko 

hyvin. Vaikeudet asioiden hoitamisessa liittyivät tavallisesti jonkin hallinnonalan kiinteän 

palvelupisteen äskettäiseen lakkauttamiseen. 

Niin kuntapalvelujen kuin valtion paikallishallinnon palvelujen halutaan olevan lähellä. Valmiutta 

palvelujen hakemiseen pitkän matkan päästä ei ole eikä sähköinen asiointikaan kiinnosta. Uusien 

vaihtoehtojen pohtimisen sijaan vastaajat painottivat kiinteiden palvelupisteiden säilyttämisen 

tärkeyttä omalla paikkakunnalla. Jos omalla alueella oli jokin vaihtoehtoinen palvelujen 

tarjoamistapa käytössä, oltiin tähän tavallisesti keskimääräistä tyytyväisempiä. Uusia ratkaisu-

malleja olisikin tehtävä kansalaisille tutuiksi. Mahdollisuutta henkilökohtaiseen asiointiin tulisi 

edelleen kehittää, sillä kaikki eivät verkkopalveluja käytä. Maaseudun palvelujen turvaamisessa 

tärkeintä on kuitenkin uusien asukkaiden ja toimeentulomahdollisuuksien löytäminen. 
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1.  Johdanto 
 

Vielä 1990-luvun alussa kunnanviraston, verotoimiston, Kelan toimiston, nimismiehen kanslian ja 

työvoimatoimiston palveluja oli tavallisesti tarjolla oman tai naapurikunnan kirkonkylässä. 

Kunnallisia ja osin valtiollisia palveluja oli tarjolla myös kylissä ja joukkoliikenneyhteydet olivat 

kohtuullisen hyvät. Tilanne on sittemmin muuttunut. Kuntien määrä on vähentynyt merkittävästi 

ja palveluja on karsittu. Valtion paikallishallinnon palveluja on keskitetty tai niitä keskitetään 

parhaillaan seutu- ja maakuntatasoisiksi.  

Valtion paikallishallinnon muutoksissa viitataan tavallisesti toiminnan tehostamiseen ja julkisen 

sektorin supistamistarpeisiin. Uudistukset tehdään kaavamaisesti väestöpohjaperiaatteen mukaan 

eikä maantiedettä oteta huomioon. Palveluverkon muuttamista ei myöskään kyseenalaisteta, vaan 

palvelujen keskittämistä perustellaan asiakasmäärien vähäisyydellä ja kansalaisten halukkuudella 

hoitaa asiansa virastoajan ulkopuolella. Toimipisteet halutaan koota suuriksi kokonaisuuksiksi eikä 

muutaman henkilön toimipisteitä pidetä enää tarkoituksenmukaisina.  Asiakkaita ohjataan 

kiihtyvällä vauhdilla käyttämään verkkopalveluja. 

Palvelujen järjestämisessä painotetaan yleisesti sähköisen asioinnin kehittämisen sekä 

yhteispalvelupisteiden lisäämisen mahdollisuuksia. Verkkoasioinnin suosio onkin kasvanut kaiken 

aikaa. Toisaalta nimenomaan haja-asutusalueiden asukkaat ovat tyytymättömiä tietoliikenne-

yhteyksien tasoon. Yleisesti myös todetaan, että yhteispalvelupisteistä ei saa läheskään samoja 

palveluja kuin aiemmista paikallistason toimipaikoista. Vaikka asiakaspalvelun läheisyysperiaate 

toteutuu ja henkilökohtainen palvelu onnistuu, ei asioita voi hoitaa muualla kuin viranomaisen 

omassa toimipaikassa.  

Kuntien yhdistämisen ja kuntien taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia myös kunnalliset 

peruspalvelut ovat voimakkaasti keskittymässä. Kyläkouluja on lakkautettu ja sama suuntaus 

koskee yhä useammin myös yläkouluja ja lukioita. Etenkin monikuntaliitoksissa on tehty 

palveluverkkoselvityksiä, jotka käytännössä ovat tarkoittaneet pienten yksiköiden sulkemista ja 

palvelujen keskittämistä. Koulujen ohella muutos on kohdistunut etenkin kirjastoihin ja 

terveyspalveluihin. Myös liitosalueille perustettujen hallinnon palvelupisteiden toiminta supistuu 

tai päättyy usein muutaman vuoden kuluttua yhdistymisestä. Kaiken kaikkiaan pienet yksiköt 

koetaan kustannusrasitteeksi eikä niiden sulkemisen vaikutuksia arvioida.  
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Kuntarakenteen viimeaikainen muutos 

Kuntien lukumäärän vähentäminen oli 2000-luvulla monin tavoin esillä. Matti Vanhasen 

hallituksen vuonna 2005 käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus eli Paras-hanke  

pyrki elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen luomiseen joko kuntaliitoksin tai 

yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Hanketta ohjannut puitelaki oli voimassa vuosina  

2007–2012. Paras-hankkeella pyrittiin turvaamaan kuntalaisten peruspalvelut väestön 

ikääntyessä, alueellisesti keskittyessä ja työvoiman vähentyessä. (Kunnat toteuttavat uudistuksen 

2007; Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2007.) 

Muutos päätettiin toteuttaa kasvattamalla palvelujen järjestämisvastuun väestöpohjaa ja 

uudistamalla palvelujen tarjonta- ja tuottamistapoja. Perusterveydenhuollossa edellytettiin 20 000 

asukkaan ja ammatillisen peruskoulutuksen tehtävien hoitamisessa 50 000 asukkaan 

kokonaisuutta, joista voitiin poiketa ainoastaan saaristossa, pitkien etäisyyksien kunnissa sekä 

ruotsin- ja saamenkielisissä kunnissa. Seudullisen yhteistyön tiivistämiseksi 16 kaupunkiseutua 

velvoitettiin tekemään suunnitelmat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta yli 

kuntarajojen. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat velvoitettiin puolestaan 

selvittämään lakisääteisten palvelujen järjestäminen yhdessä valtion kanssa. (Kunnat toteuttavat 

uudistuksen 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2007; Stenvall ym. 2009: 19.) 

Kuntarakenteen muutosta vauhditettiin monikuntaliitoksia suosineilla yhdistymisavustuksilla.  

Nämä avustukset olivat suurimmillaan vuosina 2008–2009. Vuosina 2001–2006 toteutuneissa  

17 liitoksessa kuntien lukumäärä väheni 21:llä ja vuosina 2007–2008 tehdyissä 15 liitoksessa 16:lla. 

Vuosina 2009–2012 toteutui kaikkiaan 42 kuntaliitosta, mikä tarkoitti kuntamäärän supistumista 

79:llä. Vuosina 2013 ja 2015 toteutetuissa 14 liitoksessa kuntien määrä väheni 19:llä 317 kuntaan. 

(Valtioneuvoston selonteko… 2009: 14–16; Kuntajaon muutokset … 2015; Kuntaliitokset… 2015.) 

Syksyllä 2011 eli jo ennen Paras-hankkeen päättymistä aloitti Jyrki Kataisen hallitus uuden 

kuntauudistuksen. Tavoitteena oli vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kunta-

rakenne. Uudistusta ohjannut kuntarakennelaki tuli voimaan vuonna 2013. Lain mukaan kunnan 

tuli selvittää yhdistymistä, jos väestöpohjaan, työpaikkaomavaraisuuteen, työssäkäyntiin, 

yhdyskuntarakenteeseen tai kunnan taloudelliseen tilanteeseen liittyvä selvitysperuste täyttyi. 

Lakia yhdistymisselvityksen ja -esityksen määräajasta ei sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisen keskeneräisyyden takia kuitenkaan milloinkaan annettu eikä kuntauudistus 

toteutunut. (Valtiovarainministeriö 2015.) 
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Valtion paikallishallinnon viimeaikainen muutos 

Erilaiset uudistukset ovat vähentäneet hallinnollisten yksiköiden määrää, kun viranomaisten 

toimintaa on koottu maakunnallisiksi yksiköiksi. Organisaatiomuutosten tuloksena valtion 

paikallishallinnon virastojen määrä väheni 2000-luvulla yli puolella. Samalla palvelujen 

kehittämisen painopistettä on siirretty sähköiseen asiointiin ja erilaisten sivutoimipaikkojen sekä 

palvelupisteiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Uudistukset ovat viime vuosina kiihtyneet. 

Kansalaisten kannalta suurimmat muutokset ovat kohdistuneet poliisin, verohallinnon sekä työ- ja 

elinkeinotoimistojen palveluihin.  (Saarinen 2010.) 

Kihlakuntajärjestelmän lakkauttamisen yhteydessä vuonna 2009 siirryttiin 90 kihlakunnasta 24 

poliisilaitokseen ja poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannessa vaiheessa vuonna 2014 

edelleen yhteentoista poliisilaitokseen. Verohallinnosta tuli vuonna 2010 yksi valtakunnallinen 

viranomainen, joka on uudistanut palvelurakennettaan toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden 

parantamiseksi. Työ- ja elinkeinotoimistojen määrä väheni jo 2000-luvulla yli sadalla 74 

toimistoon ja vuoden 2013 alusta lukien työ- ja elinkeinopalvelujen tarjonnasta on vastannut 15 

alueellista työ- ja elinkeinotoimistoa. Myös Kelan toimipaikkojen määrä on vähentynyt: kun 

vuosikymmenen alussa toimistoja oli 333, oli niitä vuoden 2014 lopussa enää 187. Kelan kanssa 

yhteispalvelusopimuksen tehneitä palvelupisteitä oli 149. (Kela 2002:3; Saarinen 2010; Räisänen 

2013; Kela 2015: 11; Sisäministeriö 2015.) 

 

Vuonna 2013 Suomessa oli 191 yhteispalvelupistettä, joista 80 prosenttia tarjosi korkeintaan 

kolmen eri tahon palveluja. Yhteispalvelupisteet tarjoavat avustavaa asiakaspalvelua ja esimerkiksi 

Kelan asioissa tämä tarkoittaa hakemusten jättämistä ja neuvontaa. Verohallinnon ja työ- ja 

elinkeinotoimistojen vakiopalvelut koostuvat lähinnä opastuksesta viranomaisten sähköisten 

palvelujen käyttöön. Maistraatin ja poliisin palvelut yhteispalvelupisteissä sisältävät myös 

hakemusasioita, mutta esimerkiksi yleisesti käytettyjä passi-, henkilökortti- ja aselupa-asioita ei voi 

yhteispalvelupisteissä hoitaa. Videoneuvotteluyhteyden kautta toimiva yhteys viranomaisen kanssa 

eli etäpalvelu alkoi yhteispalvelupisteissä vuonna 2013. (Asiakaspalvelu 2014 (2013): 39–44.)  
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2. Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 

 

2.1. Tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan keskeisten kuntapalvelujen ja valtion paikallishallinnon 

palvelujen tarjontaa ja etäisyyksiä maaseudulla. Työssä keskitytään kaukana maakuntakeskuksista 

sijaitsevien alueiden viimeaikaiseen kehitykseen ja nykytilanteeseen sekä hallinnollisten 

uudistusten vaikutuksiin. Tavoitteena on selvittää, miten erilaisten maaseutupaikkakuntien 

asukkaat saavat palveluja ja millaisia vaikutuksia palvelujen muutoksilla on asukkaiden arkeen. 

Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteiden palvelupisteiden saavutettavuuteen sekä 

suunnitelmiin korvata palvelut uusilla asiointitavoilla. 

Tutkimuksen lähtökohtana on kokonaisnäkemyksen löytäminen julkisten palvelujen 

saavutettavuudesta maaseudulla kahdeksan esimerkkipaikkakunnan kautta. Tarkasteltaviksi osa-

alueiksi valittiin kuntapalveluista ja valtion paikallishallinnon palveluista seuraavat osa-alueet:  

- hallintopalvelut - verohallinto 

- terveyspalvelut - poliisin lupapalvelut 

- vanhustenhoito - työ- ja elinkeinopalvelut 

- perusopetus - Kela 

- lukio - maistraatti 

- kirjasto - yleinen oikeusapu. 

 

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat: 

1) Miten kaukana julkiset palvelut maaseudulla ovat ja missä niiden tulisi kuntalaisten 

mielestä olla? 

2) Onko palvelujen saavutettavuudessa eroavaisuutta maan eri osien ja erilaisten 

paikkakuntien välillä? 

3) Mitä asukkaat ajattelevat palvelujen ja hallinnon jatkuvasta muutoksesta? 

4) Löytyykö uusista teknologisista ratkaisuista vaihtoehtoista palvelujen järjestämistapaa?  
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2.2. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen tausta-aineisto 

 

Tutkimuksessa luotiin aluksi kokonaiskuva nykytilanteesta varsinaisen kohdealueiden tarkastelun 

ja kyselyn laatimisen pohjaksi. Lähtökohtana oli selvittää, miten kunnalliset ja valtion 

paikallishallinnon palvelut sijoittuvat maanlaajuisesti ja missä määrin eri toimipisteissä on 

palveluja tarjolla. Tässä yleistarkastelussa käytiin kattavasti läpi paikallistasolla eli kunnissa ja 

suurkuntien osa-alueilla sijaitsevat palvelut. Alueellisen tarkastelutavan mukaisesti hajanainen, eri 

hallintosektoreista koostuva palveluvalikoima koottiin maakunnittain ja paikkakunnittain yhteen.  

Tutkimusasetelman selvittämiseksi varten kerättiin tiedot verohallinnon, työ- ja elinkeino-

toimistojen, poliisin lupapalveluiden, Kelan, maistraatin ja oikeusavun toimipaikoista, sijainnista 

ja aukioloajoista koko maassa. Mukana selvityksessä olivat ne palvelut, joiden toimintaa leimaa 

asiakkaiden henkilökohtainen asiointi toimipisteessä. Keskeisenä tutkimuskohteena olivat lisäksi 

yhteispalvelupisteet, joiden sijainti, toimenkuva ja palvelutarjonta koottiin paikkakunnittain. Myös 

tiedot valituista kuntapalveluista (terveyspalvelut, vanhustenhuolto, perusopetus, lukio, kirjasto ja 

hallintopalvelut) koottiin yhteen paikkakunnittain. Aineisto koottiin kunkin toimielimen, 

organisaation tai kunnan internetsivuilta.  

Kun koko maata koskeva yleisaineisto oli saatu kerättyä, ryhmiteltiin tiedot paikkakunnittain ja 

tietoja tulkittiin maakunta- ja seututasolla. Palvelujen saatavuutta selvitettiin karttatarkastelun 

kautta: lähtökohdaksi otettiin kullakin paikkakunnalla olleet palvelut ja niiden asiakaspalvelun 

laajuus. Tätä tarkasteltiin 20 ja 30 kilometrin vaikutussäteillä keskukseen nähden. Näin saatiin 

selville, mitkä alueet ovat erityisen syrjäisessä asemassa palvelujen saatavuuteen nähden kussakin 

maakunnassa. Tämä selvitystyö toimi pohjana tutkimukselle ja esimerkkipaikkakuntien valinnalle. 

 

Kysely kahdeksalle paikkakunnalle 

Tätä tutkimusraporttia varten valittiin kahdeksan erityyppistä paikkakuntaa lähempään 

tarkasteluun. Koko maata koskevan tausta-aineiston tulosten lisäksi kohdealueiden valinnassa 

kiinnitettiin huomiota sijaintiin, maaseututyyppiin sekä tehtyihin hallinnollisiin ratkaisuihin. 

Mukaan pyrittiin saamaan niin pitkien asiointietäisyyksien, heikon palvelutason kuin suhteellisen 

suurten palvelumuutosten paikkakuntiakin. Tutkimusalueiksi valittiin näin ollen Yläne (liittyi 

Pöytyään vuonna 2009), Lammi (liittyi Hämeenlinnaan vuonna 2009), Joutsa (kuntaan liittyi 

Leivonmäki 2008), Puumala, Kortesjärvi (liittyi Kauhavaan 2009), Eno (liittyi Joensuuhun 2009), 

Rautavaara ja Puolanka (oli mukana Kainuun hallintokokeilussa 2005–2012) (kartta 1.).  
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Kartta 1. Tutkimusalueet. 
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Alueiden asukkaista poimitulle otokselle lähetettiin kyselylomake (liite 1.), jolla selvitettiin arjen 

sujumista kotiseudulla. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1040, joista väestömäärältään 

suurimmille alueille (Lammi, Joutsa, Eno ja Puolanka) lähetettiin kuhunkin 150 ja pienemmille 

alueille (Yläne, Puumala, Kortesjärvi ja Rautavaara) kuhunkin 110. Vastaajien osoitteet hankittiin 

satunnaisotantatilauksena maistraatista. Liitosalueille kohdistettujen lomakkeiden osoitetilaus 

tehtiin paikkakunnan postinumeroiden perusteella. Kysely toteutettiin vuoden 2012 alussa. 

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 22 kysymystä, ja ne jakaantuivat taustatekijöihin, palvelujen 

yleiseen saatavuuteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sivistyspalveluihin sekä kunnan 

hallintopalveluihin ja valtion paikallishallinnon palveluihin. Lomakkeessa oli sekä rastitettavia 

kysymyskokonaisuuksia että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn saatiin yhteensä 315 vastausta eli 

vastausprosentiksi tuli 30,3. Vastauksia saatiin tasaisesti kaikilta tutkimusalueilta (taulukko 1.) 

Paikkakunnista Rautavaara erottautui keskimääräistä aktiivisempana ja Kortesjärvi sekä Yläne 

keskimääräistä passiivisempina vastausalueina. 

 

Taulukko 1. Vastausten kappalemäärä ja vastausprosentti tutkimuspaikkakunnittain. 

 Yläne Lammi Joutsa Puumala Kortesjärvi Eno Rautavaara Puolanka 

lkm 29 

 

43 47 33 25 47 43 48 

% 26  29 31 30 23 31 39 32 

 

 

Vastaajien taustatiedot 

Vastaajista oli naisia ja miehiä miltei yhtä paljon, joskin osuudet vaihtelivat jonkin verran eri 

paikkakuntien kesken. Aineiston painopiste oli työikäisissä ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä siten, 

että alle 64-vuotiaita oli vastaajista noin 2/3 ja sitä vanhempia noin 1/3. Kyselyyn vastanneista 

nuoria, 18–24 -vuotiaita oli ainoastaan viisi prosenttia ja kokonaisuudessaankin alle 44-vuotiaita 

vain viidennes. Suurimpaan vastaajaryhmään eli 45–64 -vuotiaisiin kuului 44 prosenttia kaikista 

kyselyyn osallistuneista. 

Kyselyyn vastanneiden painottuminen vanhempiin ikäluokkiin tulee esiin myös tarkasteltaessa 

ammattia ja mukanaoloa työelämässä. Ylivoimaisesti eniten vastaajissa oli eläkeläisiä, joita oli 

lähes puolet (46 % ). Kun mukaan laskettiin työttömät, opiskelijat, kotona lasten kanssa olleet ja 

muut työelämän ulkopuoliset henkilöt, kattoi tämä ryhmä jo 58 prosenttia eli lähes 3/5 kaikista 

kyselyyn vastanneista asukkaista. Työelämässä mukana olleiden 42 prosentin osuudesta yli puolet 

oli työntekijöitä ja muut toimihenkilöitä, yrittäjiä ja maanviljelijöitä. 
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Vastaajien asuinpaikat jakaantuivat puoliksi nykyisen tai entisen kuntakeskuksen sekä haja-

asutusalueen kesken. Yli 15 kilometrin päässä kirkonkylän kaltaisesta taajamasta asuvia oli 

kyselyyn vastanneista ainoastaan viidennes. Mukana oli kuitenkin myös paikkakuntia, jossa 

syrjäisten asuinpaikkojen osuus oli selvästi tätä suurempi. Etäisyys lähimpään kaupunki-

keskukseen oli 3/5:lla vastaajista alle 60 kilometriä. Tätä pidemmät matkat rajoittuvat yksittäisille 

paikkakunnille. 

Miltei kaikilla vastaajilla oli käytössään auto: vastaajista autottomia oli joka kymmenes. 

Asiointimatkoihinsa autoa käytti ensisijaisesti lähes 4/5 vastaajista. Muista kulkuvälineistä linja-

autoa käytti kymmenen ja taksia neljä prosenttia vastaajista. Palveluliikenteen käyttö ja tuttavien 

kyyti oli vain yksittäisten vastaajien kulkemistapana. Linja-auton käyttöä selitti autottomuuden 

lisäksi sekä pitkä matka lähimpään kaupunkiin että kuin maakuntakeskuksen suhteellinen 

läheisyys. 

 

2.3. Aineiston tulkinta ja raportin rakenne  

Tutkimuksessa jokaisesta esimerkkialueesta kirjoitettiin monipuolinen yleiskuvaus, koska 

paikkakunnan tausta vaikutti merkittävästi vastauksiin ja aineiston analysointiin.  Kuvaukseen 

kuului tarkastelu alueen luonnonoloista, väestönkehityksestä ja kuntarakenteen viimeaikaisista 

vaiheista. Myös etäisyydet ja julkisen liikenteen yhteydet tärkeimpiin kaupunkikeskuksiin ja 

naapurikuntiin selvitettiin. Mukaan kuvaukseen otettiin lisäksi kyselyssä esillä olleiden 

kuntapalveluissa ja valtion paikallishallinnon palveluissa tapahtunut muutos ja tilanne 

kyselyhetkellä. Valtion paikallishallinnon palvelujen osalta tarkastelu ulotettiin koskemaan myös 

lähipaikkakuntia ja lähimpiä maakunta- ja seutukeskuksia. 

 

Kunkin esimerkkialueen vastaajajoukosta sekä heidän arvioihinsa kuntapalvelujen saatavuudesta, 

tärkeydestä ja toimivuudesta luotiin yleiskatsaus. Tämän jälkeen tarkasteltiin erikseen 

tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteeseen kuuden kohdan (lääkärin vastaanotto, 

terveydenhoitajan vastaanotto/neuvolapalvelut, hammashoito, laboratorio/röntgenpalvelut, 

sairaanhoidon ilta- ja viikonloppupäivystys, vanhustenhoito) avulla.  Vastaajilta kysyttiin myös 

mielipidettä uudentyyppisten palvelujen (videoyhteydet, etäpalvelut, liikkuvat palvelut, puhelin-

palvelut) toimivuudesta ja pyydettiin arviota sopivasta enimmäismatkasta terveyskeskukseen, 

erityispalveluihin, asumispalveluihin, laitoshoitoon sekä päivystykseen. 

Sivistyspalvelujen osalta tiedusteltiin arviota alakoulun, yläkoulun, lukion ja kirjastopalvelujen 

nykytilasta, saavutettavuudesta, sopivasta enimmäismatkasta näihin palveluihin sekä mielipidettä 

kirjasto- ja koulupalvelujen uusista tarjoamistavoista. Hallintopalveluissa arvioitiin kunnan, 

poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston, verohallinnon, maistraatin ja julkisen oikeusavun 



13 
 

palvelujen tärkeyttä, käytön laajuutta sekä asioinnin toimivuutta ja helppoutta omalla 

paikkakunnalla tai lähiseudulla. Tutkimuksessa kysyttiin myös sopivaa enimmäismatkaa hallinnon 

palvelupisteeseen sekä arvioitiin uudentyyppisten palveluntarjoamistapojen (yhteispalvelupisteet, 

tietokoneasiointi, puhelinpalvelut, videoyhteydet, liikkuvat palvelut) toimivuutta. 

 

Vastauksia tarkasteltiin palvelujen paikkakuntakohtaisen järjestämisen takia nimenomaan 

esimerkkialueittain. Tutkimukseen kuului myös pohdinta asioinnin onnistumisesta maakunta-

keskuksessa sekä arviointi palvelujen tulevaisuudesta vastaajien omien näkemysten pohjalta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lyhyesti myös kuntapalvelujen ja valtion paikallishallinnon muutosta 

kyselyn jälkeen, jotta kyselyvastaukset voitiin suhteuttaa nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen eri 

paikkakunnilla.  Lopuksi vastaukset koottiin yhteen johtopäätöksiä ja suosituksia varten. 
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3. Tutkimuksen tausta 

 

3.1 Peruspalvelut kansalaisen näkökulmasta 

Palvelujen saavutettavuus 

Palvelujen saavutettavuus maaseudulla on heikentynyt 2000-luvulla selvästi. Muutos on koskenut 

ennen kaikkea haja-asutusalueita, mutta myös taajamien yksityiset ja julkiset palvelut ovat 

vähentyneet. Kylien palvelujen lakkauttamisen jälkeen esimerkiksi koulumatkat ovat pidentyneet.  

Maaseudun taajamissa on tavallisesti vielä yksittäisiä peruspalveluja, kuten kauppa, kirjasto ja 

alakoulu. Kokonaisuutena maaseudun palveluverkko rakentuu entistä selvemmin kuntakeskusten 

ja liitosalueiden entisten keskustaajamien ympärille. (Rehunen & Vesala 2012: 70.) 

Palveluja voidaan tarkastella eri etäisyysvyöhykkeillä jakamalla palvelujen tarjoamispaikat viiteen 

osaan: kotiin, lähiympäristöön, lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja laajan väestöpohjan 

palveluihin.  Kotiin ja lähiympäristöön sisältyvät asuntoon tai sen välittömään läheisyyteen tuodut 

palvelut tai kotona esimerkiksi internetin kautta käytetyt palvelut. Lähipalvelut voivat sijaita 

omassa asuinkylässä tai lähitaajamassa, seudullisiin palveluihin pääsee puolestaan omalla autolla 

tai julkisilla liikennevälineillä. Laajan väestöpohjan vyöhykkeen palvelut sijaitsevat kaukana ja 

niihin kuuluu myös harvoin tarvittavia erityispalveluja. (Lehtola 2008: 24–25.) 

Suomalaiset voidaan jakaa viiteen liikkujaryhmään: lapsiin ja nuorin, perhe- ja työsidonnaisiin, 

perhesidonnaisiin, työsidonnaisiin sekä riippumattomiin. Lapsilla ja nuorilla liikkuminen liittyy 

koulunkäyntiin, opiskeluun ja vapaa-aikaan, perhe- ja työsidonnaiset on puolestaan keskimääräistä 

liikkuvampi ryhmä. Perhesidonnaiset on ryhmänä pieni, mutta poikkeaa selvästi muista 

naisvaltaisuudellaan sekä ostoksiin, asiointiin ja perheen ylläpitoon liittyvällä asioinnillaan. 

Riippumattomien ryhmään kuuluu 28 prosenttia väestöstä koostuen pääosin ikääntyneistä 

henkilöistä. Ryhmälle on tunnusomaista tehtyjen matkojen pieni määrä. (Kivari ym. 2006: 21,  

28–61.) 

Saavutettavuudessa ei olekaan kyse pelkästä etäisyydestä, vaan myös ihmisten ajankäyttö, fyysiset 

toimintamahdollisuudet, asenteet ja osallistuminen vaikuttavat saavutettavuuteen. Saavu-

tettavuuden kokemiseen vaikuttavat niin fyysiset ja taloudelliset mahdollisuudet liikkua, 

asuinympäristö kuin elämäntilannekin. (Rantanen ym. 2012: 14–16.) Yksittäisten ihmisten 

lähtökohdat päästä palvelujen ääreen ovat erilaiset liikennevälineiden, kulkumuotojen ja 

käyttötiheyden suhteen: esimerkiksi terveyskeskusten saavutettavuus on erityisen tärkeää 

ikääntyneille ja lapsiperheille. Saatavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös aukioloajat, 

jonotusajat ja palvelujen saatavuus. (Rehunen ym. 2012: 106–107.) 
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Maaseudulla palvelujen ja niiden saavutettavuuden heikentyminen johtuu palvelujen tuotannon 

tehostamisesta ja toimintojen keskittämisestä eli käytännössä pienten toimipisteiden sulkemisesta 

(Lehtola 2008: 27–28). Toimenpiteillä tavoitellaan kustannussäästöjä, mutta liikkumisen 

kustannukset siirtyvät samalla asiakkaiden maksettavaksi (Lehtola ym. 2012: 31). Kuntarakenteen 

muuttuessa myös lähipalvelun käsite hämärtyy. Lähipalvelu liitetään tavallisesti asiointikertojen 

tiheyteen ja asiakaspohjan laajuuteen, hyvään saavutettavuuteen ja ihmisläheisyyteen, mutta 

yhtenäistä määritelmää lähipalvelulle on vaikeaa luoda. (Zitting & Ilmarinen 2010: 53, 55.) 

 

Kohtuulliset etäisyydet 

Etäisyys pienen kuntatason palvelukeskittymään tai sitä suurempaan keskukseen oli vuonna 2010 

maaseudulla 7,1 kilometriä. Maaseudun taajamissa keskimääräinen etäisyys oli 3,4 kilometriä ja 

haja-asutusalueella 13,3 kilometriä. Ajallisesti noin 94 prosentille kansalaisista kuntatason 

palvelukeskittymä oli enintään 20 minuutin ajomatkan päässä ja noin 98 prosentilla matkaa oli 

korkeintaan puoli tuntia. (Rehunen & Vesala 2012: 65–66.) 

Lähin pikkukaupunki tai tätä suurempi keskus oli vuonna 2010 puolella väestöstä enintään  

20 minuutin ja 3/4:lla enintään 30 minuutin etäisyydellä. Palvelutasoltaan korkeimman tason 

kaupunkikeskus oli alle kolmanneksella väestöstä enintään 20 minuutin ja puolella väestöstä 

korkeintaan 30 minuutin matkan päässä. Väestöstä 16 prosentilla matkaa kertyi yli tunti. 

Maakuntien reunoilla olikin alueita, joista kaupunkitasoiset palvelut olivat hyvin huonosti 

saavutettavissa. (Rehunen & Vesala 2012: 65–67.) 

Kansalaisbarometri 2009 -tutkimukseen osallistuneilla matkaa kouluun ja terveyskeskukseen 

hieman alle viisi kilometriä, sosiaalitoimistoon, Kelan toimistoon ja työvoimatoimistoon  

5–8 kilometriä. Osa vastaajista piti etäisyyksiä palveluihin sopivina, osa taas piti matkoja liian 

pitkinä. Terveyskeskukseen ja hallintopalveluihin oltiin valmiita kulkemaan 10–13 kilometrin 

päähän, kun taas koulun toivottiin sijaitsevan lähellä, enintään 4,4 kilometrin päässä. (Siltaniemi 

ym. 2009: 139–140.) 

Palvelujen sijaintia lähemmäksi toivoneilla todelliset asiointietäisyydet olivat muita pidemmät ja 

kulkumahdollisuudet muita huonommat. Vastaajista joka kymmenennellä oli ongelmia päästä 

julkisiin palveluihin, sillä kaikilla ei ole omaa autoa tai julkinen liikenne toimii huonosti. Etenkin 

terveyskeskuksen, Kelan toimiston sekä työ- ja elinkeinotoimiston sijainti aiheutti hankaluuksia. 

(Siltaniemi ym. 2009: 141–145.) Eniten sosiaali- ja terveyspalvelujen sijainnista ja 

saavutettavuudesta kannettiin huolta kuntaliitoskuntien reuna-alueilla (Siltaniemi ym 2009: 196; 

Muilu ym. 2013: 64–65). 
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Kaikista suomalaisista 94 prosenttia asui vuosina 2006–2008 alle 15 minuutin automatkan päässä 

terveyskeskuksesta (Rehunen & Vesala 2012: 46–47). Terveyskeskusten asiakkaille tehdyssä 

kyselyssä kohtuullisena asiointietäisyytenä pidettiin paikkakunnasta riippuen 2,5–7 kilometriä 

siten, että pinta-alaltaan suurissa kunnissa ja haja-asutusalueella etäisyydet olivat pisimmät. 

Suurissa kunnissa nuoret vastaajat hyväksyivät huomattavasti pidemmän matkan kuin iäkkäät 

vastaajat. Terveyskeskuksen tehokkuus, laatu ja saavutettavuus näyttivät riippuvan toisistaan siten, 

että tehokkaimpien terveyskeskusten laatua selitti ainakin osittain myös niiden hyvä 

saavutettavuus. (Kytö ym. 2008: 26–28, 39.) 

Kuntaliiton kyselyssä käyttäjien arviot kunnallisista palveluista olivat vuosina 2008 ja 2011 

pääsääntöisesti palveluja käyttämättömiä myönteisempiä. Kaupunkimaisten, taajaan asuttujen ja 

maaseutumaisten kuntien välillä ei palvelutyytyväisyydessä ollut suuria eroja. Kaikkein 

tyytyväisimpiä käyttäjät olivat kirjastopalveluihin, neuvolapalveluihin sekä kansalais- ja 

työväenopistoihin. Selvästi tyytymättömimpiä oltiin vanhusten laitoshoitoon ja toimeentulotukeen, 

mutta myös joukkoliikennepalvelut ja kunnallinen asuntotarjonta saivat kritiikkiä. Suurin ero 

käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä hammashoidossa: palveluja käyttäneet olivat kohtuullisen 

tyytyväisiä. (Pekola-Sjöblom 2012: 20–21, 34.) 

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen käyttö vaihtelee hyvin paljon: eniten käytetään kirjastopalveluja, 

joita pidettiin myös palveluista tärkeimpinä. Myös kirjastopalvelujen saavutettavuutta pidettiin 

hyvänä. Vähän käytettyinä koulutuspalvelut kuuluivat vaikeasti arvioitaviin palveluihin, mutta 

niitä pidettiin hyvin tärkeinä. Selvästi eniten arvostettiin peruskoulun ala- ja yläkouluja. 

Koulutuspalvelujen hoitoa ja saavutettavuutta arvioitaessa parhaat arvosanat annettiin 

esiopetukselle ja peruskoulun alaluokille. Myös yläkoulujen ja lukioiden saavutettavuutta pidettiin 

hyvänä. (Pekola-Sjöblom 2012: 12–17.) 

Peruskoulujen määrä tosin vähentyi 2000-luvulla yli viidenneksellä ja tämä heijastui myös 

koulumatkojen pituuteen. Yli viiden kilometrin päässä koulusta asuvien osuus kasvoi 

vuosikymmenen aikana kymmenellä prosentilla. Pisimmät matkat olivat tavallisesti maakuntien 

reunojen harvaan asutuissa kunnissa sekä useissa Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa.  (Rehunen & 

Vesala 2012: 44–46.) Koulutuspalvelujen tavoin myös sosiaalipalvelujen arviointi oli niiden 

vähäisen käytön takia hankalaa. Tämän takia niin palvelun hoitoa kuin saavutettavuutta hyvänä 

pitävien osuudet jäivät valtaosin melko mataliksi. Sosiaalipalveluja pidettiin hyvin tärkeinä, mutta 

etenkin kritiikki vanhuspalvelujen tasosta on lisääntynyt. (Pekola-Sjöblom 2012: 7–8.) 

 

Esimerkkinä perusterveydenhuolto 

Kansalaisbarometri 2009 -tutkimuksessa kysyttiin yleisarvioita sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tilanteesta omalla paikkakunnalla. Vastausten perusteella palvelujen laatu koettiin parhaaksi 
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kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla ja huonoimmaksi harvaan asutulla 

maaseudulla. Laatua kritisoitiin myös pitkien etäisyyksien ja saariston kunnissa, tyytyväisiä oltiin 

puolestaan asukasluvultaan pienissä kunnissa.  Palvelujen riittävyyteen oli tyytyväisiä yli puolet 

vastaajista, kun taas yli viidesosa piti oman paikkakuntansa tilannetta huonona. Heikoimmat 

arviot palvelujen riittävyydestä annettiin pitkien etäisyyksien ja saariston kunnissa. Eri 

väestöryhmistä laatua ja riittävyyttä arvioivat kriittisesti erityisesti palveluja paljon käyttävät. 

(Siltaniemi ym. 2009: 124–130.) 

Vastaajat kokivat etenkin terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen päivystyksen vastaavan tarpeisiin 

kaikkein heikoiten, mitä selitti tämän palvelumuodon käytön yleisyys. Arvostelun kohteena olivat 

jonot ja ruuhkat sekä lääkärien puute, vaihtuvuus, osaamattomuus ja kielitaidottomuus. Myös 

terveyskeskusten sijainti ja päivystysajat aiheuttivat ongelmia. Toiseksi huonoiten kansalaisten 

tarpeisiin vastasi hammashoito: vastaajat toivoivat lisää lääkäreitä ja lyhyempiä jonotusaikoja.  

Toisaalta terveyskeskukset ja hammashoito keräsivät myös kiitosta laadukkaasta palvelusta, 

lyhyistä jonoista ja nopeasta hoitoon pääsystä. (Siltaniemi ym. 2009: 132–133.) 

Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalvelut sijaitsevat lähellä ja ovat 

hyvin saavutettavissa. Nykyiseen tilanteeseensa tyytyväisiä oli ¾ vastaajasta. Keskimääräistä 

huonommaksi palvelujen sijainti koettiin pitkien etäisyyksien ja saariston kunnissa sekä 

asukasluvultaan pienissä kunnissa, mutta myös pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa. Kriittisten 

arvioiden antaminen oli usein sidoksissa vastaajan huonoihin kulkumahdollisuuksiin. (Siltaniemi 

ym. 2009: 134–137.)  

Kansalaisbarometrin tulokset poikkesivat erityyppisten terveyskeskusten asiakkaille vuonna 2008 

tehdyn kyselytutkimuksen tuloksista, jossa 4/5 vastaajista piti kotikuntansa terveyskeskuspalveluja 

erittäin tai melko hyvin järjestettyinä. Esiin tuli kuitenkin huomattavia kuntayhtymien välisiä eroja 

tyytyväisyydessä: heikoimmissa kunnissa jopa kolmasosa vastaajista piti palvelujen järjestämistä 

huonona. Eroja ei voinut selittää vastaajien taustatekijöillä. Tyytyväisimpiä kyselyyn osallistuneista 

olivat ajanvarausvastaanotolla käyneet, nopeasti ajan saaneet tai lyhyen ajan odottaneet, lähellä 

terveyskeskusta asuneet sekä palvelun ammattitaitoiseksi kokeneet vastaajat.  (Kytö ym. 2008: 21–

26.) 

Kuntaliiton vuosina 2008 ja 2011 tehtyjen kuntalaiskyselyjen mukaan terveyspalveluista käytetään 

eniten terveyskeskuksen lääkärivastaanottoa, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottoa 

sekä hammashoitoa. Näitä ja kaikkia muitakin terveyspalveluja pidetään erittäin tärkeinä. 

Saavutettavuuden ja palvelujen järjestämisen kannalta neuvolapalveluja ja terveydenhoitajan 

vastaanottoa pidetään parhaina, kun taas etenkin hammashoito ja terveyskeskuksen 

lääkäripalvelut saavat huonot arviot.  Etenkin hammashoidossa kriittisyys on lisääntynyt. (Pekola-

Sjöblom 2012: 9–12.) 
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3.2. Yhteispalvelupisteet 

Yhteispalvelujärjestelmän alku 

Valtion paikallishallintoa uudistettiin 1990-luvulla suurentamalla toimialueita ja osin 

yhtenäistämällä toimintoja. Eri yhteyksissä kiinnitettiin huomiota paikallishallinnon palvelujen 

alueelliseen saatavuuteen ja mahdollisuuteen koota niitä yhteen. (Yksi ovi, monta palvelua 1996: 

1.) Harri Holkerin hallituksen (1987–1991), Esko Ahon hallituksen (1991–1995) ja Paavo Lipposen 

hallituksen(1995–1998) ohjelmissa tähdennettiin palveluajattelun lisäämistä sekä hallinnon 

yksinkertaistamista, hajauttamista ja joustavoittamista (Kortet & Haveri 1999:43). Eduskunnalle 

keväällä 1990 annetussa valtioneuvoston selonteossa julkisen hallinnon uudistamisen 

päätavoitteiksi asetettiin kansalaisten palvelun parantaminen, julkisen sektorin tuloksellisuuden ja 

tuottavuuden lisääminen sekä kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen (Parempaa palvelua, 

tehokkaampaa hallintoa 2005: 9).  

Vuonna 1993 voimaan tullut laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 

palveluyksiköissä eli ns. yhteispalvelulaki mahdollisti asiakaspalvelun siirtämisen toisen 

viranomaisen hoidettavaksi yhteisellä sopimuksella. Sisäasiainministeriön vuosille 1993–1995 

asettamassa paikallishallinnon palvelutoimistohankkeessa selvitettiin valtion ja kunnan eri 

viranomaisten yhteisten palvelupisteiden muodostamista sekä palvelupisteiden sisällön ja 

toimintatavan kehittämistä. (Yksi ovi, monta palvelua 1996: 2–9.) Hanketta jatkettiin vuosina 

1996–1999 toteutetulla yhteispalveluhankkeella. Pyrkimyksenä oli saada aikaan toimiva ja kattava 

julkinen palveluverkko siten, että henkilökohtainen viranomaisasiointi on kansalaisten kohtuudella 

saavutettavissa. (Yhteispalveluhanke 1996–1997 (1998): 3.) 

Vuoden 1997 lopussa Suomessa oli yhteensä 115 yhteispalvelupistettä. Kunnan lisäksi useimmiten 

mukana olivat verotoimisto, työvoimatoimisto, poliisi ja Kela, mutta näistäkin yleisin eli Kela oli 

mukana ainoastaan 75 palvelupisteessä. (Yhteispalveluhanke 1996–1997 (1998): 5–6.) Asiakas-

kyselyissä yhteispalvelupisteiden toimintaan oltiin tyytyväisiä ja asiakkaat kokivat saavansa 

tarvittavat palvelut helposti (Yksi ovi, monta palvelua 1996: 8; Yhteispalveluhanke 1996–1997 

(1998): 13–14). Yhteispalvelun laajentamiseen ja kehittämiseen tähdänneiden hankkeiden tulokset 

arvioitiin kuitenkin kokonaisuutena hyvin niukoiksi. Yhteispalvelukäsitteen määrittelyyn ja 

ajatuksen käytännön toteuttamiseen sisältyi monia ongelmia. (Kortet & Haveri 1999: 44–54.) 

 

Yhteispalvelun vaiheita 2000- ja 2010-luvuilla 
 
Matti Vanhasen hallituksen (2003–2007) ohjelmassa yhteispalvelupisteiden roolin lisääminen 

mainittiin uuden viestintä- ja tietotekniikan ohella paikallishallinnon palvelujen tarjonnan ja 

saatavuuden turvaamisen keinona (Hallitusohjelmat 2015). Hallituksen keväällä 2005 

eduskunnalle antamassa hallintoselonteossa yhteispalvelun kehittämisen tavoitteeksi asetettiin 
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toimivan ja kattavan palveluverkon aikaansaaminen ja ylläpitäminen siten, että henkilökohtainen 

viranomaisasiointi on mahdollista kohtuullisen matkan päässä. Eduskunnan hallintoselontekoon 

antamassa vastauksessa painotettiin tarvittavien hallintopalvelujen saamista samasta paikasta 

yhden luukun periaatteella.  Palvelupisteiden palveluvalikoimaa haluttiin kehittää kattavaksi ja 

samantasoiseksi koko maassa. (Yhteispalvelu 2010 (2010): 16.) 

 

Koska yhteispalvelulaki oli ristiriidassa perustuslain kanssa, oli uutta lakia alettu valmistella jo 

valtioneuvoston yhteispalvelun kehittämisestä antaman periaatepäätöksen jälkeen vuonna 2001. 

Uusi yhteispalvelulaki tuli hallintoselonteon linjausten mukaisena voimaan vuonna 2007. 

Valtiosääntöoikeudellisesti hankala toimivallan siirtäminen toiselle viranomaiselle jäi pois ja 

yhteispalvelulaki pohjautui lomakkeiden ja asiakirjojen vastaanottamiseen ja luovuttamiseen sekä 

neuvontaan ja asiakaspalvelun muuhun tukemiseen. Lomakejakelun kaltainen palvelutaso oli 

asiakkaan näkökulmasta kuitenkin liian vähäistä. (Uusi yhteispalvelu 2008: 21–23; Yhteispalvelu 

2010 (2010): 14.)  

Sisäasiainministeriö asetti vuosiksi 2006–2008 yhteispalvelun tehostamishankkeen selvittämään 

mahdollisuuksia vähentää eri viranomaisten toimipisteitä yhdistämällä asiakaspalvelua samaan 

palvelupisteeseen. Erityisesti tuli selvittää muiden palvelujen kokoamista Kelan toimipaikkoihin. 

Hankkeen alkaessa Suomessa oli runsaat 200 yhteispalvelupistettä, jotka olivat palvelutasoltaan 

hyvin erilaisia.  Hankkeessa määriteltiin myös kunkin toimijan yhteispalveluna annettavaksi 

soveltuvat palvelut eli vakiopalveluvalikoima. (Uusi yhteispalvelu 2008: 7, 14, 25, 33, 53.) 

Yhteispalvelun laajentamishankkeessa (2008–2010) selvitettiin edelleen uusia tapoja tarjota 

palveluja yhteispalvelupisteissä sekä kerättiin kokemuksia etäpalvelusta hankkeen pilottikokeilujen 

kautta (Yhteispalvelu 2010 (2010): 15). 

Hankkeista huolimatta yhteispalvelu ei ole laajentunut odotusten mukaisesti. Vuoden 2009 alussa 

yhteispalvelupisteitä oli 180, mutta niistä ainoastaan 82 tarjosi vähintään kahden eri viranomaisen 

vakiopalveluvalikoiman mukaiset palvelut. Osalle yhteispalvelupisteistä oli epäselvää, täyttävätkö 

ne edes yhteispalvelulain mukaisen määritelmän. Vuonna 2009 tehdyssä asiakaskyselyssä 

yhteispalvelupisteen käyttäjät pitivät toimintamallia kuitenkin helppona ja vaivattomana ja 

erityisesti iäkkäät käyttäjät olivat asioiden hoitamiseen yhteispalvelupisteessä tyytyväisiä. Toisaalta 

osalle asiakkaista yhteispalvelupisteen käyttäminen oli sijainnin takia ainoa vaihtoehto. (Kainu 

2010: 5–19.) 

Tehtyjen havaintojen mukaan yhteispalvelupisteiden asiakastietokoneet olivat pääosin 

käyttämättöminä eikä niitä muutenkaan käytetty viranomaisasioiden hoitamiseen. Yhteis-

palvelupisteen ohella tärkeä asiointikanava olikin viranomaisen oma toimipaikka. Asiakaskyselyyn 

vastanneista 51 prosenttia halusi hoitaa viranomaisasiansa henkilökohtaisesti palvelupisteessä,  

25 prosenttia puhelimitse, 14 prosenttia tietokoneella kotoa, 4 prosenttia tietokoneella 

viranomaisen tiloissa ja 2 prosenttia viranomaisen kiertävässä bussissa. Videoneuvotteluyhteys 
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viranomaisen palvelupisteessä ei kiinnostanut lainkaan. Yhteispalvelupisteeseen toivottiin ennen 

kaikkea enemmän palveluita pelkän lomakejakelun sijaan. (Kainu 2010: 13, 26–27, 36–37, 39–40.) 

Matti Vanhasen II hallituksen (2007–2010) ohjelmassa paikkariippumatonta palvelujen 

saatavuutta koko maassa haluttiin edistää kehittämällä yhteispalvelua, sähköistä asiointia ja 

puhelinpalveluja voimakkaasti. Jyrki Kataisen hallituksen (2011–2014) ohjelmassa tavoitteena oli 

luoda koko maahan kuntatasoinen yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellä yhteispalvelu-

pisteissä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat viranomaispalvelut. (Hallitusohjelmat 2015.) 

Valtiovarainministeriön vuosille 2012–2013 asettamassa Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa 

yhteispalvelun toteuttamistapoja kehitettiin asiakaslähtöisyyden, tuottavuuden ja taloudellisuuden 

näkökulmista. Hankkeen linjausten mukaan maahan tulisi luoda kuntien vastuulla oleva julkisen 

hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden palveluverkko. (Asiakaspalvelu 2014 (2013): 9, 57–61.)  

 

3.3. Sähköinen asiointi 

Varhaiset vaiheet 

Paavo Lipposen II hallituksen (1999–2003) ohjelmaan kirjattiin pyrkimys ihmisystävällisen ja 

kestävän tietoyhteiskunnan toteuttamiseen kehittämällä esimerkiksi sähköisiä palveluja 

helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi. Sähköisellä asioinnilla ja tietoyhteiskunnan palveluilla haluttiin 

parantaa niin julkisen hallinnon palvelukykyä ja tehokkuutta kuin palvelujen alueellista 

saatavuuttakin. Myös Matti Vanhasen hallitus (2003–2007) painotti paikallishallinnon palvelujen 

saatavuuden turvaamista uuden viestintä- ja tietotekniikan avulla.  Sähköisen asioinnin haluttiin 

toteutuvan asiakkaan näkökulmasta. Tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sosiaalista ja alueellista 

tasa-arvoa haluttiin lisätä aktiivisen tietoyhteiskuntapolitiikan kautta. Tämä työ jatkui Vanhasen II 

hallituksen (2007–2010) ohjelman tavoitteilla. Tavoitteena oli tuottaa kattavat ja helppokäyttöiset 

sähköiset arjen toimintoja helpottavat julkiset palvelut. (Hallitusohjelmat 2015.) 

Kansalaisten halukkuus sähköisten palvelujen käyttöön oli 2000-luvun alussa vielä suhteellisen 

vähäistä. Asiat haluttiin hoitaa käymällä virastossa käyden tai puhelimitse. Eniten halukkuutta oli 

rutiininomaisten hakemusten laatimiseen tai omien tietojen tarkastamiseen verkossa, mutta 

näihinkin oli valmiutta alle puolella kansalaisista. Esimerkiksi vuonna 2004 vain neljäsosa 

kansalaisista halusi asioida verohallinnon asioissa internetin kautta ja lääkäripalveluja halusi saada 

verkossa vain kolme prosenttia vastaajista. Sähköinen asiointi olikin vielä vähäistä: vuonna 2004 

ainoastaan 27 prosenttia väestöstä oli käyttänyt onnistuneesti julkisen hallinnon verkkopalveluja. 

(Asiointipalvelujen kehittäminen… 2005: 34–36.) 

Tietotekniikan käyttöä selitti 2000-luvun alussa ennen kaikkea ikä ja koulutus. Tutkittaessa  

18–67 -vuotiaita kokivat nuoremmat ikäryhmät internetin helpommaksi, hyödyllisemmäksi ja 
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enemmän sisältöä elämään antavaksi vanhimpaan, 52–67 -vuotiaiden ryhmään verrattuna. Myös 

alhainen koulutus vähensi kiinnostusta internetin käyttöön. Haastatellut 65–81 -vuotiaat 

ikäihmiset suhtautuivat internetiin sinänsä myönteisesti, mutta todelliseen käyttöön liittyi 

varautuneisuutta. Koska henkilökohtaisiin asiointiin ja paperisiin asiakirjoihin oli totuttu, tarkoitti 

internetin käyttö tapojen muuttamista. Kun asioiden hoitaminen entiseen tapaan oli edelleen 

mahdollista, ei monimutkaisiksi koettuja verkkopalveluja haluttu ottaa käyttöön. Tietoa saati 

tarvittavia laitteita ei ollut ja kaiken lisäksi tietokoneen hankkimisen kustannukset ja käytön 

osaamattomuus askarruttivat. (Mäensivu 2002: 59–62, 78–85, 98–105. )  

Tietokoneen käyttö oli jo tässä vaiheessa nuorille ikäluokille luontevaa ja verkkopalvelujen käyttö 

oli sujuvaa. Sähköisen asioinnin mahdollisuutta pidettiin vaivattomana ja aikaa säästävänä eikä 

käyntiä virastossa kaivattu. Verkkopalvelut mahdollistivat asioinnin haluttuna aikana riippumatta 

virastojen aukioloajoista. Perinteistä tapaa käyttävissä mukana oli paljon sähköisestä 

asiointimahdollisuudesta tietämättömiä, mutta myös niitä, joilla ei ollut tietokonetta tai taitoa 

verkkopalvelun käyttämiseen. (Saarenpää & Tiainen 2004: 10–14.) Ikäihmiset kokivat tietokoneen 

hiiren käytön hankalaksi ja internetin vaikeasti hahmotettavaksi. Myös matkapuhelimen käyttöä 

pidettiin hankalana ja kalliina, kun lankapuhelin haluttiin joka tapauksessa säilyttää. 

Matkapuhelinta pidettiin sinänsä hyödyllisenä ja turvallisena, mutta tarvetta sellaisen 

hankkimiseen ei välttämättä koettu olevan. (Mäensivu 2002: 107–114, 119–120) 

 

Nykytilanne 

Yhä useampi suomalainen käyttää internetiä asioiden hoitamiseen, viestintään, tiedonhakuun ja 

median seuraamiseen. Kaikista 16–89 -vuotiaista peräti 85 prosenttia käytti vuonna 2013 

internetiä. Alle 54-vuotiaista miltei kaikki kuuluvat internetin käyttäjiin ja valtaosa käyttää sitä 

useita kertoja päivässä. Vanhempien ikäryhmien internetin käyttö on lisääntynyt kaiken aikaa, 

mutta jokapäiväinen arki poikkeaa heillä silti nuoremmista suomalaisista selvästi.  Vakituisia 

käyttäjiä on 55–64 -vuotiaissa hieman yli puolet, 65–74 -vuotiaissa kolmasosa ja 75–89 -vuotiaissa 

alle kymmenesosa. (Suomen virallinen tilasto 2013.) 

Tietokoneen ja internetin käytön kasvu vanhemmissa ikäluokissa selittyy osittain tietokoneen 

käytön hallitsevien ikääntymisellä ja osittain tietokonetta käyttämättömien henkilöiden 

luonnollisella poistumalla. Myös tietokoneen käytön opettelevia ikäihmisiä löytyy edelleen. 

Ikääntyneet käyttävät internetiä samoihin asioihin kuin nuoremmatkin: pankkiasioiden 

hoitamiseen, sähköpostiin, verkkolehtien lukemiseen sekä tiedonhakuun.  Osa vanhemmista 

ikäluokista ei kuitenkaan ole kiinnostunut koko asiasta eikä siksi hanki tietokonetta kotiinsa. 

Päätöstä perustellaan myös tarvittavien taitojen puuttumisella. Osa ikääntyneistä pitää tietokoneen 

ja verkkoyhteyden hankkimista myös kalliina tai pelkää tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyviä 

uhkia. (Suomen virallinen tilasto 2013.) 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä asiointia selvitettäessä kävi ilmi, että vähiten sähköisiä 

yhteystapoja käyttivät haja-asutusalueella asuvat, vähemmän koulutetut ja vanhimpaan, yli  

76-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvat kansalaiset. Toisaalta terveyspalvelujen suuri käyttömäärä 

lisäsi halukkuutta sähköiseen yhteydenpitoon. Tutkimuksessa tuli esiin, että kaikkia palveluja ei ole 

saatavissa sähköisesti eikä kaikilla ole edelleenkään tietokonetta, käyttötaitoa tai kiinnostusta 

sähköiseen asiointiin. Vastaajista lähes 2/3 koki, ettei henkilökohtaista tapaamista voi korvata 

sähköisellä yhteydenotolla. Runsas kolmasosa vastaajista piti henkilökohtaista käyntiä 

välttämättömänä, jotta asiat voidaan käsitellä perusteelliset kaikki kohdat huomioon ottaen ja 

mahdolliset virheet välttäen. (Hyppönen ym. 2014: 36–37, 68–69) 

Myös Kansalaisbarometri 2009-tutkimuksen perusteella asiointi tietokoneen kautta ei korvaa 

huonoja kulkemismahdollisuuksia terveyskeskukseen. Tutkimukseen osallistuneista autottomista 

vain puolet koki voivansa käyttää palveluja verkon kautta, kun autoa käyttävistä 2/3 piti tätä 

toimintatapaa mahdollisena. Kaikista vastaajista 3/5 oli halukkaita asiointiin tietokoneen kautta: 

suurinta kiinnostus oli oman tietokoneen omistavilla ja sen aktiivisen käytön hallitsevilla 

kansalaisilla. Halukkuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköiseen asiointiin oli etenkin 

nuoremmissa ikäryhmissä, kun taas verkkopalvelut torjuvaneet painottivat palvelujen tarjoamista 

lähellä asuinpaikkaa. (Siltaniemi ym. 2009: 148–150.) 

 

Vanhimpien ikäryhmien näkemykset 

Tietotekniikka jakaa asennetasolla jo alle 75-vuotiaatkin ikääntyneet eri ryhmiin. Osa ikääntyneistä 

suhtautuu teknologiaan melko myönteisesti ja pitää tietokonetta tai muita teknisiä laitteita 

hyödyllisinä. Uutta teknologiaa ollaan valmiita kokeilemaan, varsinkin jos ohjeita ja opastusta on 

saatavilla.  Osa suhtautuu uusiin mahdollisuuksiin sinänsä myönteisesti, mutta ei koe uusien 

asioiden opettelua omalla kohdallaan hyödylliseksi tai tarpeelliseksi. Osa suhtautuu teknologiaan 

kielteisesti eikä ole innostunut uusista mahdollisuuksista. (Virkkunen 2011: 2–8 .) 

Kun 75–89 -vuotiaita ikäihmisiä haastateltiin vuonna 2011 tietoteknologian käytöstä, piti hieman 

yli puolet vastanneista uutta tekniikkaa tai teknologiaa hyödyllisenä ja omaa arkea helpottavana. 

Kiinnostus tekniikkaan väheni iän kasvaessa. Valmiutta uuteen teknologiaan oli enemmän 

miehillä, työelämässä johtavassa asemassa olleilla ja niillä, joilla oli eniten läheisiä. Valtaosa 

ikääntyneistä torjui kuitenkin sekä yhteydenpidon ystäviin uuden teknologian avulla että kodin tai 

oman itsensä suojelemiseen tarkoitetut tekniset apuvälineet. Tuloksia voi selittää vähäinen 

tietämys aihepiiriin liittyvistä mahdollisuuksista.  (Intosalmi ym. 2013: 5, 15–19.) 

Vaikka vuonna 2013 lähes kaikki 70–79 -vuotiaat käyttivät matkapuhelinta ja 80–89 -vuotiaistakin 

neljä viidesosaa kuului käyttäjiin, poikkesivat kaikkein ikääntyneimmät puhelimen käytössään 

nuoremmista ikäryhmistä selvästi. Kun enemmistö nuorista ikäluokista käyttää jo älypuhelimia, oli 
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70–89 -vuotiaissa älypuhelimen käyttäjiä vuonna 2013 vasta kymmenesosa. (Suomen virallinen 

tilasto 2013.) Iäkkäille, 75–90 -vuotiaille tehdyn haastattelututkimuksen mukaan vanhat tavat 

olivatkin asioiden hoitamisessa edelleen etusijalla. Lankapuhelimesta ei haluttu luopua, vaikka 

matkapuhelin olisi hankittukin. Osa suhtautui matkapuhelimeen ja tietokoneen kielteisesti eikä 

halunnut opetella uutta.  Laitteita pidettiin turhina ja niiden käytön opettelemista vaikeana ja koko 

teknologiaa pelottavana, vaikka lapset tai sukulaiset painostivatkin tietokoneen tai matka-

puhelimen hankintaan. Ne, jotka tietokoneen olivat hankkineet, korostivat sen tuomia hyötyjä 

arkeen. (Wessman 2013: 21–24, 40.) 
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4. Kysely esimerkkipaikkakunnilla 

 

4.1. Yläne 

 

Tausta 

Yläne sijaitsee Varsinais-Suomessa Loimaan seutukunnassa, ja se on ollut vuodesta 2009 lähtien 

osa Pöytyän kuntaa. Yläne on luonnonolosuhteiltaan monimuotoinen, mutta kokonaisuutena 

lähiseutua harvaan asutumpi ja karumpi. Tunnusomaista paikkakunnalle ovat niin laajat metsä- ja 

suoalueet, pienet jokilaaksot kuin järvetkin.  Järvistä suurin eli Pyhäjärvi kattaa Yläneen 

pohjoisosan. Asutus on sijoittunut pääosin paikkakunnan keski- ja itäosiin. Yläneen väestötiheys 

oli ennen kuntaliitosta 6,2 asukasta/maakm2 ja se oli saaristoalueita lukuun ottamatta Varsinais-

Suomen harvaan asutuin kunta. Kunnan asukkaista 45,8 prosenttia asui kirkonkylässä.  

Yläneen väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmeninä melko vähän. Kunnassa asui 1990-luvun 

alussa vajaat 2 400 asukasta, kuntaliitoksen toteutuessa vuoden 2009 alussa väkiluku oli runsaat 

2 100. Alkuvuodesta 2012 Yläneellä oli asukkaita 2 060. Lasten suhteellinen osuus Yläneen 

väestöstä on ollut varsinaissuomalaisittain keskimääräinen, mutta iäkkäiden osuus tavanomaista 

korkeampi. Yli 65-vuotiaita oli vuoden 2007 lopussa yläneläisistä 24,5 prosenttia.  

 

Kuntaliitos 

Yläne sijaitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla ja itsenäisenä kuntana sillä oli yhteyksiä eri 

suuntiin. Varsinais-Suomessa asiointi, työssäkäynti ja kuntatason yhteistyö jakaantuivat Turun, 

Loimaan ja Auranmaan kuntien kesken. Yläneellä pohdittiin vuonna 2006 siirtymistä Loimaan 

seutukunnasta Turun seutukuntaan, mutta jo seuraavana vuonna Yläne aloitti neuvottelut 

kuntaliitoksesta Pöytyän kanssa.  

Kuntaliitoksella haettiin alueen seudullisen ja maakunnallisen aseman vahvistamista: 

neuvottelujen tavoitteena oli saada mukaan liitokseen lähiseudun viisi muutakin kuntaa.  Pöytyä ja 

Karinainen olivat yhdistyneet jo vuonna 2005 ja nyt oli tarkoitus luoda maaseutumainen kunta 

Turun ja Loimaan väliin.  Samanaikaisesti myös Loimaan seudulla neuvoteltiin kolmen kunnan 

yhdistymisestä. Auranmaan muut kunnat eivät kuitenkaan lähteneet Pöytyän ja Yläneen 

esittämään selvitykseen mukaan, joten jo joulukuussa 2007 kunnissa päätettiin kahdenkeskisestä 

liitoksesta. Uusi 8 400 asukkaan Pöytyän kunta aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. 

Neuvotteluasetelman mukaisesti Pöytyän ja Yläneen yhdistymissopimuksessa kuntaliitoksen 

keskeiseksi tavoitteeksi linjattiin tulevaisuuden muutospaineisiin vastaaminen muodostamalla 
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kooltaan ja taloudellisilta voimavaroiltaan riittävän suuri ja täten itsenäisenä säilyvä kunta Turun 

kaupunkiseudun ja Loimaan väliin. Uuden kunnan todettiin kehittävän aluetta, sen palveluja ja 

elinkeinoja alueen asukkaiden omin ehdoin ja heidän hyväkseen. Tärkeäksi lähtökohdaksi otettiin 

lähipalvelujen järjestäminen kunnan kolmessa taajamassa eli Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneen 

kirkonkylässä. Lähipalvelujen tulee olla hyvin saavutettavissa ja kaikille kunnan osa-alueelle 

annetaan kehittymisen mahdollisuudet.  

Kuntaliitoksessa uusi kunta sai yhdistymisavustusta yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, josta valtaosa 

eli 2,34 miljoonaa euroa osoitettiin kunnan talouden vahvistamiseen. Vanhustenhuollon 

vahvistamiseen varattiin miljoona euroa mainiten erikseen Yläneen kunnanvaltuuston hyväksymä 

suunnitelma siirtää vanhustenhuollon painopistettä avohuollon suuntaan. Loput 260 000 euroa 

jaettiin tietojärjestelmien kehittämisen, henkilöstökoulutuksen ja palkkatasauksen, 

elinkeinopolitiikan, markkinoinnin sekä selvitys- ja strategiatyön kesken. 

 

Etäisyydet 

Yläne on alueena melko yhtenäinen ja matkaa kirkonkylään on sivukylistäkin korkeintaan  

10–15 kilometriä. Kaukaisimmatkin kulmakunnat ovat alle 20 kilometrin päässä Yläneen 

keskustasta.  Myös matka lähikeskuksiin on kohtuullinen. Yläneen kirkonkylästä on matkaa 

Loimaalle 43 kilometriä ja Turkuun 56 kilometriä. Kunnan länsi- ja eteläosista matka molempiin 

kaupunkeihin on jokseenkin sama: läntisistä kylistä 55–65 kilometriä ja eteläisistä kylistä  

40–45 kilometriä. Yläneen pohjois- ja itäosien kylille Loimaa on selvästi lähin kaupunki. Matkaa 

Loimaalle on 30–45 kilometriä, kun taas Turku on runsaan 60 kilometrin päässä.   

Osana Pöytyän kuntaa etäisyys Yläneeltä muihin taajamiin on kunnallisten palvelujen kannalta 

olennaista.  Matkaa Yläneen kirkonkylästä Riihikoskelle on 24 kilometriä ja Kyröön 36 kilometriä. 

Etäisyydet naapurikuntien kuntakeskuksiin ovatkin tätä lyhyemmät: matkaa Oripäähän on  

20 kilometriä, Säkylään 23 kilometriä ja Euraan 37 kilometriä.  Yläneen länsireunasta lähin 

kuntakeskus on Mynämäki, jonne on matkaa noin 30 kilometriä. Yläneen eteläisistä kylistä on 

matka Riihikoskelle ja itäisistä kylistä Oripäähän yhtä pitkä kuin omaan kirkonkylään. Satakunnan 

puolella sijaitsevat lähikaupungit ovat myös kohtuullisen matkan päässä: Yläneen kirkonkylästä on 

Huittisiin 44 kilometriä ja Kokemäelle 48 kilometriä. 

 

Liikenneyhteydet 

Yläneen joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2012 etelään Turun suuntaan sekä pohjoiseen 

Säkylän ja Euran kautta Poriin erittäin hyvät. Yläneen kirkonkylästä, Nummiojalta ja 

Rannanmäestä pääsi pikavuorolla molempiin suuntiin 10–13 kertaa päivässä, tavallisesti tunnin 
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välein. Säkylään ajettiin myös edestakaiset kouluvuorot Rannanmäen kautta siten, että 

asiointiaikaa perillä oli runsaat kuusi tuntia. Loimaalle pääsi koulupäivinä kahdella aamuvuorolla 

ja takaisin kahdella iltapäivävuorolla siten, että asioiden hoitamiseen jäi aikaa 4–8 tuntia. Asiointi 

Loimaalla onnistui myös Yläneen eteläisistä kylistä. Yhteys Kyröön toimi ainoastaan Loimaan 

kautta kiertämällä, Riihikoskelle vielä tätäkin hankalammin. 

Yläneen kirkonkylään ajettiin etukäteen tilattavaa asiointiliikennettä kolmella reitillä kerran 

viikossa. Reitit kattoivat ainoastaan Yläneen pohjois- ja länsiosan, sillä eteläosan reitistä oli 

luovuttu matkustajien vähäisyyden takia.  Reitin ajaminen edellytti vähintään kahta matkustajaa ja 

yhtä reiteistä ei ajettu kesäaikana. Asiointiaikaa kirkonkylässä oli ainoastaan kaksi tuntia, joten 

palveluliikenne ei mahdollistanut asiointia lähitaajamissa tai -kaupungeissa. 

 

Kuntapalvelut 

Pöytyällä kunnan hallintopalvelut hajautettiin kuntaliitoksen jälkeen vanhoihin kuntakeskuksiin. 

Kunnan yleishallinto ja vapaa-aikapalvelut hoidettiin Kyrön toimipisteessä. Riihikosken toimipiste 

vastasi perusturvapalveluista, teknisistä palveluista, ruoka- ja siivoushuollosta sekä lomatoimeen 

liittyvä asioista. Maaseutuhallinnon palveluista vastasi Loimaan kaupunki, mutta ajanvarauksella 

palveluja sai kerran viikossa myös Riihikoskella. Yläneen toimipisteen tehtäviin kuului 

taloushallinto ja rakennustarkastus. 

Pöytyän ja Yläneen yhdistymissopimuksessa ei koulutoimesta sovittu. Kuntaliitoksen toteutuessa 

Yläneellä toimi kirkonkylän yhtenäiskoulu ja Rannanmäen kyläkoulu kunnan eteläosassa, muut 

kyläkoulut oli lakkautettu jo 1990-luvun alussa. Kirkonkylän ala- ja yläkoulu olivat toimineet 

yhtenäiskouluna vuodesta 2005 alkaen. Koulujen tulevaisuus tuli esiin Pöytyän kunnan talouden 

tasapainottamisohjelman ja vuonna 2010 laaditun kouluverkkoselvityksen myötä. Selvityksessä 

ehdotettiin kaksiopettajaisten koulujen lakkauttamista, mikä Yläneellä olisi tarkoittanut 

Rannanmäen koulun toiminnan päättymistä. Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2011 kyläkoulujen 

säilyttämisestä ja tilanteen uudelleentarkastelusta, jos oppilasmäärä vähenee 20:een.  

Yläneen kirjasto on avoinna neljänä päivänä viikossa yhteensä 24 tuntia. Aukiolopäivät ovat 

säilyneet kuntaliitoksen jälkeen ennallaan, mutta aukioloaika on lyhentynyt yhdellä tunnilla. 

Kuntaliitoksen myötä aineisto on monikertaistunut, sillä oman kunnan alueella toimii nyt myös 

Kyrön ja Riihikosken kirjastot. Kirjastoautotoiminnasta Yläneen kunta luopui jo vuonna 2002. 

Pöytyän kunnassa toimii Elisenvaaran lukio Kyrön taajamassa, mutta yläneläisille lähin lukio 

sijaitsee Säkylässä. 

Yläneen perusterveydenhuollon palveluista vastaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, jonka 

muodostavat Pöytyän ja Auran kunnat. Kuntayhtymä järjesti Yläneen terveyspalvelut myös ennen 
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kuntaliitosta. Kuntayhtymän alueella on neljä toimipistettä eli Riihikosken, Kyrön, Yläneen ja 

Auran terveysasemat. Yläneen terveysasemalla on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, 

hammashoitola, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Terveysasemalla 

toimii yksi lääkäri. Laboratorio, röntgen, fysioterapia ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella. 

Laboratorionäytteitä otetaan myös Yläneen terveysasemalla kahtena päivänä viikossa. 

Lääkärin vastaanotto on kaikilla terveysasemilla viitenä päivänä viikossa.  Iltapäivystys kello 

20:een saakka oli vuonna 2012 maanantaista perjantaihin Riihikosken terveysasemalla. Yö- ja 

viikonloppupäivystys oli Loimaan aluesairaalassa. Aiemmin lauantain ja sunnuntain päivystys oli 

kello 15 saakka Riihikosken terveysasemalla, mutta kesällä 2011 päivystys siirtyi tältäkin osin 

Loimaalle.  

Yläneen kunnanvaltuusto päätti vuonna 2006 muuttaa vanhustenhuollon painopistettä avohuollon 

suuntaan. Linjauksella haettiin myös kustannussäästöjä vanhus- ja vammaishuoltoon. Kyselyn 

toteuttamishetkellä vanhainkoti sijaitsi vielä Yläneen eteläosassa Uudessakartanossa, mutta pian 

tämän jälkeen 30 ympärivuorokautisen asumispaikan vanhusten palvelukeskus valmistui Yläneen 

kirkonkylään. Yläneen kirkonkylässä oli lisäksi vanhusten palveluasumista tarjoava 

yhdeksänpaikkainen ryhmäkoti.  

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Yläneellä ei kyselyn toteuttamishetkellä ollut valtionhallinnon palveluja. Seutukunnan palvelut 

olivat keskittyneet Loimaalle, jossa oli kattavat verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin ja 

Kelan palvelut sekä oikeusaputoimiston toimipaikka. Maistraatin yksikkö Loimaalla oli lakkautettu 

vuonna 2011, Pöytyän Riihikoskella yhtenä päivänä viikossa palvellut verohallinnon toimipiste 

lakkautettiin puolestaan vuoden 2012 alussa. Riihikoskella ja Marttilassa Kelan toimisto oli 

avoinna kahtena päivänä viikossa.  

Yläneen lähipaikkakunnista Turku, Salo ja Uusikaupunki tarjosivat kattavat verohallinnon, työ- ja 

elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeusavun palvelut. Mynämäen palveluihin 

kuului Kela, jonka kanssa samoissa tiloissa toimii yhteispalveluperiaatteen mukaisesti poliisi. 

Lupapalveluja sai poliisin virkailijalta yhtenä päivänä viikossa. Kunnantalolla sai yhtenä päivänä 

viikossa ajanvarauksella oikeusaputoimiston palveluita. Laitilassa ja Liedossa oli työ- ja 

elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto sekä kaupungin- tai kunnantalon yhteispalvelupiste. 

Yläneen näkökulmasta palveluja oli saatavissa kohtuullisen matkan päässä myös Satakunnassa. 

Huittisista ja Eurasta sai kattavasti työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin ja Kelan palvelut, joiden 

lisäksi Huittisissa oli maistraatin palveluyksikkö. Kokemäeltä sai poliisin lupapalvelut viitenä 

päivänä, verohallinnon palvelut neljänä päivänä ja Kelan palvelut kahtena päivänä viikossa. 
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Kaikilta paikkakunnilta sai myös oikeusaputoimiston palveluja. Säkylän kunnanvirastossa oli 

yhteispalvelupiste, jossa kunnan palvelujen lisäksi jaettiin Kelan lomakkeita ja vastaanotettiin 

hakemuksia sekä neuvottiin verohallinnon sähköisten palvelujen käytössä. Säkylän 

kunnanvirastossa oli myös oikeusaputoimiston vastaanotto kerran viikossa. 

Yläneen vastaajat 

Yläneen vastaajissa oli hieman keskimääräistä enemmän miehiä.  Nuoria eli 25–44 -vuotiaita oli 

koko tutkimusaineistoon verrattuna selvästi keskimääräistä enemmän ja yli 65-vuotiaita 

vastaavasti vähemmän. Ikärakenteeltaan nuorekkaan aineiston ansiosta eläkeläisiä oli kyselyyn 

vastanneista yläneläisistä vain runsas kolmasosa eli monia muita tutkimuspaikkakuntia 

vähemmän. Koko kyselyyn verrattuna työntekijöitä ja työttömiä oli Yläneen vastaajajoukossa 

paljon. 

Yläneen vastaajien asuinpaikka jakaantui jokseenkin tasan kirkonkylän ja haja-asutusalueen 

kesken. Paikkakunnan luonteen mukaisesti asiointietäisyydet ovat kohtuullisia ja koko 

tutkimusaineistoon verrattuna tavanomaista lyhyempiä. Miltei kaikilla kyselyyn vastanneista 

matka kirkonkylään oli alle kymmenen kilometriä ja lähimpään kaupunkiin alle 60 kilometriä. 

Lähes poikkeuksetta matkat kuljettiin omalla autolla. 

 

Näkemykset Pöytyän kuntapalveluista 

Yläneläisten näkemys kuntapalveluista noudatti pitkälti kyselyhetken mukaista tilannetta 

paikkakunnalla, mikä tarkoitti muihin tutkimusalueisiin verrattuna poikkeavia tuloksia. 

Välttämättöminä lähipalveluina yläneläiset pitivät terveyskeskusta ja vanhustenhoitoa: näiden 

tärkeydestä vastaajat olivat lähes yksimielisiä. Myös yläkoulun ja kirjaston säilymistä omalla 

paikkakunnalla piti tärkeänä 4/5 vastaajista, mikä oli kuitenkin kaikista tutkimusalueista vähiten. 

Kunnan hallintopalveluja piti välttämättöminä runsas 2/3 ja lukiota alle viidennes yläneläisistä. 

Nämä osuudet ovat koko kyselyn alhaisimmat, mutta esimerkiksi lukiota onkin totuttu käymään 

Yläneeltä aina oman paikkakunnan ulkopuolella. 

Vastaajista lähes 4/5 koki kuntapalvelujen huonontuneen edellisen viiden vuoden aikana, mikä 

vastasi koko kyselyn keskiarvoa. Kommentit kuntapalvelujen heikkenemisestä olivat 

terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen supistumista lukuun ottamatta kuitenkin 

yksittäisiä. Moitteita annettiin niin hammashoidosta, eläinlääkäripalveluista, maataloushallinnosta 

ja teknisestä toimesta. Kunnan hallintopalveluihin yläneläiset olivat tyytyväisiä eikä kukaan 

moittinut palvelujen olevan asioinnin kannalta liian kaukana. Hallintopalveluja tarvittiin kuitenkin 

vain harvoin. 
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Kyselyssä tuotiin esiin myös huoli Yläneen tulevaisuudesta. Eräs vastaaja epäili paikkakunnan 

muuttuvan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana samanlaiseksi sivukyläksi kuin lähes 

neljäkymmentä vuotta ennen Ylänettä kuntaliitoksen kokeneet Honkilahti ja Hinnerjoki. Toisen 

vastaajan mielestä paikkakunnan suppeissa palveluissa ei ole varaa vähentää; sen sijaan Yläneelle 

tulisi saada asukkaita ja työpaikkoja, jotta se säilyisi vireänä. 

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Yläneläiset olivat kaikilta osin keskimääräistä tyytyväisempiä sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Melkein kaikki vastaajat pitivät terveydenhoitajan ja neuvolan palveluja hyvinä ja lääkärin 

vastaanottoonkin oli tyytyväisiä 4/5 vastaajista: osuudet olivat koko kyselyn korkeimmat. Lääkärin 

vastaanotto saikin enemmän kiitosta kuin moitteita. Myös laboratorio- ja röntgenpalveluihin 

ilmaisi tyytyväisyytensä ¾ yläneläisistä. Terveydenhoidon erikoispalveluihin toivottiin kuitenkin 

viikoittaista yhteiskuljetusta.  

Hammashoidon ja vanhustenhoidon palvelutasoon ilmaisi tyytyväisyytensä vajaa puolet ja 

terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystykseenkin runsas neljäsosa vastanneista. Vaikka 

päivystykseen tyytymättömiä oli lähes puolet vastanneista, oli myönteisten vastausten määrä 

kuitenkin koko kyselyn korkein. Päivystyksen toivottiin sijaitsevan nykyistä lähempänä. Myös 

terveysaseman kesä- ja loma-ajan sulkua sekä kotisairaanhoidossa tehtyjä muutoksia moitittiin. 

Erityisen tärkeää vastaajille oli joka tapauksessa terveyskeskuspalvelujen saatavuuden 

varmistaminen Yläneen kirkonkylässä. 

 

- Joskus olen ihmetellyt, kun on ollut vaikea saada lääkärin vastaanotolle aikaa ja sitten 

kun lopulta pääsee, niin ei siellä ketään muita kuitenkaan ole. (Nainen 45–64 v, 

kirkonkylä) 

- Terveydenhuollon palvelut pidettävä ehdottomasti ennallaan ja parannettava ja 

kehitettävä Yläneellä. (Mies 25–44 vuotta, 11 kilometriä kirkonkylään) 

 

Yläneläisistä vastaajista lähes puolet edellytti saavansa tärkeimmät terveyspalvelut läheltä eli 

korkeintaan saman matkan päästä kuin heillä on nykyisin matkaa Yläneen kirkonkylään. Tämä 

lähtökohta koski etenkin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottoa.  Pidempiin asiointimatkoihin 

valmiutensa ilmaisseet vastaajat asettivat lääkärin ja hoitajan vastaanottojen sekä vanhusten-

huollon sopivaksi enimmäisetäisyydeksi 11–13 kilometriä ja päivystys mukaan lukien muiden 

terveyspalvelujen enimmäismatkaksi 22–24 kilometriä. 
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Yläneläisillä matkaa omaan kirkonkylään oli keskimäärin vain kolme kilometriä ja yli kymmenen 

kilometrin etäisyydet olivat harvinaisia. Lyhyet matkat tulivatkin selvästi arvioissa esiin. Ajallisesti 

tärkeimpien terveyspalvelujen hankkimiseen oltiin valmiita käyttämään korkeintaan 

parikymmentä minuuttia ja terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystykseenkin enintään puoli 

tuntia. Runsaan kahdenkymmenen kilometrin ja vajaan puolen tunnin matka vastasi etäisyyttä 

Yläneen kirkonkylästä Riihikoskelle. 

 

- Peruspalvelut säilytettäisiin Yläneellä, viikonlopun päivystys Pöytyän Riihikoskella. (Mies 

45–64 v, 11 kilometriä kirkonkylään) 

- Terveyskeskuspalvelut arkisin Yläneen kirkolla ja päivystyspalvelut maksimissaan  

25 kilometrin säteellä.  (Nainen 45–64 vuotta, viisi kilometriä kirkonkylään) 

 

Terveydenhuollon uudet ratkaisut eivät yläneläisiä erityisesti innostaneet. Kaikkien paikkakuntien 

keskiarvoon verrattuna ainoastaan puhelinpalvelujen kehittäminen sai hieman enemmän tukea: 

sitäkin kannatti kuitenkin ainoastaan puolet vastaajista. Terveysbussi ja etenkin palvelujen 

tarjoaminen kylätaloilla jakoi mielipiteet vahvasti. Melko täydellisesti yläneläiset vastustivat 

vanhustenhoidon etäpalveluja, lääkäripalvelujen tarjoamista videoyhteyden kautta ja palvelu-

tarjonnan rajaamista esimerkiksi kerran viikossa tapahtuvaksi. Viimeksi mainittua ei kannattanut 

vastaajista kukaan. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista  

Tyytyväisyytensä alakouluun ja yläkouluun ilmaisi noin 2/3 vastaajista, mikä oli koko kyselyn 

keskiarvoa enemmän. Lukioon tyytyväisiä oli hieman alle puolet vastaajista ja etäopetus 

videoyhteyden kautta kiinnosti vain harvoja. Paikkakunnalle ajankohtaisiin asioihin otti kantaa 

vain harva vastaaja: Yläneelle toivottiin lisää susikuljetuksia ja Rannanmäen koulun 

lakkauttamista kannatettiin. Kirjasto sai kiitosta ja sen palvelutasoa piti hyvänä 93 prosenttia 

yläneläisistä, mikä oli koko kyselyn toiseksi korkein luku. Ajatus monipalveluautosta ei herättänyt 

suuria intohimoja, mutta kirjastoon toivottiin kuitenkin lisää tapahtumia. Myös kansalaisopiston 

tarjoamia harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla moitittiin vähäisiksi. 

 

- Palvelut tällä hetkellä hyvät. (Nainen 25–44 vuotta, 15 kilometriä kirkonkylään) 
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- Pienet kyläkoulut tulisi lakkauttaa. Yläneellä hyvin toimiva yhtenäiskoulu, jonka 

toimintaa tulisi edelleen kehittää lisäämällä erityisopetuspalveluita. (Nainen 45–64 v, 

kirkonkylä) 

 

Tärkeimpien sivistyspalvelujen osalta noin puolet yläneläisistä arvioi sopivaksi enimmäismatkaksi 

etäisyyden omaan kirkonkylään. Myös pidempää koulu- tai kirjastomatkaa mahdollisena pitäneet 

olivat valmiita varsin lyhyisiin etäisyyksiin. Pisin mahdollinen matka alakouluun asettui yhdeksään 

kilometriin. Yläkoulun ja kirjaston haluttiin sijaitsevan enintään 13–14 kilometrin ja lukion 

korkeintaan 24 kilometrin päässä. Lukion osalta matka vastasi todellista tilannetta eli matkaa 

kirkonkylästä Säkylään. Ajallisesti koulu- ja kirjastomatkan haluttiin kestävän korkeintaan 

kaksikymmentä minuuttia, lukion toivottiin sijaitsevan enintään puolen tunnin matkan päässä.  

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Yläneläisten arvio valtionhallinnon palvelujen välttämättömyydestä omalla paikkakunnalla tai 

omassa kunnassa poikkesi selvästi muista tutkimusalueista. Tärkeimpänä lähipalveluna pidettiin 

Kelaa, jota piti välttämättömänä kuitenkin vain 44 % vastaajista. Verotoimistoa, työ- ja 

elinkeinotoimistoa sekä poliisin lupapalveluja kaipasi omalle paikkakunnalle vain runsas neljäsosa 

vastaajista, julkista oikeusapua ja maistraatin palveluita tätäkin harvempi. Määrät olivat kaikkien 

palvelujen osalta koko kyselyn alhaisimmat. 

Yläneläiset olivat varsin tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa saada valtionhallinnon palveluja läheltä. 

Palveluja tosin käytettiin varsin niukasti: esimerkiksi poliisin lupapalveluja ja verotoimistoa 

tavallisesti korkeintaan kerran vuodessa. Osuus oli koko kyselyn alhaisin. Useimmiten yläneläiset 

käyttivät Kelan palveluja, mutta niitäkin muihin paikkakuntiin verrattuna harvoin. Sen sijaan työ- 

ja elinkeinotoimiston palveluja käytti vähintään kerran vuodessa runsas neljäsosa vastaajista eli 

eniten kaikista kyselypaikkakunnista. 

Palveluja käyttävistä yläneläisistä 4/5 totesi pystyvänsä hoitamaan Kelan palvelut lähellä. Miltei  

¾ vastaajista oli tyytyväinen myös verotoimiston, työ- ja elinkeinotoimiston sekä poliisin 

saavutettavuuteen. Poliisin osalta tulos oli koko kyselyn korkein eikä työ- ja elinkeinotoimiston, 

maistraatin ja julkisen oikeusavun sijaintia pitänyt ongelmallisena yksikään vastaaja. Palvelutasoa 

arvostelleiden mielestä matka Loimaalle hoitamaan verohallinnon, Kelan ja poliisin asioita on liian 

pitkä. 
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- Valtion palvelut kuten poliisi-, vero- ja Kelan palvelut saatava kohtuullisen matkan 

päästä.   (Nainen 45–64 vuotta, viisi kilometriä kirkonkylään) 

- Syrjäkylillä asuvia rangaistaan palvelujen loppumisesta. Bensan hinta on pilvissä. Ne, 

joilla ei ole omaa autoa, ovat todella kurjassa asemassa. Maaseutu loppuu tällä menolla. 

(Nainen 45–64 vuotta, kymmenen kilometriä kirkonkylään) 

 

Paikkakuntalaisista vain 2/3 koki valtionhallinnon palvelujen huonontuneen edellisen viiden 

vuoden aikana. Määrä oli koko kyselyn alhaisin ja poikkesi selvästi muista 

tutkimuspaikkakunnista. Palvelujen huononemista edellisen viiden vuoden aikana kysyttäessä 

poliisi, verotoimisto ja Kela mainittiin ainoastaan yksittäistapauksissa. Erään vastaajan mukaan 

palvelut eivät olekaan muuttuneet merkittävästi. 

Uudentyyppiset valtionhallinnon palvelujen tuottamistavat eivät yläneläisiä vakuuttaneet. 

Ainoastaan kerran viikossa avoinna olevaa viranomaisen omaa palvelupistettä piti hyvänä ideana 

hieman yli puolet vastaajista. Ehdotukset yhteispalvelupisteestä, puhelinpalvelujen 

parantamisesta, lupapalveluautosta ja tietokoneen käytöstä kotona saivat ristiriitaisen 

vastaanoton. Tietokoneen ja videoneuvotteluyhteyksien käyttö yhteispalvelupisteessä keräsivät 

lähinnä vastustusta. Videoavusteista asiointia ei yksikään vastaaja pitänyt hyvänä ajatuksena.  

 

Palvelujen tulevaisuus 

Arvio asioinnin onnistumisesta, jos palvelut siirtyvät yhä enemmän Loimaalle tai Turkuun, jakoi 

vastaajien mielipiteet. Yläneläisistä 2/3 piti tämänkaltaista tilannetta hankalana ja 

monimutkaisena: matkat pitenevät ja kustannuksia tulee lisää. Tuntuu turhauttavalta ajaa asioiden 

hoitamiseksi kymmeniä kilometrejä ja tämä vie kaiken lisäksi paljon aikaa. Polttoaine on kallista ja 

autottoman asiointi vielä hankalampaa, sillä linja-autovuoroja kulkee hyvin harvoin. Asiointi 

pitkän matkan päässä tuottaa hankaluuksia niin työssäkäyvälle kuin kotiäidillekin. 

 

- Loimaalla asiointi suhteellisen sulavaa. Turussa huonosti parkkipaikkoja ja pitkät jonot. 

(Mies 25–44 vuotta, kirkonkylä) 

- Omalla autolla pääsee niin kauas kuin tarve vaatii. Vanhusten osalta tilanne voi olla 

hankalampi ja palveluja tarvittaisiin lähempänä. (Nainen 25–44 v, viisi kilometriä 

kirkonkylään) 
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Kolmannes vastaajista ei kokenut etäisyyden kasvamisen tuottavan ongelmia. Osa luotti oman 

auton luomiin kulkumahdollisuuksiin, osa puhelimeen ja verkkopalveluihin. Asioinnin 

onnistumiseen luottavissa oli asukkaita kaikissa ikäluokista sekä kirkonkylässä että haja-

asutusalueella. Moni vastaajista painotti kuitenkin Loimaan tärkeyttä asiointipaikkana Turun 

sijaan. 

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Syksyllä 2012 Rannanmäen koulussa oli 20 oppilasta ja taloustoimikunta esitti koulun 

lakkauttamista. Pöytyän kunnanhallitus päätti kuitenkin selvittää koulujen tilannetta laajemmin ja 

käsitellä asiaa vasta syksyllä 2013. Päivitetyn kouluverkkoselvityksen mukaisesti Rannanmäen 

koulu lakkautettiin loppujen lopuksi syyslukukauden 2014 alussa. Kunnanviraston Yläneen 

toimipisteessä sijainnut rakennustarkastus siirtyi vuonna 2015 Riihikoskelle ja Yläneelle jäi 

ainoastaan taloushallinto. Terveyskeskuksen iltapäivystys kello 16 jälkeen sekä yö- ja 

viikonloppupäivystys on vuoden 2015 alusta lukien Loimaalla ja Turussa. 

Valtion paikallishallinnon palvelut ovat viime vuosina vähentyneet: Loimaan verotoimiston 

aukioloaikaa supistettiin nelipäiväisestä kaksipäiväiseksi syksyllä 2012. Uudestakaupungista ja 

Kokemäeltä verohallinnon toimipiste on lakkautettu kokonaan. Maistraatin toimipiste on suljettu 

Uudestakaupungista ja Huittisista. Kelan Riihikosken toimisto lakkautettiin vuoden 2013 alussa. 

Mynämäellä Kelan aukioloaikaa on viime vuosina vähennetty ensin kolmeen ja sittemmin yhteen 

päivään viikossa ja poliisin lupapalveluja tarjonnut yhteispalvelupiste on lakkautettu.  

Poliisin lupapalveluja saa Kokemäeltä enää kahtena päivänä, Eurasta yhtenä päivänä viikossa ja 

Huittisista yhtenä päivänä joka toinen viikko. Huittisten ja Euran työ- ja elinkeinotoimistot 

suljettiin vuonna 2013 ja Laitilan sekä Liedon työ- ja elinkeinotoimistot vuonna 2014. Laitilassa ja 

Liedossa tehdään edelleen työnhakijoiden aktivointi- ja työllistymissuunnitelmia ajanvarauksella 

tarvittaessa. Huittisissa ja Eurassa Kelan toimistot ovat avoinna kolmena päivänä, Laitilassa 

kahtena päivänä ja Liedossa yhtenä päivänä viikossa.  
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4.2. Lammi 

 

Tausta 

Lammi sijaitsee Kanta-Hämeessä, ja vuodesta 2009 alkaen se on ollut osa Hämeenlinnan 

kaupunkia. Hallintoalueena Lammi tunnettiin jo 1300-luvulla ja seudulle onkin vanha asutus 

tunnusomaista. Lammi sijoittuu toisen Salpausselän alueelle siten, että selänteet ja siihen liittyvät 

harjut ja hiekka-alueet leimaavat vahvasti keski- ja eteläosan maisemakuvaa. Lammin pohjoisosa 

on puolestaan harvaanasuttua moreenimaata, jota luonnehtivat laajat metsät ja monet järvet. 

Lammin väestötiheys oli ennen kuntaliitosta 10,2 asukasta/maakm2. Asukkaista 56,5 prosenttia 

asui kirkonkylässä.  

Lammin väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana jonkin verran. Kunnassa oli  

1990-luvun alussa lähes 6 000 asukasta ja liitoksen toteuduttua vuoden 2009 alussa asukasluku oli 

5 530. Vuonna 2010 toteutuneessa osakuntaliitoksessa Mommilan kylän 167 asukasta siirtyi 

omasta anomuksestaan Hausjärven kuntaan. Lammilaisten määrä on kuitenkin vähentynyt myös 

muuten, sillä vuonna 2012 asukkaita oli enää 5 203. Ennen kuntaliitosta lapsia ja ikääntyneitä oli 

Kanta-Hämeeseen ja koko maahan verrattuna hieman keskimääräistä enemmän. Yli 65-vuotiaita 

oli lammilaisista lähes neljäsosa, mikä oli eniten koko maakunnassa.  

 

Kuntaliitos 

Hämeenlinnan seudun kunnat päättivät Janakkalaa lukuun ottamatta selvittää Paras-hankkeen eli 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä vuonna 2005 seudullisen palvelurakenteen 

mahdollisuutta. Palvelurakenneselvitys vauhditti ajatusta seudullisesta suurkunnasta, mutta 

Hattula ja Lammi päättivät kuitenkin jäädä jatkoneuvotteluista pois. Hämeenlinnan, Hauhon, 

Kalvolan, Rengon ja Tuuloksen kuntaliitosneuvottelut käynnistyivät loppuvuodesta 2006. 

Lammi tuli mukaan kuntaliitosselvitykseen kesken neuvottelujen kunnanvaltuuston äänestettyä 

kolmannen kerran asiasta. Päätökseen vaikutti talousselvitys, jonka mukaan itsenäisellä Lammilla 

olisi ollut edessä vaikeita valintoja ja suurella kunnalla paremmat edellytykset hoitaa palveluita ja 

investointeja. Kuntaliitoksesta päätettiin kaikissa kunnissa yhtäaikaisesti marraskuussa 2007. 

Yhdistymisen kannalle päädyttiin Hauholla äänin 17–4, Lammilla äänin 16–11 ja muissa kunnissa 

yksimielisesti.  

Kuntaliitoksessa 48 000 asukkaan Hämeenlinnaan liittyivät Lammin lisäksi vajaan  

4 000 asukkaan Hauho, 3 500 asukkaan Kalvola, 2 400 asukkaan Renko ja 1 600 asukkaan Tuulos. 

Alkuperäiseen kaupunkiin nähden Hämeenlinnan pinta-ala lähes kymmenkertaistui  

2 032 neliökilometriin. Yhdistymissopimuksessa painotettiin palvelujen tuottamista aiempaa 
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asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja innovatiivisemmin, mutta asukkaiden, yritysten ja 

ympäristön hyvinvointi huomioon ottaen. Hämeenlinnan todettiin olevan elinvoimaisista 

kunnanosakeskuksista koostuva kehittyvä kaupunki, joka tavoittelee hallittua kasvua ympäristöä ja 

historiaa kunnioittaen. 

Hyvälaatuiset lähipalvelut päätettiin järjestää pääasiassa vuoden 2007 palveluverkolla ja niiden 

tuottamisessa päätettiin siirtyä tilaaja-tuottaja -toimintamalliin, elämänkaariajatteluun ja 

seudullisissa palveluissa isäntäkuntamalliin. Liitosalueiden painoarvo varmistettiin siirtymä-

kauden ajaksi tiettyjen toimielinten aluekohtaisilla luottamushenkilöpaikoilla sekä kahdella 

aluetoimikunnan perustamisella. Kuntaliitoksen yhteydessä myönnetystä 12,24 miljoonan euron 

yhdistymisavustuksesta yhdeksän miljoonaa sovittiin kohdennettavaksi liitoskuntien 

investointeihin. Lammilla yhdistymisavustusta käytettiin liikuntakeskuksen toteuttamisen 

loppuunsaattamiseen ja uuden päivähoitoyksikön rakentamiseen. 

 

Etäisyydet 

Lammi on muodoltaan pitkänomainen, mutta kirkonkylä sijoittuu jokseenkin paikkakunnan 

keskiosaan. Kunnan pohjoisimmista kylistä on matkaa Lammin keskustaajamaan  

20–30 kilometriä ja eteläosasta aluesiirron jälkeen 15–20 kilometriä.  Pääosa asutuksesta sijaitsee 

korkeintaan 10–15 kilometrin päässä kirkonkylästä. Hämeenlinnan keskustaan on matkaa Lammin 

kirkonkylästä 35 kilometriä. Pohjoisista ja itäisistä kylistä matkaa Hämeenlinnaan tulee 

pisimmillään noin 55 kilometriä. Myös Lammin eteläisistä kylistä etäisyys kaupunkikeskustaan on 

suorinta reittiä 35–50  kilometriä.  

Lammin kirkonkylä on moniin lähipaikkakuntiin verrattuna melko suuri taajama ja toisaalta 

etäisyys Lammin kylistä muihin kuntakeskuksiin on tavallisesti omaa kirkonkylää pidempi.  

Naapuripaikkakunnan kuntakeskus on reunakylistä usein kuitenkin Hämeenlinnaan verrattuna 

lähempänä. Esimerkiksi Padasjoelle, Hollolaan, Kärkolään, Hausjärvelle ja Janakkalaan on 

lyhimmillään matkaa 20–35 kilometriä. Lammin itäreunan kylistä myös Lahti on Hämeenlinnaa 

hieman lähempänä matkan ollessa 37–48 kilometriä. Kaupallisia ja osin julkisiakin palveluita 

tarjoavaan Tuulosen kauppakeskus sijaitsee valtateiden risteyksessä Tuuloksessa noin kymmenen 

kilometriä Lammin kirkonkylästä länteen. 

 

Liikenneyhteydet 

Lammin joukkoliikenneyhteydet olivat kyselyn toteuttamishetkellä kohtalaisen hyvät. Lammin 

kirkonkylästä pääsi Hämeenlinnaan vakio- ja pikavuoroilla arkisin 15–17 kertaa vuorokaudessa ja 

viikonloppuisinkin 8–10 kertaa. Yhteys Lahteen oli tätäkin parempi, sillä vuoroja oli arkisin  
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24–28 ja viikonloppuisin 18–19. Myös Tampereelle pääsi linja-autolla hyvin, joskin matka on 

selvästi pidempi kuin lähikaupunkeihin. Tiiviit yhteydet mahdollistivat Lammin kirkonkylän 

asukkaiden työssäkäynnin ja kaupunkiasioinninkin julkista liikennettä käyttäen.  

Myös Lammin ja naapurikuntien välillä kulki linja-autovuoroja, mutta niiden toimivuus Lammin 

sisäisessä liikenteessä oli vähäinen.  Paikkakunnan pohjoisista kylistä Liesosta, Porraskoskelta ja 

Evolta saattoi kuitenkin asioida Lammilla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa linja-autoa käyttäen. 

Toisaalta Lammilta ja eteläisistä kylistä pääsi arkipäivisin myös Riihimäelle tai Hyvinkäälle. 

Erityisesti ikäihmisille tarkoitettu palvelulinja kulki Lammilla viikoittain viidellä eri reitillä siten, 

että liikenne kattoi hyvin Lammin kylät. Asiointiaikaa Lammin kirkonkylässä oli vajaat kaksi 

tuntia. Yksi reiteistä kävi myös Tuulosen kauppakeskuksessa, mutta linja ajettiin eri päivänä kuin 

esimerkiksi poliisin palvelupiste oli avoinna. Palvelulinja sopi lähinnä Lammin kirkonkylän 

asukkaille ja asiointiaikaa on 3,5 tuntia. Asiointi Tuuloksen kauppakeskuksessa onnistui myös 

Hämeenlinnan suunnan vakiovuoroilla.  

 

Kuntapalvelut 

Kuntaliitoksessa hallintopalvelut keskitettiin Hämeenlinnan kaupunkikeskustaan. Entisiin 

kuntakeskuksiin perustettiin palvelupisteet, jotka säästösyistä siirrettiin kuitenkin jo vuonna 2010 

liitoskuntien kirjastoihin. Lammin kirjaston yhteispalvelupisteessä voi maksaa kaupungin laskuja 

ja sinne palauttaa hakemuksia. Kirjaston yhteydessä on myös Hauhon, Tuuloksen ja Lammin eli 

Ydin-Hämeen sosiaalipalvelujen toimipiste. Sosiaalityöntekijä ottaa palvelupisteissä asiakkaita 

vastaan ajanvarauksella. Maaseutupalveluilla on toimipiste kantakaupungin lisäksi myös 

Tuuloksessa kauppakeskus Tuulosessa. 

Kouluverkkoa tarkasteltiin jo itsenäisen Lammin kunnan aikana useaan otteeseen. Iso-Evon koulu 

lakkautettiin vuonna 2005, Mommilan koulu vuonna 2007 ja Porkkalan koulu vuonna 2009. Myös 

muiden kyläkoulujen lakkauttamista suunniteltiin ennen kuntaliitosta. Yhdistymissopimuksen 

lähtökohtana oli kuitenkin kouluverkon säilyminen ennallaan siirtymäkauden ajan, joskin 

tavoitteeksi otettiin siirtyminen vähintään kolmeopettajaisiin kouluihin. Myös lukioverkon 

todettiin säilyvän ennallaan. Säästösyistä jo vuonna 2009 alettiin kuitenkin suunnitella 

kyläkoulujen ja lukion lakkauttamista sekä yläkouluyhteistyön lopettamista Hämeenkosken 

kunnan kanssa. 

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti syksyllä 2009 lakkauttaa Lieson koulun vuonna 2011 sekä 

Kataloisten ja Kostilan koulut vuonna 2012. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksen 

Lieson koulun osalta paikallisen kyläyhdistyksen tekemän valituksen perusteella, sillä koulua ei 

voinut lakkauttaa yhdistymissopimuksen voimassaoloaikana. Koulu lakkautettiinkin vasta vuotta 
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myöhemmin, jonka jälkeen kaikki lammilaiset 1–6 -luokkalaiset ovat käyneet kirkonkylässä 

sijaitsevaa Konnarin koulua. Yläkouluun ja lukioon liittyvät suunnitelmat eivät toteutuneet. 

Lammilla 7–9 -luokkien opetusta antaa Hakkalan koulu. Lammin lukio kuuluu hallinnollisesti 

koulutuskuntayhtymä Tavastian alaiseen lukioliikelaitokseen. Lammin kirjasto on avoinna kuutena 

päivänä viikossa yhteensä 44 tuntia. Toinen Hämeenlinnan kirjastoautoista pysähtyy joka viikko 

2,5 tunnin ajan Konnarin koululla ja Lammin päiväkodilla, jonka lisäksi kirjastoauto käy joka 

toinen viikko yhteensä 21 iltapäivä- tai iltapysäkillä.  

Kuntaliitoksen yhteydessä terveyspalvelujen järjestäminen siirtyi Lammin-Tuuloksen 

kansanterveystyön kuntayhtymältä Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitokselle. Sairaanhoidon 

ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty koko alueelta Hämeenlinnan kantakaupunkiin. 

Lammin terveysasemalla on viitenä päivänä viikossa lääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan, 

neuvolan, laboratorion ja fysioterapian palvelut sekä hammashoitola. Röntgenpalveluja saa 

kahtena päivänä viikossa. Lammin terveyskeskuksen vuodeosaston akuuttihoitopaikat lopetettiin 

vuodenvaihteessa 2010–2011.  

Lammin vanhustenhuollon yksiköt koostuvat kaupungin 37-paikkaisesta vanhainkodista sekä 

kaupunkikonserniin kuuluvan Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön palvelutalosta, tehostetun 

palveluasumisen palvelutalosta sekä vuokra-asunnoista. Lammilla on myös yksityinen hoivakoti. 

Lammin vuodeosaston pitkäaikaispotilaiden paikkojen lakkauttamisen jälkeen valmistuneessa 

selvityksessä esitettiin uuden hyvinvointikeskuksen rakentamista Lammille. Hyvinvointikeskus 

tuottaisi Lammin sairaalan sekä nykyisen vanhainkodin ja Naskalin asumisyksikön tuottamat 

ympärivuorokautisen hoivan palvelut. 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Lammin näkökulmasta valtionhallinnon palvelut ovat keskittyneet pääosin suurimpiin 

kaupunkeihin. Hämeenlinnasta ja Lahdesta saa kattavasti verohallinnon, työ- ja 

elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeusaputoimiston palvelut. Myös Riihimäeltä 

sai kyselyn toteuttamishetkellä kattavat palvelut maistraattia lukuun ottamatta. Verotoimiston 

Lammin sivutoimipiste, Kelan toimisto ja työvoimatoimiston Lammin toimipaikka oli lakkautettu 

jo vuoden 2009 alussa. Muutoksia valmisteltaessa suunniteltiin eri hallinnonalojen sisällyttämistä 

samanaikaisesti kuntaliitoksen yhteydessä luodun palvelupisteen toimintaan, mutta tämä ei 

toteutunut.  

Valtionhallinnon palvelujen poistumisen Lammilta sinetöi poliisin Lammin palvelupisteen 

lakkauttaminen ja palvelujen siirtäminen Tuulosen kauppakeskukseen keväällä 2011. Uusi 

palvelupiste oli avoinna Tuuloksessa kerran viikossa kuuden tunnin ajan. Kyselyhetkellä Lammin 
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kirjastossa toimivassa yhteispalvelupisteessä tarjottiin valtionhallinnon palveluista ainoastaan 

Kelan lomakkeita ja neuvontaa vakiopalveluvalikoiman mukaisesti.  

Lähipaikkakunnista parhaat palvelut sai Janakkalan Turengista ja Asikkalan Vääksystä, joissa 

molemmissa oli saatavissa työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin palveluja viitenä päivänä viikossa.  

Kelan toimisto oli avoinna Turengissa kolmena ja Vääksyssä kahtena päivänä viikossa. Poliisin 

lupapalveluja sai vuonna 2012 myös Hollolasta, Kärkölästä, Asikkalasta ja Padasjoelta 

ajanvarauksella yksittäisinä päivinä viikossa tai kuukaudessa. Padasjoella, Hollolassa ja 

Hausjärvellä Kelan palveluja sai kunnantalojen yhteispalvelupisteistä.  

 

Lammin vastaajat 

Lammilaiset vastaajat noudattivat sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan tarkasti koko kyselyn keskiarvoa: 

naisia ja miehiä oli miltei yhtä paljon ja yli 64-vuotiaita noin kolmasosa vastaajista. Lammin 

erityispiirteenä oli työssäkäyvien suuri määrä. Työelämässä oli mukana 56 prosenttia vastaajista eli 

selvästi koko kyselyn keskiarvoa enemmän. Vastaavasti eläkeläisiä kyselyyn vastasi Lammilla 

hieman tavanomaista vähemmän.  

Muihin paikkakuntiin verrattuna taajama-asutus oli Lammilla hieman keskimääräistä suurempaa. 

Lähes 2/3 lammilaisista vastaajista asui alle viiden kilometrin päässä kirkonkylästä eikä 

ainoallakaan vastaajalla ollut yli 30 kilometrin matkaa Lammin keskustaajamaan. Myös matkat 

lähikaupunkeihin ovat kohtuulliset, sillä valtaosalla vastaajista matkaa kaupunkikeskukseen oli alle 

40 kilometriä. Asiointiin vastaajat käyttivät yleensä omaa autoa, mutta varsinkin kaupungissa 

käytiin myös linja-autolla. 

 

Näkemykset Hämeenlinnan kuntapalveluista 

Lammilaiset käyttivät kaupungin hallinnon palveluja selvästi muiden paikkakuntien vastaajia 

vähemmän: vain alle kolmasosa käytti palveluja vähintään useamman kerran vuodessa. 

Tyytymättömyys oli kuitenkin suurta, sillä vain runsas viidesosa vastaajista arvioi palvelujen 

saamisen onnistuvan hyvin. Lähes 28 prosenttia eli ylivoimaisesti eniten kaikista tutkimus-

paikkakunnista ei kokenut voivansa hoitaa kunta-asioita lähipalveluna. Kirjastossa olevan 

palvelupisteen asiantuntemukseen ei luotettu, vaan virastoasioissa oli suunnattava Hämeenlinnan 

kantakaupunkiin. 

Miltei kaikkien lammilaisten mielestä terveyskeskuksen, vanhustenhoidon ja kirjaston säilyminen 

omalla paikkakunnalla oli välttämätöntä. Myös yläkoulua ja lukiota piti tärkeänä yli 90 prosenttia 

vastaajista: lukion osalta määrä oli selvästi muita kyselyn paikkakuntia suurempi. Suurimpana 

poikkeuksena muihin kuntiin verrattuna olivat kuitenkin kunnan hallintopalvelut, joita piti 
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ehdottoman välttämättöminä ainoastaan ¾ lammilaisista vastaajista. Osuus oli koko kyselyn 

toiseksi alhaisin. 

Jokaisen lammilaisen mielestä kuntapalvelut olivat edellisen viiden vuoden aikana heikentyneet ja 

yli puolet arvioi palvelutason huonontuneen merkittävästi. Määrä oli koko kyselyn korkein. Eniten 

moitittavaa oli terveyskeskuksen palveluissa: hammaslääkärille oli vaikea päästä, terveys-

keskuslääkärit vaihtuivat kaiken aikaa ja päivystys oli kaukana. Myös sosiaalitoimessa ja 

vanhustenhoidossa tehtyjä muutoksia arvosteltiin. Osa vastaajista suhtautui kielteisesti myös 

kyläkoulujen lakkauttamiseen ja kyselyhetkellä ajankohtaiseen suunnitelmaan lakkauttaa Lammin 

lukio.  

Kuntaliitoksen myötä kaupungin omistamien tilojen vuokrat olivat moninkertaistuneet. Erään 

vastaajan mielestä Lammin uimahallin aukioloajat eivät palvelleet käyttäjiä ja teidenhoitokin oli 

heikentynyt. Kiitosta annettiin ainoastaan kirjastolle, liikenneyhteyksille ja vanhusten kotihoidolle. 

Kyselyssä tuotiin joka tapauksessa esiin voimakas tyytymättömyys kuntaliitossopimukseen ja sen 

epäselviin sanamuotoihin. Tavallisesta arjesta poiketen kuntien yhdistyessä poliitikot voivat erään 

vastaajan mielestä hyväksyä millaisia sopimuksia tahansa. 

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Lammilaiset olivat kaikilta osin selvästi keskimääräistä tyytymättömämpiä paikkakuntansa 

sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lääkäriin oli vaikea päästä ja vain alle puolet vastaajista oli 

kyselyhetkellä tyytyväinen tilanteeseen. Lääkäriin piti jonottaa useita viikkoja ja sairaanhoitajakin 

pyrki vastaajien mielestä rajoittamaan vastaanotolle tulevien määrää. Terveydenhoitajan ja 

neuvolan sekä laboratorion ja röntgenin palveluihin oli tyytyväinen vain 2/5 vastaajista: 

terveydenhoitajan osalta luku oli koko kyselyn alhaisin. 

Erityisen närkästyneitä monet lammilaiset olivat ylimääräiseltä tuntuvaan matkustamiseen 

Lammin ja Hämeenlinnan välillä, kun kaikkia palveluja ei ole omalla paikkakunnalla kaikkina 

päivinä tai lainkaan saatavana. Palveluaikojen rajaamisen todettiin lisäävän jonoja entisestään ja 

esimerkiksi röntgenpalveluissa oli juuri tästä syystä jo ongelmia. Terveydenhoidon ilta-, yö- ja 

viikonloppupäivystykseen ei juuri kukaan vastaaja ollut tyytyväinen, joskaan moni lammilaisista ei 

ottanut asiaan lainkaan kantaa. 

Alle neljäsosa lammilaisista oli tyytyväinen paikkakuntansa hammashoidon nykytilanteeseen. 

Hammaslääkäriin ei päässyt ajoissa, sillä jonotus kesti kyselyn ajankohtana yli vuoden. Erään 

vastaajan mielestä kunnan tulisi korvata yksityisen ja julkisen hammaslääkärin hoitomaksujen 

erotus, koska kunnallinen terveydenhoito ei toimi. Vain harva oli tyytyväinen myöskään 

vanhustenhoidon tilaan Lammilla. Kaiken kaikkiaan paikkakunnan vastauksia sävyttikin voimakas 

vaatimus terveyskeskuksen palvelujen säilyttämisestä. Kyse on ennen kaikkea kuntalaisten 
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alueellisesta tasa-arvosta: eräs vastaaja ehdottikin maksuttomien asiointimatkojen järjestämistä 

Hämeenlinnaan muutaman kerran vuodessa. 

 

- Terveyskeskuksen toiminta taattava Lammilla! (Nainen 25–44 vuotta, kirkonkylä) 

- Lammilla oltava yhtä hyvä mahdollisuus saada henkilökohtaisia palveluja kuin 

kantakaupunkilaisilla, palvelutavalla ei merkitystä vaan tasa-arvoisuudella. (Nainen  

45–64 v, kirkonkylä) 

 

Ajatukset uudentyyppisistä ratkaisuista sosiaali- ja terveyspalveluissa herättivät Lammilla 

keskimääräistä vähemmän kiinnostusta lukuun ottamatta terveyspalvelujen järjestämistä 

kylätaloilla. Myös ehdotuksille puhelinpalvelujen kehittämisestä ja terveysbussin käyttöönotosta 

antoi 2/5 vastaajista myönteistä palautetta. Toisaalta huomattava joukko lammilaisia ei pitänyt 

näitäkään ideoita lainkaan toteuttamiskelpoisina ja kylätaloideankin arveltiin toimivan vain 

ennaltaehkäisevänä lisäpalveluna. Kokonaan vaille tukea jäivät ajatukset vanhustenhoidon 

etäpalveluista, videoneuvotteluyhteyksien käytöstä lääkärin vastaanottopalveluissa sekä palvelujen 

tarjoamisesta rajoitetusti kerran viikossa. 

Lammilaiset halusivat terveyspalvelut läheltä: käytännössä sopivaksi enimmäismatkaksi 

terveyskeskukseen arvioitiin vajaat yhdeksän kilometriä. Vastaajista puolet oli valmis kulkemaan 

tavanomaisiin terveyspalveluihin vain saman matkan kuin heillä oli Lammin kirkonkylään eli 

vastaajat edellyttivät palvelujen säilyttämistä ennallaan. Myös muutokset hyväksyville sopiva 

etäisyys oli suhteellisen lyhyt: kun heillä matkaa terveyskeskukseen on kyselyhetkellä keskimäärin 

1,5 kilometriä, oli sopiva enimmäismatka korkeintaan kymmenen kilometriä. Vain yksittäisissä 

vastauksissa etäisyydeksi terveyskeskukseen hyväksyttiin 15–20 kilometriä.  

 

- Joka kunnassa oltava terveyskeskus, johon pääsee ajanvarauksella kahden päivän sisällä 

(nykyään jonotus useita viikkoja). (Nainen 45–64 vuotta, kahdeksan kilometriä 

kirkonkylään) 

- Lääkärin vastaanotto videoyhteyden kautta ja vanhustenhoidon etäpalvelut toimii 

nuoremmilla, mutta ei palvele vanhuksia. (Mies 65–75 vuotta, kolme kilometriä 

kirkonkylään) 

 

Myös terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystyksen, terveyskeskuksen vuodeosaston ja 

vanhustenhoidon haluttiin sijaitsevan lähellä asuinpaikkaa eli käytännössä omassa kirkonkylässä. 

Vain muutama vastaus poikkesi tästä linjasta, mutta näissäkin enimmäismatkaksi palveluihin 
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asettui tavallisesti 20–30 kilometriin. Eniten valmiutta pitkiin asiointimatkoihin oli terveyden-

hoidon yö- ja viikonloppupäivystyksessä, mutta kaikista vastaajista vain joka kymmenes piti 

nykyistä runsaan 35 kilometrin matkaa Hämeenlinnaan sopivana. 

Kysyttäessä sopivaa ajallista etäisyyttä terveyspalveluihin, oli tulos samankaltainen. Asuinpaikasta 

riippumatta palvelujen haluttiin olevan lähellä eikä yksikään palvelu erottunut ajallisesti muita 

sopivammaksi sijaitsemaan kaukana asukkaista. Kaikkien terveyspalvelujen päivystys mukaan 

lukien haluttiin löytyvän korkeintaan 15–20 minuutin matkan päästä. Valmius käyttää palvelujen 

noutamismatkaan aikaa puoli tuntia oli lammilaisilla hyvin harvinaista. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Alakoulun nykytilanteeseen oli tyytyväinen vain runsas kolmasosa ja yläkoulun tilanteeseenkin 

vain runsaat 40 prosenttia lammilaisista. Tämä poikkesi Enon vastausten ohella merkittävästi 

muista paikkakunnista kielteiseen suuntaan. Koulujen tilanne herättikin laajaa keskustelua. Moni 

lammilainen vastaaja harmitteli kyläkoulujen lakkauttamista ja siirtymistä suuriin yksiköihin. 

Pieniä kouluja, luokkia ja ryhmiä pidettiin lasten kannalta turvallisena ja hyvänä 

koulunkäyntiympäristönä. 

Myös lukioon ilmaisi tyytyväisyytensä vain noin puolet lammilaisista, joskaan kolmasosa 

vastaajista ei ottanut asiaan kantaa. Lukion säilyttämisen tärkeys nostettiin Lammilla joka 

tapauksessa vahvasti esiin. Etäopetus ei sen sijaan lammilaisia innostanut, sillä ainoastaan  

12 prosenttia vastaajista piti ajatusta hyvänä. Määrä oli koko kyselyn toiseksi alhaisin. 

Etäopetuksen sijaan vastaajat painottivat opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. 

Lammilaisista 4/5 oli tyytyväinen kirjastopalveluihin, mikä oli hieman keskimääräistä vähemmän. 

Kirjasto sai kuitenkin kiitosta ja sen palvelujen sekä aukioloaikojen toivottiin säilyvän ennallaan. 

Kirjastoauton muuttaminen monipalveluautoksi ei herättänyt erityistä innostusta ja uusien 

ratkaisujen sijaan toivottiin mieluummin kiinteiden palvelujen säilyttämistä. Yksittäisissä 

vastauksissa toivottiin niin kauppa- ja pankkipalveluiden kuin harrastusmahdollisuuksienkin 

lisäämistä kylillä. 

 

- Koko peruskoulutuksen (alakoulusta lukioon) säilyminen Lammilla erittäin tärkeä.  

(Mies 45–64 vuotta, kirkonkylä) 

- Kirjasto toimii hyvin Hämeenlinnan seudulla. Henkilökunta on osaavaa eivätkä 

”tilaajajohtajat” ole onnistuneet sitä vielä pilaamaan. (Mies 45–64 vuotta, kahdeksan 

kilometriä kirkonkylään)  
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Koulu- ja kirjastoasioissa yhteys asuinpaikan ja toimipisteiden sijainnin välillä ei ollut yhtä selvä 

kuin terveyspalveluissa, mutta kolmasosa vastaajista halusi kuitenkin koulu- ja kirjastomatkojen 

säilyvän nimenomaan vähintään kyselyhetken tilanteen mukaisina. Kun keskimääräinen matka 

asuinpaikasta Lammin kirkonkylään oli vastaajilla runsaat kolme kilometriä, oli arvioitu sopiva 

enimmäismatka alakouluun alle kuusi kilometriä, kirjastoon, yläkouluun ja lukioon kahdeksasta 

yhdeksään kilometriä. 

Vaikka alakoulun toivottiin olevan kaikkein lähimpänä ja lukion sijainnista oltiin valmiita 

tinkimään muita palveluja enemmän, ei kokonaisuutena palvelujen sijaintitoiveissa ollut suurta 

eroa. Valmiutta yli 15 kilometrin matkaan oli alakoulun, kirjaston ja yläkoulun osalta vain 

yksittäisillä vastaajilla ja lukionkin osalta enimmäismatka asettui pääosalla vastaajista alle  

20 kilometriin. Arviot sopivasta ajankäytöstä vaihtelivat jokin verran, mutta keskimäärin kirjaston 

haluttiin olevan korkeintaan runsaan 20 minuutin ja koulujen korkeintaan noin puolen tunnin 

matkan päässä.  

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Lammilaiset eivät olleet tyytyväisiä valtionhallinnon palvelujen kehitykseen, sillä yli 90 prosenttia 

vastaajista koki palvelutason heikentyneen edellisen viiden vuoden aikana eikä myönteistä 

palautetta antanut vastaajista kukaan.  Ehdottomasti eniten kielteisiä arvioita annettiin poliisin 

palvelujen poistumisesta, mutta myös Kelan toimiston ja verotoimiston lakkauttaminen 

harmittivat edelleen monia lammilaisia. Työ- ja elinkeinotoimiston ja julkisen oikeusavun 

heikennykset tulivat esiin ainoastaan yksittäisissä vastauksissa. 

Tärkeimpinä valtionhallinnon palveluina lammilaiset pitivätkin poliisin lupapalveluja ja Kelan 

toimistoa, joiden sijaintia Lammilla piti ehdottoman tärkeänä 4/5 vastaajista. Työ- ja 

elinkeinotoimiston olemassaoloa tuki 2/3 ja verotoimistonkin tärkeyttä puolusti yli puolet 

lammilaisista. Maistraatin ja julkisen oikeusavun välttämättömyyttä painotti sen sijaan vain 

kolmasosa vastaajista. Muihin paikkakuntiin verrattuna määrät olivat poliisia ja maistraattia 

lukuun ottamatta keskimääräistä alhaisemmat. 

 

- Poliisi, Kela, verotoimisto, työvoimatoimisto ym. takaisin Lammille. Mielestäni ei ole 

reilua keskittää kaikkia palveluita kaupunkeihin. (Mies 25–44 v, kuusi kilometriä 

kirkonkylään) 

- Kaikki vapaapäivät menevät joko omien tai äidin asioiden hoitoon, kun palvelut 

karkaavat tai ovat jo karanneet kantakaupunkiin. Ei kukaan jaksa. (Nainen 45–64 v, 

kirkonkylä) 
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Valtionhallinnon palveluista lammilaiset käyttivät eniten Kelan palveluja: ainakin muutaman 

kerran vuodessa niitä tarvitsi yli 40 % vastaajista. Määrä oli kuitenkin kyselypaikkakunnista 

toiseksi pienin. Palvelutasoon oli tyytyväinen ainoastaan neljäsosa vastaajista, mikä oli koko 

kyselyn alhaisin osuus. Vastaavasti tyytymättömien määrä oli suuri poiketen selvästi muista 

paikkakunnista. Yksinkertainen syy riittävän lähipalvelun puuttumiseen oli lähimmän Kelan 

toimiston sijainti Hämeenlinnassa. 

Lammilaisista 4/5 käytti verotoimiston ja poliisin palveluita vähintään kerran vuodessa. 

Tyytymättömyys arjen käytäntöihin oli kuitenkin varsin suurta, sillä yli puolet lammilaisista ei 

kokenut voivansa hoitaa veroasioitaan lähellä ja miltei yhtä moni piti myös poliisiasioiden 

hoitamista hankalana. Veroasiat oli hoidettava verkkopalveluna, puhelimitse tai lähdettävä 

Hämeenlinnaan. Poliisin kerran viikossa avoinna ollutta palvelupistettä Tuulosen 

kauppakeskuksessa ei pidetty riittävänä, vaan asiat oli hoidettava Hämeenlinnassa tai Lahdessa. 

Myös työ- ja elinkeinotoimiston palvelutarjontaan oli tyytymättömiä yli kolmasosa lammilaisista, 

vaikka harva palvelua käyttikään. Tyytymättömien määrä oli ylivoimaisesti koko kyselyn korkein. 

Vastaavasti maistraattia ja julkista oikeusapua vain harva käytti edes vuosittain, mutta kyselyn 

paikkakunnista tyytymättömiä oli eniten juuri Lammilla. Asioita ei pystytty hoitamaan 

lähipalveluna, vaan aina oli matkustettava Hämeenlinnaan.  

Valtionhallinnon uusista palveluratkaisuista tukea Lammilla saivat käytännössä vain viranomaisen 

kerran viikossa avoinna oleva palvelupiste sekä yhteispalvelupiste. Molempia piti hyvänä 

ajatuksena yli puolet vastaajista, mutta toisaalta runsas neljäsosa lammilaisista piti näitäkin ideoita 

huonona. Lupapalveluauto jakoi mielipiteet kahtia, kun taas tietokoneen käyttö kotona tai 

viranomaisen palvelupisteessä sai enemmän vastustusta kuin ymmärrystä osakseen. Miltei 

kokonaan vaille hyväksyntää jäivät ajatukset video- ja puhelinpalvelujen kehittämisestä.  

 

Palvelujen tulevaisuus 

Valtaosa lammilaisista piti hankalana asioinnin siirtymistä yhä enemmän Hämeenlinnaan. Matka 

on pitkä ja asioiden hoitamiseen kuluu aikaa. Linja-autolla kulkeminen on vaikeaa ja kallista, 

mutta myös omalla autolla kulkevalle tulee lisäkustannuksia. Työssäkäyvien on hankala hoitaa 

asioita virka-aikana kaupungissa, ellei työpaikka ole Hämeenlinnan keskustassa. Toisaalta matkan 

piteneminen ja kustannusten lisääntyminen hankaloittaa myös ikäihmisten, vaikeavammaisten ja 

pienituloisten arkea. 

Noin viidesosa vastaajista ei pitänyt palvelujen siirtymistä kaupunkiin ongelmallisena, varsinkin 

jos käytössä on oma auto ja käy töissä Hämeenlinnassa. Monet vastaajat totesivatkin, että ilman 

tätä tilannetta muutos olisi todella hankala. Kyse on myös tasa-arvosta, sillä lammilaisten 

näkökulmasta kaupungin ja valtion tulisi tarjota palveluja myös nykyisen Hämeenlinnan reuna-
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alueilla. Vaihtoehtoisesti paikkakuntalaisille tulisi korvata muualla asioinnista aiheutuvia 

kustannuksia. 

 

- Toivomme palvelujen säilyvän Lammilla, ettei tarvitse tuntea itseään toisen luokan 

kansalaiseksi. (Nainen 45–64 v, seitsemän kilometriä kirkonkylään) 

- Minä en ainakaan pidä koneen kanssa kohtaamisesta, vaan ihmisen. (Nainen 65–75 v, 

kahdeksan kilometriä kirkonkylään) 

 

Kyselyssä tuli joka tapauksessa vahvasti esiin vaatimus saada valtionhallinnon palvelut takaisin 

Lammille. Vaikka lammilaiset maksavat veroja ja paikkakunnalla on vapaata liiketilaa, keskitetään 

palvelut tietoisesti kaupunkeihin. Poliisin puuttuminen maaseudulta hankaloittaa asumista ja luo 

turvattomuutta. Kaikilla ei ole tietokonetta eivätkä vanhukset osaa niitä edes käyttää. Ei siis ole 

oikein siirtää kaikkia palveluita verkkoon. Myös puhelinpalvelujen käyttäminen on hankalaa, 

kallista ja vie paljon aikaa.  Suuressa yksikössä ei saa yhteyttä yksittäiseen virkailijaan, vaan 

palvelunumerossa asiasta joutuu neuvottelemaan eri ihmisten kanssa.  

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Lammin kuntapalvelut ovat säilyneet viime vuosina jokseenkin ennallaan. Terveyskeskuksen 

vuodeosaston pitkäaikaispotilaiden paikat eli ns. Lammin sairaala suljettiin vuoden 2012 lopussa. 

Tuuloksessa ei ole enää terveyspalveluja, vaan alueen asukkaat käyttävät Lammin 

terveyskeskuksen palveluja. Kelan lomakkeiden vastaanotto ja neuvonta Lammin kirjasto-

palvelupisteessä loppui vuonna 2014. Samaan aikaan päättyi myös poliisin palvelupisteen toiminta 

Tuuloksessa. 

Myös lähiseudulla paikallishallinnon palvelut ovat heikentyneet edelleen. Vuonna 2012 suljettiin 

Verohallinnon toimipiste Riihimäellä sekä työ- ja elinkeinotoimistot Janakkalassa ja Asikkalassa. 

Kelan toimisto Janakkalassa on avoinna enää yhtenä päivänä viikossa. Padasjoella ja Hausjärvellä 

Kelan lomakkeiden vastaanotto yhteispalvelupisteissä on päättynyt kokonaan. Vuonna 2014 

päättyi poliisin palvelupisteen toiminta Janakkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Asikkalassa ja 

Padasjoella.  
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4.3. Joutsa 
 

Tausta 

Joutsa sijaitsee Keski-Suomen maakunnan kaakkoisosassa, ja se muodostaa Luhangan kanssa 

Joutsan seutukunnan. Leivonmäki liittyi Joutsaan vuoden 2008 alusta lukien. Kunnan eteläosaa 

luonnehtivat suuret järvet ja korkeat mäet, Leivonmäen alue on puolestaan laakeiden 

moreeniselänteiden ja suurten soiden aluetta. Nykyinen Joutsa ulottuu luoteessa Päijänteeseen ja 

kaakossa Puulan vesistöön. Koko kunnalle ovat luonteenomaisia harjut, laajat metsät, pienet pellot 

sekä hajanainen mäki- ja ranta-asutus.  Kunta on harvaan asuttu: väestötiheys oli vuonna 2012 

ainoastaan 5,7 asukasta/maakm2. Joutsalaisista 58,1 prosenttia asui Joutsan ja Leivonmäen 

kirkonkylissä ja muut pienkylissä eri puolilla kuntaa.  

Joutsan väkiluku on vähentynyt viime aikoina tasaisesti. Joutsan ja Leivonmäen kunnissa oli  

1990-luvun alussa yhteensä yli 6 000 asukasta, mutta kuntien yhdistyessä vuonna 2008 enää 

vajaat 5 200. Asukasluvun väheneminen on jatkunut, sillä vuoden 2012 alussa koko Joutsan 

väkiluku oli enää 4 959. Lasten osuus on keskimääräistä alhaisempi ja iäkkäiden osuus selvästi 

tavanomaista korkeampi. Yli 65-vuotiaita oli vuonna 2012 kunnan asukkaista 31,1 prosenttia. 

Eläkeläisiä oli asukkaista samana vuonna 38,8 prosenttia. 

 

Kunnan itsenäisyys ja kuntaliitos 

Joutsassa selvitettiin 2000-luvun puolivälissä palvelujen järjestämistä ja kuntarakenteen 

muuttamista useaan eri otteeseen. Joutsa ja Kangasniemi suunnittelivat palvelujensa yhdistämistä 

kuntaparimallin pohjalta ja samanaikaisesti selvitettiin myös Joutsan, Leivonmäen ja 

Kangasniemen yhdistymistä. Myös Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan liitosta ehdotettiin. Syksyllä 

2006 Leivonmäellä tehtiin kunnan heikon taloudellisen tilanteen takia periaatepäätös 

kuntaliitoksesta. Neuvottelut yhdistymisestä Toivakan kanssa kariutuivat keväällä 2007, mutta 

Leivonmäen kunnanvaltuusto päätti yhdistymisestä Joutsan kanssa vuoden 2008 alusta lukien. 

Suunnitelmat kuntapariyhteistyöstä ja muista kuntaliitoksista jäivät toteutumatta.  

Joutsan ja Leivonmäen yhdistymisellä tavoiteltiin kuntatalouden vahvistamista, laadukkaiden 

kuntapalvelujen turvaamista alueellisesti tasapuolisesti, elinkeinoelämän kehittymisen sekä 

kunnan seutukunnallisen ja maakunnallisen aseman vahvistamista. Peruspalvelut päätettiin 

tuottaa tai järjestää taloudellisten edellytysten mukaisesti kaikille kuntalaisille koko laajentuvan 

kunnan alueella. Leivonmäen alueen palvelujen osalta sovittiin ainoastaan kuntalaisten 

asiointipisteestä. Pääosa yhdistymisavustuksista käytettiin kuntatalouden tasapainottamiseen sekä 

Joutsan ja Leivonmäen alijäämien kattamiseen. 
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Strategiansa mukaan Joutsa on oman alueensa palvelukeskus ja maaseutumaisen asumisen kunta. 

Joutsassa painotetaan monipuolisten palvelujen lisäksi aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja asumisen 

viihtyisyyttä. Kunta tukeutuu vahvasti valtatie neljän mahdollisuuksiin sekä vapaa-ajan asumisen 

ja paluumuuton edistämiseen. Joutsa pyrkii myös kehittämään uusia käytäntöjä ja toimintamalleja 

perusturvapalveluissa sekä etsimään paikallisia ratkaisukeinoja bioenergiavarojen hyödyntä-

miseksi. 

 

Etäisyydet 

Joutsa sijaitsee Keski-Suomen maakunnan kaakkoisosassa suhteellisen kaukana kaikista 

kaupungeista. Matkaa kirkonkylästä on niin Jyväskylään kuin Heinolaankin 69 kilometriä, 

Mikkeliin 86 kilometriä. Leivonmäen alue sijaitsee selvästi muuta kuntaa lähempänä Jyväskylää: 

matkaa Leivonmäen kirkonkylästä kaupunkiin on 52 kilometriä ja pohjoisosasta Rutalahden 

kylästä ainoastaan runsaat 40 kilometriä. Vastaavasti Joutsan kaakkoisille kylille lähin kaupunki 

on Mikkeli, jonne on matkaa 55–75 kilometriä. Etäisyys Jyväskylään on tältä alueelta pisimmillään 

lähes 90 kilometriä. 

Joutsan kirkonkylä on taajamana melko suuri. Vaikka kirkonkylä sijaitsee kunnan eteläreunassa, 

on se pohjoisia ja itäisiä kyliä lukuun ottamatta Joutsan kylille myös lähin kuntakeskus. Toisaalta 

lähikunnissa kuten Toivakassa, Hirvensalmella ja Pertunmaalla palvelutaso on Joutsaa niukempi; 

ainoastaan Kangasniemen kuntakeskus on palveluvarustukseltaan kohtuullisen hyvä. Matkaa 

nykyisen kunnan pohjois- ja itäosista Joutsan kirkonkylään kertyy pisimmillään 30–40 kilometriä, 

kun esimerkiksi Leivonmäellä kuntakeskus oli ennen tavallisesti korkeintaan 10–15 kilometrin 

päässä. Matkaa Leivonmäen kirkonkylästä Joutsaan on 20 kilometriä.  

 

Liikenneyhteydet 

Joutsan joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2012 kohtalaisen hyvät. Joutsan ja Leivonmäen 

kirkonkylästä pääsi Jyväskylään ja takaisin linja-autolla päivittäin 10–13 kertaa vuorokaudessa. 

Nämä vuorot palvelivat myös Leivonmäen ja Joutsan kirkonkylien välistä liikennettä. Heinolan ja 

Lahden suuntaan kulki 10–11 vuoroa, viikonloppuisin joitakin vuoroja vähemmän. Yhteyksien 

määrää selitti pikavuorojen suuri osuus: vakiovuorot olivat kumpaankin suuntaan yksittäisiä. 

Yhteydet mahdollistivat joka tapauksessa asioinnin ja työssäkäynnin Jyväskylässä.  

Joutsasta pääsi myös Mikkeliin takaisin arkisin kahdella vuorolla ja viikonloppuisin molempina 

päivinä yhdellä vuorolla. Asiointiaikaa oli arkisin 5,5 tuntia. Myös Kangasniemelle ja Pieksämäelle 

kulki yksittäisiä vuoroja ja vastaavasti Kangasniemen ja Luhangan suunnista pääsi Joutsaan. Nämä 

vuorot eivät kuitenkaan mahdollistaneet sujuvaa asiointia kirkonkylässä. Leivonmäen 
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pohjoisosasta Rutalahdesta oli arkisin asiointiyhteys linja-autolla Jyväskylään ja takaisin. 

Joutsassa ajettiin myös kunnan sisäistä asiointiliikennettä yhtenä tai kahtena päivänä viikossa joko 

Joutsan kirkonkylään tai Leivonmäen kirkonkylään. Osa vuoroista kulki ainoastaan koulujen 

kesäloman aikana. Asiointiaikaa kirkonkylissä oli runsaasta tunnista kolmeen ja puoleen tuntiin, 

joten asiointi Jyväskylässä ei näillä yhteyksillä onnistunut. 

 

Kuntapalvelut 

Kuntaliitoksessa hallintopalvelut keskitettiin Joutsan kirkonkylään. Leivonmäen terveysasemalle 

päätettiin perustaa kuntalaisten asiointipiste, johon yhdistettiin Kelan palveluja sekä tilat 

viranomaisten asiakastyölle. Jo vuonna 2011 päätettiin kuitenkin palvelupisteen kanslistin virka 

muuttaa sosiaalityöntekijäksi, jonka toimipaikkana on Joutsan kirkonkylä. Vuonna 2012 

Leivonmäen palvelupisteessä oli sosiaalityöntekijä tavattavissa ajanvarauksella. 

Joutsan sivistystoimelle oli 2000-luvulla tunnusomaista pienten koulujen lakkauttaminen ja 

kuntakeskukseen tehdyt suuret investoinnit. Pappisten ja Pynnölän kyläkoulut lakkautettiin 

vuonna 2005. Joutsan lukio peruskorjattiin ja uusi liikuntahalli rakennettiin vuonna 2007. 

Angeslevän kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2009. Samana vuonna Joutsan kirkonkylän alakoulu ja 

Joutsan–Luhangan yläaste muuttuivat Joutsan yhtenäiskouluksi. Vuonna 2012 Joutsassa toimi 

yhtenäiskoulun ja lukion lisäksi alakoulut Leivonmäen kirkonkylässä, Rutalahdessa ja 

Mieskonmäessä.  

Joutsan pääkirjastolle remontoitiin uudet tilat vuonna 2004 ja se oli vuonna 2012 avoinna kuutena 

päivänä viikossa yhteensä 44 tuntia. Leivonmäen lähikirjasto oli avoinna viitenä päivänä viikossa 

yhteensä 30 tuntia. Rutalahden lainausasema oli avoinna kolmena päivänä viikossa yhteensä neljä 

tuntia ja Mieskonmäen lainausasema oli kouluvuoden aikana avoinna kerran viikossa kolmen 

tunnin ajan. Joutsaan ostettiin vuodesta 2002 lähtien kirjastoauton palveluja naapurikunta 

Hartolasta. Kun Hartola luopui vuonna 2008 omasta kirjastoautostaan ja alkoi ostaa palveluja 

Heinolasta, päättyi kirjastoautotoiminta Joutsassa.   

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaisesti kahdeksan keskisuomalaista 

kuntaa päätti vuonna 2009 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen liikelaitoksen perustamisesta 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Joutsan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä lakkautettiin 

ja siihen kuuluneiden kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästä liittyvän sosiaalitoimen 

järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Liikelaitos 

aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. 

Joutsan terveysasemalla oli vuonna 2012 lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, laboratorio, 

röntgen, fysioterapia, neuvolapalvelut, kouluterveydenhoito, vuodeosasto ja hammashoitola. 
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Lääkäripäivystys oli Joutsassa arkisin kello 8–18 ja lauantaisin kello 10–16. Vuoteen 2009 saakka 

päivystys oli Joutsassa kaikkina viikonpäivinä kello 8-22, mutta lääkäripulan ja kustannusten 

säästötarpeen takia päivystystä vähennettiin. Ilta-, yö- ja sunnuntaipäivystys oli Keski-Suomen 

keskussairaalassa Jyväskylässä. 

Lääkärin vastaanotto ja hammashoito siirtyivät kuntaliitoksen jälkeen Leivonmäen kirkonkylästä 

Joutsan keskustaan. Myös laboratorio- ja neuvolapalveluja vähennettiin: vuonna 2012 

terveydenhoitajan vastaanotto oli avoinna kerran viikossa ja näytteiden otto joka toinen viikko. 

Neuvola toimi ajanvarausten perusteella. Leivonmäen vanhainkoti muutettiin palvelukeskukseksi, 

Joutsassa toimi vielä vanhainkoti ja palvelutalo. Joutsan kanta-alueella ja Leivonmäen alueella oli 

myös palvelu- tai vanhustenkotiyhdistysten palveluasuntoja sekä yksityisiä asumispalveluja. 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla  

Joutsassa työ- ja elinkeinotoimisto oli vuonna 2012 avoinna viitenä päivänä ja Kelan toimisto 

kahtena päivänä viikossa. Kelan toimiston aukioloaikaa oli supistettu vuoden 2010 alusta lukien, 

myös Kelan palveluja tarjonneen Leivonmäen yhteispalvelupisteen toiminta oli päättynyt. Poliisin 

Joutsan palvelupisteessä hoidettiin poliisitoimintaan liittyviä tehtäviä, mutta siellä ei ollut 

päivystystä eikä lupapalveluja. Vuonna 2009 alettiin poliisin lupapalveluja tarjota Joutsassa kerran 

viikossa runsaan neljän tunnin joko lupapalveluautossa poliisin palvelupisteen pysäköintialueella 

tai lupapalvelusalkun avulla palvelupisteessä.  

Joutsassa sijainnut verotoimiston toimipiste oli loppuvaiheessa avoinna päivittäin kolme tuntia 

viitenä päivänä viikossa, mutta toimipiste lakkautettiin vuoden 2010 alussa. Joutsan 

kunnanvirastoon perustettiin samana vuonna yhteispalvelupiste tarjoamaan verohallinnon, 

poliisin ja Kelan asiakaspalvelua. Yhteispalvelupisteestä sai myös maistraatin lomakkeita sekä 

opastusta sähköisten palvelujen käyttöön. Joutsan kunnanvirastossa oli myös oikeusaputoimiston 

vastaanotto. 

Kaikkia verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeus-

aputoimiston palveluja oli tarjolla Jyväskylässä ja Mikkelissä.  Myös Heinolassa oli työ- ja 

elinkeinotoimiston, poliisin ja Kelan palvelut, mutta maistraatin toimipiste oli lakkautettu vuonna 

2008 ja verohallinnon toimipiste vuonna 2011. Maistraatin lomakkeita sai kaupungintalon 

yhteispalvelupisteestä. Heinolassa toimi myös oikeusaputoimiston sivuvastaanotto. 

Joutsan lähikunnista Kangasniemellä ja Mäntyharjussa oli saatavana työ- ja elinkeinotoimiston, 

Kelan ja oikeusaputoimiston palvelut. Mäntyharjusta sai myös poliisin täydet lupapalvelut, 

Kangasniemellä poliisin palvelupiste oli sen sijaan suljettu vuoden 2010 alussa ja palveluja sai 

ajanvarauksen kautta kunnantalolta lupapalvelusalkulla. Mäntyharjun kunnanviraston neuvonta 

toimi yhteispalvelupisteenä, josta sai verohallinnon ja maistraatin avustavaa asiakaspalvelua 
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vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. Sysmässä oli työ- ja elinkeinotoimisto sekä verotoimiston 

toimipiste, joka oli avoinna kahtena päivänä viikossa. 

Jyväskylän Korpilahdessa paikallishallinnon palvelut koostuivat Kelan toimistosta sen kanssa 

samoissa tiloissa toimineesta kaupungin yhteispalvelupisteestä. Poliisin lupapalveluauto kävi 

Korpilahdella joka toinen viikko vajaan kahden tunnin ajan. Korpilahden palvelutoimiston lisäksi 

Kelan palveluja vakiopalveluvalikoiman mukaisesti sekä hajanaisesti myös muita lomakkeita tai 

opastusta sähköisten palvelujen käyttöön sai myös Luhangan, Toivakan, Sysmän, Hartolan, 

Hirvensalmen ja Pertunmaan kunnanvirastoista. Oikeusaputoimiston vastaanotto oli 

Korpilahdella, Hirvensalmella ja Pertunmaalla. 

 

Joutsan vastaajat 

Joutsalaisissa oli selvästi keskimääräistä enemmän naisia: heitä oli lähes 2/3 vastaajista eli eniten 

koko kyselyssä. Myös nuoria, alle 44-vuotiaita oli hieman keskimääräistä enemmän ja vastaavasti 

yli 65-vuotiaita tavanomaista vähemmän. Työelämässä ja sen ulkopuolella olevien määrä noudatti 

sen sijaan koko kyselyn keskiarvoa. Vaikka eläkeläisiä oli suhteellisesti tarkasteluna vähemmän 

kuin monella muulla tutkimuspaikkakunnalla, oli työttömiä vastaavasti Joutsassa keskimääräistä 

enemmän. 

Joutsan keskustassa asui vastaajista hieman yli puolet, mikä vastasi koko kyselyn keskitasoa. Sen 

sijaan runsaalla kolmanneksella oli keskustaajamaan matkaa yli 15 kilometriä, mikä kyselyssä oli 

tyypillistä lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen pienille tutkimuspaikkakunnille. Pitkää etäisyyttä 

selittivät osaltaan Leivonmäen asukkaat. Vastaavasti matkaa kaupunkiin oli 4/5:lla vastaajista yli 

60 kilometriä ja viidenneksellä tätä lyhyempi. Kaupunkiasioinnissa 4/5 joutsalaisista käytti omaa 

autoa, muiden turvautuessa linja-autoon ja tuttavien kyytiin. 

 

Näkemykset Joutsan kuntapalveluista 

Joutsalaisten mielestä kunnan hallintopalvelut on ehdottomasti saatava omalta paikkakunnalta. 

Kyselyn ainoana paikkakuntana kaikki olivat asiasta samaa mieltä. Joutsalaisista vastaajista vajaa 

puolet käytti kunnan hallintopalveluja muutaman kerran vuodessa ja valtaosa kuntalaisista oli 

varsin tyytyväinen palvelujen saavutettavuuteen. Vastaajat olivat yksimielisiä myös 

terveyskeskuksen, vanhainkodin, yläkoulun ja kirjaston tärkeydestä omalla paikkakunnalla. Myös 

lukiota piti Joutsalle välttämättömänä 86 % vastaajista. 

Joutsalaiset olivat melko tyytyväisiä kuntapalvelujen tilanteeseen kyselyhetkellä. Vastaajista vajaa 

2/3 koki palvelujen heikentyneen edellisen viiden vuoden aikana ja runsaan kolmasosan mielestä 
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kuntapalvelut olivat säilyneet ennallaan. Arvio oli kyselyn toiseksi paras heti Puolangan jälkeen. 

Kiitosta annettiin kirjastolle, uudelle koulukeskukselle ja liikuntahallille, remontoidulle lukiolle, 

sosiaali- ja terveyspalveluille sekä erikseen hammaslääkäripalveluille. 

Moitittavaa löydettiin toisaalta etenkin terveyskeskuksen palveluista. Terveyskeskuslääkärin ja 

hammaslääkärin vastaanotoille pääsy koettiin vaikeaksi. Myös sosiaalitoimen palvelujen koettiin 

heikentyneen ja eläinlääkäripalvelujen monimutkaistuneen. Myös terveyskeskuksen ilta- ja 

viikonloppupäivystyksen vähenemisestä Joutsassa annettiin kielteistä palautetta. Harmia aiheutti 

myös niin kunnan teknisen toimen palvelujen kuin julkisen liikenteenkin heikentyminen.   

Poikkeuksellisen vahvaa kritiikkiä tuli Leivonmäen alueella asuvilta vastaajilta. Kunnan 

hallintopalvelujen, sosiaalitoimiston, terveyskeskuslääkärin vastaanoton ja hammaslääkäri-

vastaanoton päättyminen Leivonmäellä ei miellyttänyt alueen asukkaita. 

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Joutsalaisten tyytyväisyys eri terveyspalveluihin vaihteli, mutta kokonaisuutena vastaajat halusivat 

palvelutason säilyvän entisellään. Kaikkein tyytyväisimpiä joutsalaiset olivat terveydenhoitajan ja 

neuvolan sekä laboratorion ja röntgenin palveluihin, joista 2/3 vastaajista antoi myönteisen arvion. 

Lääkärin vastaanottoon oli tyytyväinen vain hieman yli puolet vastaajista: joutsalaiset olivatkin 

hyvin huolestuneita pääsystä lääkärin ja hoitajan vastaanotoille. Vastaanotolle päästäkseen piti 

jonottaa kuukausia eikä puhelimitsekaan saanut apua. Terveyskeskuksen koettiin sinänsä toimivan 

hyvin, mutta lääkäreitä oli vastaajien mielestä liian vähän. Tätä pidettiin valtakunnallisena 

ongelmana.  

Joutsassa ei kyselyvastausten perusteella päässyt helposti terveystarkastukseen tai jatkohoitoon 

eikä mielenterveyspalvelujen tasoonkaan oltu tyytyväisiä. Myös yksityisten keikkalääkärifirmojen 

toimintaa moitittiin. Eräs vastaaja ehdotti, että erikoislääkärit järjestäisivät kuukausittain 

vastaanottoja Joutsassa, sen sijaan että potilaat kulkevat Jyväskylässä. Päivystyksen 

nykytilanteeseen oli tyytyväinen vajaa kolmasosa vastaajista, mikä oli kaikista tutkimus-

paikkakunnista eniten. Matka päivystykseen iltaisin ja viikonloppuisin huolestutti kuitenkin 

vastaajia, sillä apua tulisi hätätilanteissa saada nopeasti vuorokauden ympäri.  

 

- Saisipa tilata normaalisti lääkäriin ajan ilman kuukausien jonotusta! Ehdottomasti myös 

hammaslääkäriin ilman kuuden kuukauden jonotusta. Hampaat ehtii reikiintyä! Että se 

siitä puolen vuoden (hoito)takuusta. (Mies 45–64 vuotta, 16 kilometriä Joutsan 

kirkonkylään)  
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- Vaikea saada lääkärille aikaa. Puhelin aina varattu ja lääkärille ei ole aikoja antaa. 

(Nainen 45–64 vuotta, Joutsan kirkonkylä) 

 

Hammashoitoon oltiin keskimääräistä tyytymättömämpiä: alle kolmasosan mielestä palvelut oli 

järjestetty hyvin. Hammaslääkärille pääsyn moitittiin kestävän kuukausia. Leivonmäellä 

laboratoriopalvelujen palauttamiseen oltiin tyytyväisiä ja neuvolapalvelujen säilymistä pidettiin 

tärkeänä. Vanhustenhoidon palvelutasoa pohdittaessa mielipiteet jakaantuivat: erityisen paljon 

toivottiin kotona asuvien vanhusten hoitokäytäntöjen kohentamista. Tämä tarkoittaisi niin kunnan 

palveluksessa olevien kotihoidon työntekijöiden määrällistä lisäämistä kuin kolmannen sektorin 

aktivoitumistakin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusista ratkaisumalleista joutsalaiset eivät juuri innostuneet, joskaan 

vastaukset eivät erityisesti poikenneet koko kyselyn keskiarvosta. Ainoastaan puhelinpalvelujen 

kehittäminen kiinnosti vastaajien enemmistöä, kun taas terveysbussi ja palvelujen tarjoaminen 

kylätaloilla jakoivat mielipiteet. Terveysbussia pidettiin enemmänkin lisämahdollisuutena kuin 

nykyisten palvelujen korvaajana. Ajatukset vanhusten etäpalveluista, rajoitetuista palveluajoista ja 

lääkärin videovastaanotoista keräsivät lähinnä kielteisiä arvioita. 

 

- Missään tapauksessa näitä ei saisi huonontaa ja vähentää nykyisestä. Terveysbussi 

sivukylille, mutta ei korvaamaan nykyistä terveyspalvelua, vaan lisäksi. (Nainen  

25–44 vuotta, Joutsan kirkonkylä) 

- Nykytasoiset palvelut tulisi säilyttää seudun asukkaille. Yksityisiä palveluita olisi hyvä 

olla tarjolla maksukykyisille ja korkeaa laatua haluaville. (Nainen 65–75 vuotta, Joutsan 

kirkonkylä) 

Joutsalaiset haluavat saada sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä. Vastaajista 2/3 määritteli sopivaksi 

enimmäismatkaksi tavanomaisten terveyspalvelujen hakemiseen korkeintaan saman matkan kuin 

heillä kyselyhetkellä oli Joutsan kuntakeskukseen. Osa ilmoitti arjen kannalta kohtuulliseksi 

etäisyydeksi huomattavasti tätä lyhyemmän matkan: kyse oli Leivonmäen alueella asuvista 

kuntalaisista ja matkasta Leivonmäen kirkonkylään. Myös terveyskeskuspäivystyksen osalta 

nykyisiä kirkonkyliä piti sopivina asiointipaikkoina yli puolet vastaajista. 

Niillä joutsalaisilla, joilla oli valmiutta normaalista kuntakeskusasioinnista poikkeavaan matkaan, 

asettui sopiva enimmäismatka lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotoille, laboratorioon ja 

röntgeniin sekä vuodeosastolle ja vanhusten laitoshoitoon 15–27 kilometriin ja päivystykseen 

vajaaseen 40 kilometriin. Vastauksissa oli poikkeuksellisen paljon hajontaa eikä arvioitu 

enimmäismatka riippunut nykyisen asuinpaikan syrjäisyydestä. Ajallisesti sopiva enimmäismatka 
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terveyspalvelujen hakemiseen asettui 22–28 minuuttiin, valmius yli puolen tunnin 

asiointimatkaan oli harvinaista. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Joutsalaiset olivat keskimääräistä selvästi tyytyväisempiä kuntansa sivistyspalveluihin. Lähes ¾ 

vastaajista piti alakoulujen ja yläkoulun nykytilannetta hyvänä ja miltei yhtä moni oli tyytyväinen 

myös lukioon. Ala- ja yläkoulun osalta myönteistä palautetta annettiin kaikista 

tutkimuspaikkakunnista toiseksi eniten ja lukion osalta tyytyväisten määrä oli koko kyselyn 

korkein. Vastaajat painottivat etenkin nykyisten kyläkoulujen ja lukion säilyttämistä omalla 

paikkakunnalla. Joutsan lukion tiloille ja toiminnalle sekä paikkakunnan liikuntamahdollisuuksille 

annettiin paljon kiitosta. 

Monen vastaajan mielestä pienten koulujen ja pienten ryhmien merkitys tulisi ymmärtää. Myös 

koulukuljetukset tulisi järjestää siten, että matka sujuisi oppilaiden kannalta rauhallisesti ja 

turvallisesti. Lukiokoulutukseen toivottiin uudentyyppisiä ja kustannustehokkaita 

opetusjärjestelyjä: ajatus etäopetuksesta saikin valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen myötä 

myös suoraa tukea. Kokonaisuutena mielipiteet kuitenkin jakaantuivat ja valtaosa kannatti 

kasvokkain tapahtuvaa lähiopetusta. 

 

- Yhtään sivukoulua ei saa enää lopettaa, niitä lopetettiin turhaan muutama vuosi sitten. 

Lukion olemassaolo täytyy turvata. (Nainen 25–44 vuotta, 11 kilometriä Joutsan 

kirkonkylään) 

- Kirjasto on hyvissä tiloissa. ”Koulunmäki” kehittyy urheilukentän ja liikuntahallin 

välittömään läheisyyteen. Nainen 45–64 vuotta, kaksi kilometriä Joutsan kirkonkylään) 

 

Kirjastoon oli tyytyväisiä yli 95 prosenttia joutsalaisista vastaajista, mikä oli kaikista 

tutkimuspaikkakunnista eniten. Joutsan pääkirjaston nykyisiä tiloja pidettiin hyvinä ja kirjaston 

säilymistä sekä Joutsan että Leivonmäen kirkonkylissä pidettiin tärkeänä. Paikkakunnalle 

toivottiin avoimen yliopiston opetusta; sen sijaan ajatus kirjastoauton muuttumisesta 

monipalveluautoksi ei saanut juurikaan tukea. 

Joutsalaiset haluavat saada sivistyspalvelut läheltä. Vastaajista peräti 2/3 piti sopivana 

enimmäismatkana alakouluun, yläkouluun ja kirjastoon samaa etäisyyttä kuin vastaajalla oli 

Joutsan kirkonkylään. Etenkin alakoulun ja yläkoulun osalta moni piti tätäkin lyhyempää matkaa 

eli käytännössä korkeintaan muutamaa kilometriä oikeana enimmäisetäisyytenä. Nykyistä 

lukiomatkaa piti sopivana yli puolet joutsalaisista vastaajista. 
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Niistä joutsalaisista, joilla oli valmiutta kuntakeskusta pidempään koulu- tai kirjastomatkaan, asui 

suurin osa kuntakeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Sopiva enimmäismatka 

alakouluun ja kirjastoon asettui näissä vastauksissa keskimäärin 12–14 kilometrin tuntumaan. 

Yläkoulun ja lukion haluttiin puolestaan olevan korkeintaan runsaan 20 kilometrin matkan päässä. 

Ajallisesti alakoulun ja kirjaston haluttiin olevan enintään parinkymmenen minuutin ja yläkoulun 

sekä lukion noin puolen tunnin matkan päässä. Valmiutta tätä pidempään matkustamiseen oli vain 

yksittäisillä vastaajilla. 

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Valtionhallinnon palvelujen arvioi lähes 91 prosenttia joutsalaisista heikentyneen edellisen viiden 

vuoden aikana. Osuus oli koko kyselyn korkein. Joutsalaiset olivat myös vakuuttuneempia 

valtionhallinnon palvelujen tärkeydestä moniin muuhun kyselypaikkakuntaan verrattuna. Kelan 

toimistoa piti välttämättömänä yli 95 prosenttia ja poliisin lupapalveluja sekä työ- ja 

elinkeinotoimistoa yli 90 prosenttia vastanneista. Myös verotoimistoa piti välttämättömänä omalla 

paikkakunnalla lähes ¾ vastaajista. Osuudet olivat koko kyselyn toiseksi suurimmat. Myös julkista 

oikeusapua piti tärkeänä lähes 60 prosenttia joutsalaisista, mikä sekin oli keskimääräistä 

enemmän. Ainoastaan maistraattia ei pidetty välttämättömänä lähipalveluna: sitä piti tärkeänä alle 

viidennes joutsalaisista. 

Joutsalaista yli puolet käytti Kelan palveluja vähintään muutaman kerran vuodessa. Vastaajista 

lähes 4/5 oli palveluihin tyytyväinen, vaikka myös moitteita hankalista aukioloajoista ja palvelujen 

puuttumisesta annettiin. Poliisia ja verotoimistoa pääosa joutsalaisista käytti vain harvoin, mutta 

mielipiteet palvelujen saavutettavuudesta jakaantuivat jonkin verran. Palveluja tarvitsevista ¾ oli 

kuitenkin tyytyväinen poliisin tilanteeseen kyselyhetkellä, joskin lupapalveluauton harvat 

käyntikerrat ja paikallaoloajan lyhytaikaisuus tuotiin esiin. Osalle oli myös epäselvää, missä asioita 

voi nykyisin ylipäätään hoitaa. 

 

- Verotoimisto poistunut paikkakunnalta. Kelan aikaa lyhennetty. Poliisin lupapalvelut 

pakettiautossa parin viikon välein. Ulosottomies kiitettävästi paikalla. (Mies  

65–75 vuotta, viisi kilometriä Joutsan kirkonkylään) 

- Toivoisin, että edes nykyiset palvelut säilyvät. Kaikilla ei ole nettiä ja puhelimeen ei 

virastoissa vastaa nykyään enää kukaan. (Nainen 45–64 v, Joutsan kirkonkylä) 

 

Verotoimiston palvelujen kyselyhetken mukaiseen tilanteeseen eli käytännössä palvelupisteen 

puuttumiseen Joutsasta ilmaisi tyytymättömyytensä 2/3 verohallinnon palveluja käyttävistä 
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kuntalaisista. Tämä oli toiseksi eniten kaikista tutkimuspaikkakunnista. Joutsan verotoimiston 

lakkauttamista ei pidetty hyvänä ratkaisuna, sillä Jyväskylään on pitkä matka eivätkä 

puhelinpalvelutkaan aina toimi. Työ- ja elinkeinotoimistoa, maistraattia ja julkista oikeusapua 

käytti vain harva joutsalainen, ja näiden osalta näkemykset palvelujen toimivuudesta vaihtelivat. 

Miltei kaikki joutsalaiset olivat tyytyväisiä työ- ja elinkeinotoimiston läheisyyteen, sen sijaan 

maistraatin ja julkisen oikeusavun sijainnista vain harva antoi kiitosta. Tyytyväisyys maistraatin 

palvelujen saatavuuteen koettiin Joutsassa koko kyselyn toiseksi heikoimmaksi. 

Joutsalaisten mielipiteet valtionhallinnon uusista palvelumuodoista riippuivat pitkälti eri 

ratkaisumalleista ja vaihtoehdoista. Erityisen hyvänä ideana joutsalaiset pitivät lupapalveluautoa: 

tätä kannatti lähes 70 prosenttia vastaajista. Muita tutkimuspaikkakuntia huomattavasti suurempi 

osuus selittyi lupapalveluauton toiminnalla Joutsassa ainoana tutkimuksen paikkakunnista. 

Yhteispalvelupistettä kannatti kyselyssä puolet vastaajista, mutta viikoittaisen palvelupisteen ja 

tietokoneen kotikäytön osalta näkemykset jakaantuivat.  Tietokoneen tai videoneuvotteluyhteyden 

käyttö viranomaisen tiloissa herätti lähinnä vastustusta.  

 

Palvelujen tulevaisuus 

Melkein kaikki joutsalaiset vastaajat arvioivat asioinnin hankaloituvan merkittävästi, jos palvelut 

siirtyvät enenevässä määrin esimerkiksi Jyväskylään. Työssäkäyvien on tehtävä järjestelyjä 

asioinnin onnistumiseksi ja myös iäkkäille henkilöille palvelupaikkojen etääntyminen on hankalaa. 

Asiointi kaupungissa vie aikaa ja käynnit on suunniteltava etukäteen. Jyväskylä voi kaiken lisäksi 

olla osalle kuntalaisista melko vieras kaupunki, joten toimipaikkojen ja palvelupisteiden 

löytäminen saattaa olla hankalaa.  

Joutsalaisten mielestä kaupunkiasioinnista tulee kustannuksia ja kulkuyhteydet ovat hankalat. 

Matka esimerkiksi Jyväskylään on pitkä ja autottomilla kulkeminen on vaikeaa. Linja-auton käyttö 

on kallista ja aikaa vievää, pienten lasten kanssa suorastaan mahdotonta. Asioinnin paikan päällä 

arveltiin vähenevän, jos matka palvelupisteeseen kasvaa. Uudentyyppiset palvelut eivät 

houkuttaneet joutsalaisia, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön. Vastaajista 

ainoastaan kaksi mainitsi internetin tai postin käyttämisen henkilökohtaisen käynnin 

vaihtoehtona, yksi kunnan pohjoisosassa asuva piti puolestaan matkaa Jyväskylään lyhyenä.  

 

- Jyväskylään on lähdettävä omalla autolla ja päiväsaikaan, jolloin pitäisi tehdä töitäkin. 

Aikaa kuluu turhan paljon, kun palvelut siirtyvät kauemmaksi. Linja-auton käyttäminen 

matkoissa on liian hankalaa (pikavuoropysäkit kaukana) ja kallista, vaikkakin se olisi 

ympäristöystävällisempää. (Nainen 25–44 vuotta, Leivonmäen kirkonkylä) 
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- Jyväskylään lähtiessä yhteen asiaan kuluu matkojen vuoksi koko päivä ja matkoihin 

kuluu rahaa, kun Joutsassa asian hoitaisi tunnissa matkoineen. Ja kun verotoimisto 

siirtyi, täytin verokortin vahingossa väärin, koska netissä kukaan ei ollut neuvomassa. 

Tosin lopulta asia selvitettiin puhelimitse. (Nainen alle 25 vuotta, Joutsan kirkonkylä) 

 

Joutsalaiset halusivat säilyttää ja parantaa kyselyhetken mukaisia palveluja: esimerkiksi 

lupapalveluauton toivottiin käyvän useammin kuin kerran viikossa. Myös pysähdysaikaa haluttiin 

muuttaa työikäisten kuntalaisten asiointimahdollisuuksien mukaisesti. Palvelujen keskittämisen ja 

toimipaikkojen sulkemisen myötä saataviin kustannussäästöihin ei uskottu, kun niin valtion-

hallinnon työntekijöiden kuin palveluja käyttävien asiakkaidenkin matkakulut kasvavat. Esiin 

nostettiin myös huoli maaseudun työpaikoista ja infrastruktuurista sekä palvelujen katoamisesta. 

Työpaikkojen ja verotulojen väheneminen johtaa asukkaiden poismuuttoon ja tämän seurauksena 

palvelut heikkenevät entisestään.  

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Pitkällisen suunnittelun jälkeen Joutsan yhtenäiskoululle rakennettiin kokonaan uudet tilat, jotka 

valmistuivat vuonna 2013. Rutalahden Koskikaran alakoulun huonokuntoisuuden takia oppilaat 

siirrettiin syksyllä 2012 Leivonmäen kirkonkylän Kurkiauran kouluun. Kouluverkkosuunnittelun 

yhteydessä keväällä 2013 esitettiin Koskikaran ja Mieskonmäen koulujen lakkauttamista. Vaikka 

kyläläiset lupasivat rakentaa kylälle uuden koulun, päätti Joutsan kunnanvaltuusto syksyllä 2013 

lakkauttaa Koskikaran koulun syyslukukaudesta 2014 lähtien. Mieskonmäen kyläkoulu jatkaa niin 

kauan, kun koulussa on vähintään 18 joutsalaista oppilasta. Pääosa rutalahtelaisista käy nykyisin 

Leivonmäen kirkonkylän sijaan koulua Toivakassa.  

Joutsan kirjastojen aukioloaikoja lyhennettiin vuonna 2014: pääkirjasto on avoinna kuutena 

päivänä viikossa yhteensä 32 tuntia ja Leivonmäen lähikirjasto on kolmena päivänä viikossa 

yhteensä 18 tuntia. Lainausasemien tuntimäärät säilyivät ennallaan. Joutsan vanhainkoti muuttui 

vuosina 2012–2013 tehostetun palveluasumisen palvelukeskukseksi. Arki-iltojen ja lauantain 

lääkäripäivystystä lyhennettiin Joutsassa vaiheittain vuosina 2013 ja 2014 ja päivystys loppui 

kokonaan vuoden 2015 alussa. Ilta-, yö- ja sunnuntaipäivystys on Keski-Suomen keskussairaalassa 

Jyväskylässä. Rutalahtelaisten lääkäri- ja neuvolapalvelujen sijaintipaikka vaihtui vuoden 2015 

alussa Toivakan terveysasemalle. 

Työ- ja elinkeinotoimiston Joutsan toimipisteen aukioloaika väheni vuoden 2013 alussa viidestä 

päivästä kahteen ja samalla päivittäiset aukioloajat kolmeen tuntiin. Toimipaikka suljettiin vuoden 

2014 alussa kokonaan. Keväästä 2012 lähtien Joutsan yhteispalvelupisteessä on ollut mahdollisuus 
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asiointiin maistraatin, verohallinnon ja oikeusaputoimiston kanssa etäpalvelun kautta. Oman 

toimipaikan lakkauttamisen jälkeen etäpalvelu on laajentunut myös työ- ja elinkeinotoimiston 

asiointiin. Poliisin lupapalveluauton käynnit Joutsassa vähentyivät vuonna 2014 yhteen kertaan 

kuukaudessa. 

Mikkelissä verohallinto ja maistraatti luopuivat vuonna 2014 omasta asiakaspalvelustaan, kun 

Mikkelistä tuli pilottipaikkakunta Asiakaspalvelu2014 -hankkeeseen. Kelan, työ- ja elinkeino-

palvelujen, poliisin ja oikeusaputoimiston toimipaikat säilyivät tässä yhteydessä ennallaan. 

Jyväskylän Korpilahdessa Kelan toimisto lakkautettiin vuonna 2013 ja poliisin lupapalveluauton 

käynnit päättyivät vuonna 2014. Korpilahden yhteispalvelupisteestä saa Kelan verohallinnon, 

maistraatin ja oikeusaputoimiston asioita etäpalveluna. 

Kangasniemen Kelan toimiston aukioloaika väheni keväällä 2012 viidestä päivästä kahteen päivään 

ja nykyisin se on avoinna enää yhtenä päivänä viikossa. Mäntyharjussa Kelan toimisto ja Sysmässä 

verohallinnon toimipiste suljettiin vuonna 2013. Työ- ja elinkeinotoimiston Kangasniemen ja 

Mäntyharjun ja Sysmän toimipaikaton lakkautettu eikä poliisin lupapalveluja ole enää saatavana 

Kangasniemellä. Kangasniemen ja Mäntyharjun yhteispalvelupisteissä voi hoitaa Kelan, 

maistraatin sekä työ- ja elinkeinotoimiston asioita etäpalveluna, Mäntyharjussa palvelu-

valikoimaan kuuluvat lisäksi verohallinnon tehtävät. 
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4.4. Puumala 
 

Tausta 

Puumala sijaitsee Etelä-Savon maakunnan eteläosassa, ja se kuuluu Mikkelin seutukuntaan. 

Puumalaa leimaavat Saimaan suuret selät ja kapeat lahdet: kunnan pinta-alasta kolmasosa on 

vesialuetta. Kuntaan kuuluu noin 3 000 kilometriä rantaviivaa, tuhat saarta ja noin 3 500 vapaa-

ajan asuntoa. Vesistöjen myötä asutus sijoittuu hajanaisesti kunnan eri osiin ja matka eri saarilta 

keskustaajamaan tulee kiertoteiden takia usein pitkäksi.  Puumalan väestötiheys oli vuonna 2012 

kolme asukasta /maakm2 ja se oli Etelä-Savon harvaan asutuin kunta. Kunnan asukkaista  

51,4 prosenttia asui kirkonkylässä.  

Puumalan väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Vielä 1990-luvun alussa 

kunnassa oli runsaat 3 400 asukasta, mutta vuoden 2012 alussa puumalalaisia oli enää 2 421. 

Lasten osuus oli keskimääräistä selvästi alhaisempi ja iäkkäiden osuus tavanomaista korkeampi. 

Yli 65-vuotiaita oli vuonna 2012 kunnan asukkaista 33 prosenttia eli neljänneksi eniten koko 

maassa. Eläkeläisiä oli Puumalassa lähes 43 prosenttia väestöstä eli yli 65-vuotiaiden tavoin 

neljänneksi eniten koko maan kunnista. Myös väestön sairastavuus oli koko maata suurempi. 

 

Kunnan itsenäisyys 

Puumala teki vuosikymmenten ajan yhteistyötä kuntapalveluissa ennen kaikkea Juvan, Sulkavan ja 

Rantasalmen kanssa. Yhteistyö tiivistyi vuonna 1995 RaJuPuSu-kuntayhtymäksi, johon Joroinen 

liittyi neljä vuotta myöhemmin mukaan. Puumala ja Sulkava alkoivat kuitenkin 2000-luvun alussa 

suuntautua muualle. Vuoden 2009 alussa Juvan seutukunta lakkautettiin ja Puumala siirtyi 

Mikkelin seutukuntaan. Puumalan kuntatalous oli 2000-luvun aikana ajautunut kuluessa 

vaikeuksiin ja peruspalvelujen turvaamiseksi syksyllä 2009 kuntaliitosneuvottelujen aloittaminen 

todettiin tarkoituksenmukaiseksi. 

Puumalan useiden sivukylien asukkaat ilmaisivat halukkuutensa liittyä asuinpaikkansa mukaisesti 

joko Juvaan, Sulkavaan tai Ruokolahteen. Tehtyjen selvitysten jälkeen mahdollisiksi 

liitoskumppaneiksi tulivat kuitenkin Mikkeli ja Savonlinna. Puumalan kunnanvaltuusto päätti 

marraskuussa 2010 äänin 11–10 kuntaliitosneuvottelujen aloittamisesta Savonlinnan kanssa, 

vaikka kuntien välillä ei ollut yhteistä rajaa. Kunnan länsiosan eli Hurissalon asukkaat vastustivat 

tammikuussa 2011 adressilla valittua liitossuuntaa ja vaativat mahdollisuutta liittyä Mikkeliin. 

Valtiovarainministeriöön toimitettiin myös kuntalaisten esitys erityisen kuntaselvityksen 

toimittamisesta Puumalan ja Mikkelin välillä. 
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Savonlinnan kanssa käytäviin neuvotteluihin tuli uusi käänne syksyllä 2011, kun myös Punkaharju 

ja Kerimäki alkoivat neuvotella yhdistymisestä Savonlinnan kanssa. Äänin 11–10 kunnanvaltuusto 

päätti jatkaa neuvotteluja monikuntaliitoksesta Savonlinnan suuntaan. Liitosta suunnitelleet 

kunnat tekivät valtiovarainministeriölle esityksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta 

Puumalan maarajakysymyksen ratkaisemiseksi. Puumalalaiset edellyttivät lisäksi selvitystä 

Hurissalon alueen siirtämisestä Mikkeliin, mutta muut kunnat vastustivat Mikkelin ottamista 

mukaan selvitystyöhön. Koska valtiovarainministeriö edellytti kokonaisratkaisun etsimistä, ei 

erityistä kuntajakoselvitystä asetettu. 

Vuoden 2012 alussa kunnanvaltuusto päätti keskeyttää liitosneuvottelut Savonlinnan, Kerimäen ja 

Punkaharjun kanssa. Kuntastrategian (Saaristokunta Puumala 2020) mukaan Puumala on 

tulevaisuudessa hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä 

muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän 

edellytykset. Kuntastrategia pohjautuu elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja 

matkailun edistämiseen, elämänlaadun parantamiseen, vapaa-ajan ja vakituisen asumisen 

mahdollisuuksiin sekä toimiviin ja taloudellisesti järjestettyihin peruspalveluihin. 

 

Etäisyydet 

Puumala on vesistöjen takia kuntana erittäin hajanainen ja etäisyydet ovat pitkiä. Kunnan 

länsiosasta on matkaa Puumalan kirkonkylään 30–55 kilometriä ja itäosasta 40–50 kilometriä. 

Vastaavasti matkat seudullisiin tai maakunnallisiin keskuksiin ovat pitkät. Puumalan kirkonkylästä 

on matkaa Imatralle 66 kilometriä, Mikkeliin 72 kilometriä ja Savonlinnaan 76 kilometriä. Myös 

lähikuntien kuntakeskukset ovat etäällä: Sulkavalle on matkaa noin 40 kilometriä ja niin 

Ruokolahdelle kuin Juvallekin noin 50 kilometriä. Matka Puumalan reunakylistä naapuri-

paikkakunnan kuntakeskukseen on kuitenkin joissakin tapauksissa lyhyempi kuin omaan 

kirkonkylään. 

Puumalan sivukylien kaupunkitasoinen asiointikäyttäytyminen poikkeaa alueellisesti, sillä 

etäisyydet eri paikkakunnille riippuvat huomattavasti kylän sijainnista. Kunnan länsiosasta eli 

Hurissalosta matkaa Mikkeliin on runsaat 40 kilometriä, kun taas kunnan pohjoisosan kylille lähin 

kaupunki on noin 60 kilometrin päässä oleva Savonlinna. Puumalan itäisistä ja eteläisistä kylistä 

on matkaa Imatralle 50–65 kilometriä. Matkaa Puumalan reuna-alueilta muuhun kuin lähimpään 

kaupunkikeskukseen on 90–120 kilometriä.   
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Liikenneyhteydet 

Puumalan joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2012 kohtalaisen hyvät ainoastaan Mikkelin 

suuntaan. Puumalan kirkonkylästä pääsi Hurissalon kautta Mikkeliin ja takaisin neljänä päivänä 

viikossa viidellä ja yhtenä päivänä kuudella vuorolla. Aikataulut mahdollistivat asioinnin ja jopa 

työssäkäynnin Mikkelissä virka-aikana hyvin. Viikonloppuisin paikkakuntien välillä oli vain yksi 

yhteys molempina päivinä. 

Puumalan kirkonkylän ja Savonlinnan välillä oli maanantaista perjantaihin vain yksi yhteys. 

Savonlinnaan pääsi aamupäivällä ja takaisin iltapäivällä, asiointiaikaa perillä oli kolme tuntia. 

Myös Juvan suuntaan kulki kouluvuoden aikana yksi vuoro, mutta se ei mahdollistanut asiointia 

Juvalla ilman yöpymistä. Samanlainen tilanne koski myös Imatran suunnan joukkoliikennettä. 

Imatralle ja takaisin pääsi kouluvuoden aikana maanantaista perjantaihin kahdella vuorolla ja 

kesällä yhdellä vuorolla. Perjantaisin ja sunnuntaisin kulki näiden lisäksi yksi edestakainen vuoro. 

Aikataulut eivät kuitenkaan mahdollistaneet asiointia Imatralla linja-autoa käyttäen. 

Kunnan länsi-, pohjois- ja eteläosien kylistä eli Mikkelin, Juvan ja Imatran suunnista pystyi 

asioimaan Puumalan kuntakeskuksessa linja-autolla arkipäivisin. Suuri osa kunnasta oli kuitenkin 

säännöllisen joukkoliikenteen ulkopuolella. Kutsuohjattu asiointiliikenne kirkonkylään toimi 

kunnan eteläosasta Lintusalo–Luukkolan alueelta, keskiosasta Kaipaalan–Rokansalon alueelta ja 

itäosasta Viljakansaaren alueelta.  

 

Kuntapalvelut 

Puumalan kuntapalvelut ovat keskittyneet kirkonkylään.  Kyläkouluista on luovuttu, sillä 

Sepänkylän koulu lakkautettiin vuonna 2007, Harmaalan koulu vuonna 2009 ja Hurissalon koulu 

vuonna 2011. Kirkonkylän ala- ja yläkoulu ovat toimineet vuodesta 2010 alkaen yhtenäiskouluna. 

Kunnan reunakylistä on jo pitkään käyty koulua naapurikunnissa ja myös Hurissalon oppilaat 

jakaantuivat Puumalan kirkonkylän ja Mikkelin Anttolan kesken. Puumalan kirjastopalvelut on 

tuottanut Mikkelin kaupunki vuodesta 2007 lukien. Puumalan kirjasto sijaitsee kirkonkylässä ja se 

oli vuonna 2012 avoinna viitenä päivänä viikossa yhteensä 30 tuntia. Kirjastoautotoiminnasta 

Puumalassa luovuttiin jo vuonna 2004. 

Puumalan yhteislukiosta tuli vuoden 2009 alusta lukien Mikkelin Lyseon lukion toinen 

etätoimipiste. Muutoksella pyrittiin lukiokoulutuksen jatkamiseen Puumalassa etäopetusta 

käyttäen ja toisaalta kustannussäästöihin. Toisena etätoimipisteenä toimi Haukivuori ja 

videoneuvottelulaitteiden kautta opetusta annettiin myös muihin Etelä-Savon lukioihin. 

Ensimmäisenä vuonna runsas kolmasosa Puumalan toimipisteen opetuksesta oli etäopetusta. 
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Vuonna 2010 Puumalan kunnanvaltuusto päätti lukiotoiminnan lakkauttamisesta ja vuonna 2011 

ajankohdaksi täsmentyi kevätlukukausi 2014.  

Puumalan perusterveydenhuollon palvelut tuotti vuosina 2007–2012 Mikkelin kaupunki. 

Kunnassa oli lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot, neuvola- ja 

kouluterveydenhuollon palvelut sekä fysioterapia. Laboratoriopalveluita sai Puumalassa neljänä 

päivänä viikossa, röntgenpalvelut ja terveyskeskuksen ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys olivat 

Mikkelissä. Puumalan reunakylien osalta tehtiin terveydenhuollon palveluissa yhteistyötä 

naapurikuntien ja -sairaanhoitopiirien kanssa. 

Puumalassa työskennelleet hammaslääkärit hoitivat kyselyajankohtana osan viikosta Anttolan 

terveysaseman vastaanottoa sekä osallistuivat myös päivystykseen Mikkelissä. Puumalan 

terveyskeskuslääkäritoiminnot oli ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Puumalan terveysaseman 

peruskorjaus- ja uudistustyöt valmistuivat alkuvuodesta 2012, jolloin hoivaosasto muuttui 

tehostetuiksi palveluasunnoiksi ja osittain intervallipaikoiksi ja lyhytaikaisiksi laitospaikoiksi. 

Puumalassa oli myös vanhusten palvelukeskus palveluasuntoineen.  

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Puumalassa Kelan toimisto oli vuonna 2012 avoinna viitenä päivänä viikossa, ja se toimi myös 

yhteispalvelupisteenä. Toimistosta sai poliisin ja verohallinnon palveluja vakiopalveluvalikoiman 

mukaisesti. Poliisin palvelutoimisto oli lakkautettu Puumalassa vuonna 2009. Puumalassa oli 

lisäksi oikeusaputoimiston vastaanotto kunnantalolla kerran kuukaudessa. 

Kaikkia verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeus-

aputoimiston palveluja oli tarjolla Mikkelissä, Savonlinnassa ja Imatralla. Verotoimiston toimipiste 

oli avoinna Imatralla kolmena päivänä, muut palvelut viitenä päivänä viikossa. Mikkelin Anttolassa 

kaupungin palvelutoimisto toimi yhteispalvelupisteenä hoitaen Kelan ja poliisin tehtäviä 

vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. Yhteispalvelupisteestä sai myös maistraatin palveluja ja 

verohallinnon lomakkeita.  

Juvalla poliisin lupapalveluja sai viitenä päivänä viikossa. Juvan kunnanvirastossa toimi lisäksi 

yhteispalvelupiste, joka koostui kolmesta eri toimistosta omine virkailijoineen. Työ- ja 

elinkeinotoimisto sekä kahtena päivänä viikossa avoinna ollut verohallinnon toimipiste suljettiin 

kuitenkin vuoden 2012 alussa ja jäljelle jäi vain Kelan toimisto. Yhteispalvelupisteestä sai myös 

maistraatin neuvontaa ja asiakirjoja vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. Juvan kunnanvirastossa 

oli lisäksi oikeusaputoimiston vastaanotto kerran viikossa. Parikkalan entisen virastotalon 

yhteispalvelupisteessä toimi työ- ja elinkeinotoimisto, josta sai myös verohallinnon ja maistraatin 

neuvontaa vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. Poliisin palvelupiste ja Kelan toimisto sijaitsivat 

yhteisissä tiloissa Kelan toimistossa. Palvelua sai kolmena päivänä viikossa. 
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Sulkavan kunnantalolla toimi yhteispalvelupiste, josta sai Kelan lomakkeita ja neuvontaa ja jonne 

saattoi palauttaa hakemuksia. Yhteispalvelupisteestä sai myös poliisin lupapalveluja vakio-

palveluvalikoiman mukaisesti ja erityisinä lupapalvelupäivinä täydellisinä poliisin lupapalvelu-

salkun kautta. Sulkavan kunnantalolla on myös oikeusaputoimiston vastaanotto ajanvarauksella. 

Ruokolahdella Kelan toimisto oli avoinna kahtena päivänä viikossa, jonka lisäksi poliisin 

lupapalveluja annettiin kirjastossa ajanvarauksella kerran viikossa kahden tunnin ajan. Rautjärven 

kunnantalolla toimivasta yhteispalvelupisteestä sai Kelan palveluja vakiopalveluvalikoiman 

mukaisesti. Kelan asiakasneuvoja oli paikalla yhtenä päivänä viikossa.  

 

Puumalan vastaajat 

Puumalan vastaajien sukupuolijakauma noudatti koko kyselyn keskiarvoa, mutta iältään 

puumalalaiset olivat hieman muita vanhempia. Vastaajista lähes 40 prosenttia oli yli 65-vuotiaita, 

mikä oli tutkimuspaikkakunnista toiseksi eniten. Eläkeläisiä tai muuten työelämän ulkopuolella 

olevia vastaajia oli kuitenkin Puumalassa keskimääräistä vähemmän. Yrittäjiä tai maanviljelijöitä 

vastaajista oli puolestaan koko tutkimusaineistoon verrattuna miltei kaksinkertainen määrä. 

Kyselyyn vastanneista puumalalaisista runsas kolmasosa eli selvästi tavanomaista useampi asui 

haja-asutusalueella yli 15 kilometrin päässä kirkonkylästä. Myös matka lähimpään 

asiointikeskukseen oli vastaajilla keskimääräistä pidempi: lähes ¾:lla vastaajista matkaa 

kaupunkiin oli 60–80 kilometriä. Alle 40 kilometrin kaupunkimatkaa ei ollut yhdelläkään 

vastaajalla. Vastaajajoukon iäkkyydestä huolimatta puumalalaiset vastaajat käyttivät henkilöautoa 

asiointimatkoillaan keskimääräistä enemmän.  

 

Näkemykset Puumalan kuntapalveluista 

Puumalalaisista 4/5 koki kuntapalvelujen heikentyneen viime vuosina ja vastaajat olivat varsin 

tyytymättömiä palvelutason nykytilanteeseen. Kunnan hallintopalveluja käytettiin joitakin kertoja 

vuodessa ja miltei kaikki kokivat voivansa hoitaa asiat helposti lähipalveluna. Muilta osin 

puumalalaiset suhtautuivat kuntapalveluihin kuitenkin keskimääräistä kriittisemmin. 

Tyytymättömyys kohdistui ennen kaikkea terveyspalveluihin: odotusaikoja pidettiin kohtuuttoman 

pitkinä ja ostolääkärien koettiin vaihtuvan jatkuvasti. Myös hammashoidon pitkät jonot keräsivät 

runsaasti moitteita. Yksittäisissä arvioissa arvosteltiin myös vanhustenhoitoa, koulu-, kulttuuri- ja 

kirjastopalveluita sekä pankki- ja postipalveluita. Myönteistä palautetta palveluista ei Puumalassa 

annettu lainkaan. 

Puumalalaiset kokivat kunnalliset peruspalvelut pääosin ehdottoman välttämättömiksi. 

Terveyskeskuspalvelujen paikkakunnalla säilymisen suhteen kuntalaiset olivat yksimielisiä eikä 
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kunnanviraston hallintopalvelujen tai vanhustenhoidon palvelujenkaan suhteen soraääniä juuri 

ollut. Kirjastopalvelujen ja yläkoulun osalta Puumalan tulos jäi aavistuksen keskimääräistä 

alhaisemmaksi, mikä kuitenkin selittyi mielipiteensä kertomatta jättäneiden osuudella. Selvän 

poikkeuksen muihin paikkakuntiin toi sen sijaan kysymys lukiokoulutuksen tärkeydestä 

Puumalassa. Omaa lukiota piti välttämättömänä ainoastaan 2/3 vastanneista ja 15 prosenttia oli 

väittämän kanssa eri mieltä. Lukion vähäinen oppilasmäärä ja päätös toiminnan lopettamisesta 

selittivät tilannetta.  

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Puumalalaiset ilmaisivat kyselyssä tyytymättömyytensä sosiaali- ja terveyspalvelujen kyselyhetken 

mukaiseen tilanteeseen vahvasti. Parhaat arvosanat annettiin terveydenhoitajan ja neuvolan 

palveluille, joihin tyytyväisiä oli runsas puolet puumalalaista. Laboratorion ja röntgenin 

palveluihin oli puolestaan tyytyväinen 2/5 vastaajista. Osuudet olivat koko kyselyn toiseksi 

alhaisimmat. Vanhustenhoidon palvelutasoa piti hyvänä runsas kolmasosa puumalalaisista, mikä 

vastasi koko kyselyn keskiarvoa. 

Lääkärin vastaanottoon oli tyytyväinen vain vajaa kolmasosa puumalalaisista vastaajista, mikä oli 

koko kyselyn alhaisin määrä. Muista paikkakunnista poiketen kukaan vastaajista ei ollut erittäin 

tyytyväinen tilanteeseen. Hammashoidon sekä terveyskeskuksen ilta-, yö- ja viikonloppu-

päivystyksen osalta tilanne oli vieläkin hankalampi. Palveluihin tyytymättömiä oli noin ¾ ja 

tyytyväisiä ainoastaan 12 prosenttia vastaajista. Puumalan asukkaiden mielipide oli hammas-

hoidossa koko kyselyn heikoin, mutta päivystyksen osalta tutkimuspaikkakuntien keskitasoa.  

 

- Terveyskeskuspalvelut saatava ehdottomasti omalta paikkakunnalta! (Nainen  

45–64 vuotta, yhdeksän kilometriä kirkonkylään) 

- Hammaslääkärille liian pitkät jonot. Lapsen pieni reikä ehti kasvaa niin suureksi, että 

koko hammas piti poistaa, kun lääkäriin vihdoin päästiin. (Nainen 25–44 vuotta, 

kirkonkylä) 

 

Puumalalaiset antoivat runsaasti kielteistä palautetta sosiaali- ja terveydenhoidosta tarkemmin 

kysyttäessä. Tilannetta pidettiin kyselyvastauksissa surkeana ja ala-arvoisena ja parannusta 

toivottiin etenkin lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottoihin. Palveluja tulisi saada Puumalasta 

sen sijaan, että esimerkiksi hammaslääkärit ja potilaat ajavat peräkkäin Anttolaan. 

Hammashoitoajan saamista puolen vuoden kuluttua tilaamisesta ei pidetty riittävänä. 

Terveyskeskukseen toivottiin lisää lääkäreitä ja palvelujen tarjoamiseen jatkuvuutta. Jos 
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vastaanotolle ylipäätään pääsee, ei terveyskeskuslääkäri ymmärrä välttämättä suomea, arvosteli 

eräs puumalalainen vastaaja. Tiloja palvelujen tarjoamiseen kyllä olisi, jos niitä haluttaisiin käyttää 

ja lääkäreitä palkattaisiin. Toisaalta eräs vastaajista ihmetteli terveyskeskuksen peruskorjaamista 

velkarahalla. 

Ajatukset uusista palvelujen tarjoamistavoista innostivat puumalalaisia keskimääräistä vähemmän. 

Eniten kannatusta annettiin kyselyssä terveyspalvelujen tarjoamiselle kylätaloilla, terveysbussille ja 

puhelinpalvelujen kehittämiselle. Näitä kannatti runsas 2/5 vastaajista, mutta miltei yhtä moni 

tyrmäsi ideat. Tukea terveyspalvelujen paikalliselle tarjoamiselle kylissä tuli kuitenkin kyselyn 

tutkimuspaikkakunnista Puumalasta eniten, puhelinpalvelujen kehittämiselle puolestaan vähiten. 

Myös terveysbussin vastustus oli Puumalassa koko kyselyn laajinta. 

Muille kyselyssä esitetyille palveluajatuksille tuli puumalalaisilta vieläkin vähemmän ymmärrystä. 

Vanhustenhoidon etäpalveluja ja terveyspalvelujen tarjoamista esimerkiksi kerran viikossa vastusti 

yli ¾ vastaajista. Etäpalvelujen torjunta oli koko kyselyn paikkakunnista juuri Puumalassa 

suurinta: vanhusten ei uskottu osaavan käyttävän tällaisia laitteita. Kaikkein vähiten tukea sai 

kuitenkin ajatus lääkäripalvelujen tarjoamisesta videoyhteyden kautta. Palvelumallia piti huonona 

ajatuksena peräti 85 prosenttia vastaajista, mikä oli koko kyselyn suurin osuus. 

 

- Video-, puhelin- ja etäpalvelut eivät toimi, koska suurin osa vanhuksista ei osaa käyttää 

tai ei omista kyseisiä laitteita. (Mies 65–75 vuotta, kirkonkylä)  

- Vanhusten etäpalvelut – kunhan tulevat henkilökohtaisen kontaktin lisäksi, eivät 

korvaaviksi. (Nainen 45–64 vuotta, 15 kilometriä kirkonkylään) 

 

Valmiutta sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämiseen pois Puumalasta ei juuri ollut. Vastaajista  

3/5 nimesi tärkeimpien terveyspalvelujen ja vanhustenhoidon sopivaksi enimmäismatkaksi  

saman matkan kuin vastaajalla oli Puumalan kirkonkylään.  Myös terveyskeskuksen vuodeosaston 

sekä yö- ja viikonloppupäivystyksen halusi noin puolet vastaajista sijaitsevan omalla paikka-

kunnalla. Valmiutensa muutokseen ilmoittaneista puumalalaisista valtaosa asui kirkonkylässä tai 

sen läheisyydessä, yli 15 kilometrin päässä asuvista kukaan ei pitänyt nykyisen matkan pitenemistä 

mahdollisena. 

Pidemmän etäisyyden hyväksyneet vastaajat arvioivat sopivaksi enimmäismatkaksi lääkärin ja 

sairaanhoitajan vastaanotoille 20–22 kilometriä ja laboratorio- ja röntgenpalveluihin, 

vanhustenhoitoon ja vuodeosastolle 25–28 kilometriä. Sopivana ajallisena etäisyytenä näihin 

palvelupaikkoihin pidettiin keskimäärin runsasta kahtakymmentä minuuttia. Yli puolen tunnin 

matkaa pidettiin mahdollisena vain yksittäisissä vastauksissa. Terveyskeskuksen yö- ja 

viikonloppupäivystyksen sopivan enimmäismatkan keskiarvo asettui 46 kilometriin: vain pieni osa 
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vastaajista hyväksyi etäisyyden kirkonkylästä Mikkeliin. Ajallisesti päivystyksen toivottiin olevan 

vajaan 40 minuutin matkan päässä. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Puumalalaisista vastaajista vain noin puolet oli tyytyväinen alakoulun ja yläkoulun tilanteeseen 

paikkakunnalla. Osuus oli koko kyselyn keskiarvoa selvästi alhaisempi. Puumalassa ajankohtainen 

lukiokysymys herätti tätäkin enemmän tyytymättömyyttä; lukiopalveluihin oli tyytyväinen 

ainoastaan vain vajaat 2/5 vastaajista, mikä oli kaikista tutkimuspaikkakunnista vähiten.  

Kolmasosa vastaajista ei tosin ottanut asiaan lainkaan kantaa. Myös ajatus etäopetuksen 

tarjoamisesta jakoi mielipiteet, vaikka nimenomaan Puumalan lukiossa siitä on paljon kokemusta. 

Ajatusta kannatti 2/5 ja vastusti neljännes vastaajista. 

Puumalalaisten mielestä julkisen liikenteen puuttuminen haittasi opiskelua, sillä koulukuljetukset 

eivät olleet lukiolaisten pitkien koulupäivien mukaisia. Toisaalta paikkakunnan sijainti kaukana 

muista opiskeluvaihtoehdoista herätti huolta: kaikki eivät ole valmiita muuttamaan kotoa pois 

peruskoulun jälkeen. Kirjastopalveluihin tyytyväisiä oli runsaat 2/3 vastaajista ja tämäkin tulos on 

koko kyselyn alhaisin. Kirjasto- ja kansalaisopistopalvelujen turvaamista sekä kirjaston 

aukioloaikojen laajentamista toivottiin. Ajatusta kirjastoauton muuttamisesta monipalveluautoksi 

kannatti puolet puumalalaisista, mutta toisaalta vastauksissa muistutettiin, ettei paikkakunnalla 

ole kirjastoautoa. 

 

- Kunnassa vain yksi alakoulu (1–6 lk) kirkonkylässä. Muutamilla koulumatka on kovin, 

kovin pitkä. 1–3 lk kyyditys pitää järjestää mahdollisimman jouhevasti. (Mies 65–75 v, 

kirkonkylään) 

- Kirjastopalvelut huonontuneet sen jälkeen, kun Mikkeli otti ne hoitoonsa. Aukioloajat 

lyhentyivät ja toiminta kangistui esimerkiksi etälainojen osalta. (Nainen 45–64 vuotta, 

yhdeksän kilometriä kirkonkylään) 

 

Puumalan sivistyspalvelut sijaitsivat kyselyhetkellä omassa kuntakeskuksessa. Kyselyyn 

vastanneista noin puolet ilmaisi valmiutensa siihen, että koulu tai kirjasto sijaitsisi kirkonkylää 

kauempana. Etenkin haja-asutusalueella 15–40 kilometrin päässä keskustaajamasta asuvat pitivät 

kyselyhetken mukaista matkaa enimmäisetäisyytenä palvelujen hakemiseen, osa piti tätäkin 

matkaa selvästi liian pitkänä. Jako taajaman ja haja-asutusalueen välillä tuli tässä kysymyksessä 

selvästi esiin. 
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Pidempää matkaa mahdollisena pitäneille sopiva enimmäisetäisyys alakouluun ja kirjastoon oli 

keskimäärin 17–18 kilometriä. Yläkoulun toivottiin olevan korkeintaan 25 kilometrin ja lukion  

33 kilometrin päässä. Ajallisesti alakoulun, yläkoulun ja kirjaston haluttiin sijaitsevan korkeintaan 

noin puolen tunnin matkan päässä. Lukioon oltiin valmiita kulkemaan hieman tätä enemmän, 

mutta keskimäärin alle 40 minuuttia. Esimerkiksi matka Puumalan kirkonkylästä Mikkeliin kestää 

lähes tunnin, mutta tämänkaltaista koulu- ja kirjastomatkaa pitivät mahdollisena ainoastaan 

yksittäiset puumalalaiset. 

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Yli 90 prosenttia puumalalaisista arvioi valtionhallinnon palvelujen heikentyneen edellisinä 

vuosina, mikä oli tutkimuspaikkakunnista toiseksi eniten. Moitteita annettiin etenkin poliisin, 

verotoimiston, työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan palvelujen huonontumisesta. Eräs vastaaja totesi 

lakonisesti kaikkien valtionhallinnon palvelujen huonontuneen jo pitkällä aikavälillä. 

Tyytymättömyys kyselyhetken mukaiseen tilanteeseen kohdistui kuitenkin ennen kaikkea poliisin 

ja verotoimiston puuttuviin palveluihin paikkakunnalla. 

Puumalaiset käyttivät eniten Kelan palveluja: yli puolet vastaajista tarvitsi palveluja vähintään 

muutaman kerran vuodessa. Palvelujen helppoon saatavuuteen oltiin myös hyvin tyytyväisiä. 

Poliisia ja verotoimistoa valtaosa vastaajista käytti korkeintaan kerran tai kahdesti vuodessa, mutta 

asioinnin onnistumisessa oli paljon toivomisen varaa. Palvelujen käyttäjistä kolmasosa ei voinut 

hoitaa poliisin lupa-asioita eikä 2/5 verohallinnon asioita toivomallaan tavalla. Poliisin ja Kelan 

palveluja pidettiin Puumalassa muita tutkimuspaikkakuntia tärkeämpinä: vastaajista 9/10 edellytti 

näiden toimipisteiden olemassaoloa omalla paikkakunnalla. Lähes 3/5 vastaajista kaipasi myös 

verohallinnon toimipistettä Puumalaan.  

Puumalan vastaajista 3/4 ei käyttänyt työ- ja elinkeinotoimiston tai julkisen oikeusavun palveluja 

lainkaan. Myös maistraatin palvelut olivat tarpeettomia yli 2/3:lle vastaajista. Osuudet olivat 

kyselyn suurimmat, mikä heijastui myös suurena epätietoisten määränä arvioitaessa palvelujen 

saatavuutta normaalissa arjessa. Lähes kolmasosa vastaajista torjui työ- ja elinkeinotoimiston 

paikallisten palvelujen tarpeellisuuden kokonaan. Tätäkin vähemmän toivottiin julkisen 

oikeusavun ja maistraatin palvelujen ulottumista Puumalaan. Yli puolet vastaajista ei pitänyt 

maistraatin palvelujen tarjoamista omalla paikkakunnalla välttämättömänä, mikä oli kaikista 

tutkimuspaikkakunnista selvästi eniten. 

 

- Jos soittaa johonkin virastoon – jonotus – valitse se ja se numero – ei toimi vanhoilla 

ihmisillä. Pitäisi päästä suoraan sinne mihin haluaakin. (Mies 65–75 v, kirkonkylä) 
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- Tällaiselle autoilevalle ja tietokonetta käyttävälle ei ole liian vaikea hoitaa asioita, mutta 

kaikki eivät autoile ja käytä nettiä! (Nainen 45–64 v, 15 kilometriä kirkonkylään) 

 

Puumalaisten toive henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuudesta tuli esiin uusia palvelun-

tuottamistapoja pohdittaessa. Vastaajista 2/3 piti yhteispalvelupistettä hyvänä ajatuksena, 

viranomaisen kerran viikossa avoinna olevaan palvelupisteeseen ja lupapalveluautoon suhtautui 

myönteisesti puolestaan noin puolet puumalalaisista. Osuudet oli keskimääräistä korkeampia ja 

yhteispalvelupisteelle annettu tuki koko kyselyn suurin. Sen sijaan tietokoneen käyttö kotona tai 

viranomaisen palvelupisteessä, videoneuvotteluyhteydet ja asioiden hoitaminen puhelimitse 

keräsivät lähinnä kielteisiä arvioita. Tietokoneen ja puhelimen käyttöön suhtauduttiin 

tutkimuspaikkakunnista kielteisimmin juuri Puumalassa. 

  

Palvelujen tulevaisuus 

Arvio asioinnin onnistumisessa oman paikkakunnan ulkopuolella esimerkiksi Mikkelissä tai 

Savonlinnassa oli varsin kielteinen. Vastaajat totesivat lähes yksiselitteisesti asioiden hoitamisen 

vaikeutuvan tuntuvasti ja matkan pituuden takia henkilökohtaisten käyntien hankaloituvan tai 

tulevan jopa kohtuuttomiksi. Asioinnista omalla autolla tulee myös kustannuksia. 

Lähikaupungeista nimenomaan Savonlinna sai palvelujen tarjoamisen paikkakuntana huonojen 

liikenneyhteyksien takia huomattavasti kritiikkiä. Mikkeli on etenkin kunnan länsiosan asukkaille 

selvästi Savonlinnaa lähempänä, ja sinne pääsee myös linja-autolla. 

Yksittäisissä mielipiteissä tuotiin esiin asiointi verkon kautta tai monien palvelujen vähäinen 

käyttö, mutta kokonaisuutena palvelujen siirtymisen koettiin miltei kaikissa ikäryhmissä 

hankalaksi. Kaikki eivät osaa käyttää tietokonetta. Työelämässä olevilla henkilökohtainen käynti 

edellyttää vapaapäivän ottamista töistä, sillä asioiden hoitamisessa kaupungissa menee koko päivä. 

Esiin tuotiinkin maaseudulla asuvien eriarvoisuus palvelujen tarjonnan suhteen 

kaupunkikeskuksiin verrattuna. Kansalaisten perusoikeudet ja asumismahdollisuudet ovat jo 

koetuksella: tarvitaan oma auto, ystävälliset naapurit tai invataksi, josta taas on kuluja kunnalle. 

Eräässä vastauksessa väläytettiin maaseudulla asumisen mahdottomuutta palvelujen siirtyessä yhä 

kauemmas. 

 

- Palvelu kerrallaan viedään pois. Sitten kun ei pysty autolla liikkumaan, ei saa mitään 

palveluita. Netin kautta onnistuu huonosti – en osaa käyttää tietokonetta. Pakkomuutto 

muualle. (Mies 65–75 vuotta, kirkonkylä) 
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- Hallintouudistuksia tehtäessä on huolehdittava siitä, että palvelut eivät huonone eivätkä 

käy mahdottomiksi syrjässä asuville. (Nainen 45–64 v, kuusi kilometriä kirkonkylään) 

 

Puumalan vastaajat ymmärsivät, että maaseudulla ei voi olla yhtä kattavia palveluja kuin 

kaupungissa, mutta tiettyä kohtuullisuutta palvelujen saatavuuteen kuitenkin toivottiin. Palvelujen 

heikentymistä edelleen ei pidetty hyvänä kehityksenä. Vaihtoehtoisiksi palveluratkaisuiksi 

kaivattiin helposti käytettäviä malleja monimutkaisten puhelinpalvelujen sijaan. Osaltaan kyse on 

myös yleisemmin maaseudun tulevaisuudesta: Puumalan toivottiin ensisijaisesti säilyvän 

itsenäisenä kuntana. Myös ilmaiset asiointimatkat sivukylien asukkaille pitäisivät alueen 

elinvoimaisuutta yllä. 

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Opiskelijoiden vähäisen määrän takia Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipisteeseen 

otettiin uusia oppilaita viimeisen kerran lukuvuoden 2012–2013 alussa. Lukion aiempaa 

lakkautuspäätöstä muutettiin vuonna 2013 siten, että nämä oppilaat saivat suorittaa opintonsa 

Puumalassa loppuun. Lukion toiminta päättyi näin ollen vasta keväällä 2015. Puumalan 

perusterveydenhuollon palvelut on tuottanut vuoden 2013 alusta lukien Mikkelin seudun sosiaali- 

ja terveystoimi. Vuoden 2015 alusta Puumalassa on ollut osa-aikainen hammaslääkäri, joka 

työskentelee myös Mikkelissä.  

Kelan toimisto Puumalassa suljettiin vuoden 2012 lopussa. Nykyisin kunnantalon 

yhteispalvelupisteessä hoidetaan Kelan, maistraatin ja työ- ja elinkeinotoimiston avustavia tehtäviä 

vakiopalveluvalikoiman mukaisesti sekä myös etäpalveluna. Yhteispisteessä hoidetaan vähäiseltä 

osin myös poliisiasioita. Mikkelin mukanaolo pilottina Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa tarkoitti 

asiointipisteen luomista kaupungin virastotaloon. Asiointipisteestä saa neuvontaa ja etäpalvelua 

kaupungin, Kelan, maistraatin, TE-palvelujen, verohallinnon, poliisin ja oikeusaputoimiston 

asioissa. Verohallinnon ja maistraatin oma asiakaspalvelu Mikkelissä päättyi syksyllä 2014, sen 

sijaan muiden kokeilussa mukana olleiden viranomaisten toiminta Mikkelissä jatkuu ennallaan. 

Parikkalassa ja Juvalla Kelan toimiston aukiolo on vähentynyt kahteen päivään ja poliisin 

lupapalvelujen aukiolo yhteen päivään viikossa. Ruokolahdella Kela palvelee enää yhtenä päivänä 

viikossa ja poliisin lupapalvelut päättyivät vuonna 2013 kokonaan. Myöskään Sulkavan 

yhteispalvelupisteessä ei ole enää saatavana poliisin lupapalveluja. Parikkalassa työ- ja 

elinkeinotoimisto suljettiin vuonna 2014, Imatralla verohallinnon toimipisteen aukioloaika on 

puolestaan vähentynyt kahteen päivään viikossa, Parikkalan, Juvan, Sulkavan ja Anttolan 

yhteispalvelupisteissä voi hoitaa aiempaa monipuolisemmin Kelan, maistraatin, verohallinnon, 
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työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin asioita etäpalveluna videoneuvotteluyhteyden kautta, mutta 

mahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnan mukaan. 
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4.5. Kortesjärvi 

 

Tausta 

Kortesjärvi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seutukunnassa, ja vuoden 2009 alusta se on 

ollut osa Kauhavan kaupunkia. Entisen kunnan aluetta luonnehtivat sekä tasaiset joki- ja 

rantalaaksot että laajat metsä- ja suoalueet. Maasto on vaihtelevaa, mutta korkeuserot ovat 

vähäisiä. Kortesjärven asutus on sijoittunut kylätyyppisesti jokien varsille sekä järvien rannoille. 

Kortesjärven väestötiheys oli kuntaliitoksen toteutuessa seitsemän asukasta/maakm2. Kunnan 

asukkaista vain runsas kolmasosa asui kirkonkylässä.  

Kortesjärven väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmeninä kaiken aikaa. Kunnassa oli  

1990-luvun alussa lähes 2 800 asukasta, mutta kuntaliitoksen toteutuessa vuoden 2009 alussa 

enää alle 2 300. Väestön ikärakenne oli kuitenkin melko lähellä Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa.  Yli 

65-vuotiaita oli vuonna 2007 kunnan asukkaista 22,4 prosenttia. Kuntaliitoksen aikana 

Kortesjärven asukasmäärä on vähentynyt edelleen: vuonna 2012 asukkaita oli alle 2 200.  

 

Kuntaliitos 

Kuntien heikko taloudellinen tilanne ja pelko valtion maksamien yhdistymisavustusten 

päättymisestä johti  vuonna 2005 Alahärmässä aloitteeseen kuntaliitoksesta Ylihärmän kanssa. 

Esitys laajeni hankkeeksi selvittää Alahärmän, Ylihärmän, Kortesjärven, Kauhavan, Evijärven ja 

Lappajärven monikuntaliitosta. Neuvottelujen tuloksena Evijärvi ja Lappajärvi päättivät jatkaa 

itsenäisinä kuntina, mutta neljä muuta kuntaa päättivät kesällä 2007 kuntaliitoksesta. Uusi 

Kauhavan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa.   

Kuntien yhdistyessä 7 900 asukkaan Kauhavasta, 4 700 asukkaan Alahärmästä, 2 900 asukkaan 

Ylihärmästä ja 2 300 asukkaan Kortesjärvestä muodostui vajaan 18 000 asukkaan kaupunki. 

Yhdistymissopimuksessa Kauhavasta päätettiin rakentaa elinvoimainen, väestöltään ja 

taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoimainen kunta, joka järjestää 

kilpailukykyisesti asukkaidensa palvelut. Kuntaliitoksella haluttiin vahvistaa asumisen, palvelujen, 

yritysten ja työpaikkojen sijoittumista alueelle. Erityistä huomiota päätettiin kiinnittää uuden 

kunnan kehittämiseen kunnan eri osa-alueet, kylät ja niiden vahvuudet hyödyntäen. 

Palvelujen kehittämisessä korostettiin asiakaslähtöisyyttä, laadukkuutta, tarkoituksenmukaisuutta, 

taloudellisuutta ja tehokkuutta. Lähipalvelut haluttiin turvata kunnan eri osissa ja kuhunkin 

kunnanosaan perustettiin myös asukaslautakunnat. Uusi Kauhavan kaupunki sai yhdistymis-

avustusta lähes 8,4 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia jaettiin kuntien esitysten mukaisesti 
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kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kortesjärvelle osuus oli 880 000 euroa, josta 

Purmojärven saneeraukseen osoitettiin 480 000 euroa, kirkonkylän rakentamiseen 210 000 euroa, 

kirkonkylän ympäristösuunnitelman toteutukseen 100 000 euroa ja paikallistien kunnostukseen 

90 000 euroa. 

 

Etäisyydet 

Kortesjärvi on alueena pieni ja kooltaan yhtenäinen, joten etäisyys sivukylistä kirkonkylään on 

tavallisesti korkeintaan kymmenen kilometriä. Pisimmilläänkin matkaa on ainoastaan noin 

viisitoista kilometriä.  Kauhavan, Alahärmän, Ylihärmän ja Kortesjärven kuntaliitoksessa 

hallinnolliset palvelut hajautettiin entisiin kuntakeskuksiin. Matkaa Kauhavalle ja Alahärmään on 

Kortesjärven kirkonkylästä 25 kilometriä, Ylihärmään 36 kilometriä. Kortesjärven läntisille kylille 

Alahärmä ja eteläisille kylille Kauhava on yhtä lähellä kuin oma kirkonkylä.  

Pisin etäisyys oman kunnan muihin keskuksiin eli 30–45 kilometriä on Kortesjärven pohjoisosasta. 

Osalle kylistä naapurikuntien kirkonkylät ovat lähempänä: matkaa Evijärvelle on alle  

20 kilometriä, itäisistä kylistä myös Lappajärvi on yhtä lähellä. Lähialueen muut keskukset ovat 

kohtuullisen ajomatkan päässä: Kortesjärven kirkonkylästä on matkaa Lapualle 42 kilometriä, 

Alajärvelle 62 kilometriä ja Seinäjoelle 65 kilometriä. Pisimmillään matkaa maakuntakeskukseen 

Seinäjoelle on Kortesjärven pohjoisosasta yli 75 kilometriä. Kortesjärven kirkonkylästä etäisyys 

Kaustiselle on 49 kilometriä, Pietarsaareen ja Uuteenkaarlepyyhyn molempiin 51 kilometriä ja 

Kokkolaan 74 kilometriä. 

 

Liikenneyhteydet 

Kortesjärven joukkoliikenneyhteydet olivat kyselyn toteuttamishetkellä vuonna 2012 heikot. 

Kirkonkylästä pääsi aamulla joko kouluvuorolla tai tiistaista perjantaihin ajettavalla pikavuorolla 

Kauhavalle ja kouluaikana iltapäivisin takaisin, jolloin asiointiaikaa jäi 5,5–6,5 tuntia.  Yhteys 

Seinäjoelle oli neljänä päivänä viikossa ja palaamalla junalla Kauhavalle ja vaihtamalla iltapäivän 

kouluvuoroon, saattoi Seinäjoella asioida runsaan neljän tunnin ajan. Lauantaina Kauhavalle ja 

Seinäjoelle pääsi ainoastaan iltapäivällä eikä takaisinpaluu onnistunut julkisilla liikennevälineillä 

lainkaan. 

Kortesjärveltä oli myös yksittäisiä aamuvuoroja Alahärmään, Evijärvelle ja muihin Järviseudun 

kuntiin, mutta paluumahdollisuutta ei ollut. Lapualle pääsi ainoastaan kolme tuntia lähikuntia 

kiertäen ja paluumatkalla junaa ja kouluvuoroa yhdistellen. Myös yhteys Pietarsaareen onnistui 

ainoastaan Kokkolaan aamuyöllä kulkevalla vuorolla ja takaisinpaluu seuraavana aamuna samoin 

Kokkolan kautta kiertäen.  Kuntayhtymä Kaksineuvoisen eli Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven 
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alueella kulki kutsuohjattu palveluliikenne eli reitit ja aikataulu määräytyivät kuljetustarpeiden 

mukaisesti edellisenä päivänä tehtävien tilausten perusteella. Auto liikennöi keskiviikkoisin 

Kortesjärvellä ja Lappajärvellä, matka Kauhavalle oli puolestaan mahdollista maanantaista 

perjantaihin. 

 

Kuntapalvelut 

Kuntaliitoksessa uuden kunnan hallintopalvelut hajautettiin entisiin kuntakeskuksiin. 

Keskushallinto sijoitettiin Kauhavalle, sivistys- ja vapaa-aikahallinto Alahärmään, maaseutu- ja 

lomitushallinto Kortesjärvelle sekä tekninen toimi ja ympäristöhallinto Ylihärmään. Jokaiseen 

hallintokeskukseen perustettiin myös palvelutoimisto ja kaikkiin palvelupisteisiin luotiin 

mahdollisuus eri hallinnonalojen sivuvastaanottoon ajanvarausperiaatteella. Palvelutoimistoja 

päätettiin kehittää kunnallisten monipalvelujen ja valtionhallinnon yhteispalvelujen lähtökohdasta. 

Yhdistyssopimuksessa päätettiin sopeuttaa kouluverkko väheneviin oppilasmääriin rakentamalla 

palvelut uudelleen lähi- ja yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Opetusta päätettiin kuitenkin 

tarjota kaikilla neljällä uuden kunnan osa-alueella. Ensimmäinen kouluverkkoselvitys valmistui jo 

vuonna 2008 ja toinen vuonna 2010. Tällöin esitettiin aiemman valtuustopäätöksen mukaisesti 

alle 30 oppilaan alakoulujen lakkauttamista sekä lisäksi muiden koulujen karsimista siten, että 

Kortesjärveltä olisi lakkautettu kaksi kyläkoulua ja yläkoulu.  

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2010 säilyttää yläkoulut entisissä kuntakeskuksissa. Myös 

alakoulujen lakkauttamissääntöä lievennettiin: alle 30 oppilaan koulu saattoi jatkaa toimintaansa, 

jos oppilasmäärä palautuu kahden vuoden kuluessa takaisin asetettuun vähimmäisrajaan. 

Kortesjärvellä toimi vuonna 2012 näin ollen edelleen kirkonkylän, Purmojärven ja Rintalan 

alakoulut sekä Kortesjärven yläkoulu. Lähimmät lukiot sijaitsivat Alahärmässä ja Kauhavan 

keskustassa.  

Kuntaliitoksen yhteydessä sovittiin myös, että kirjastolla on palvelupisteitä kaupungin eri osissa. 

Kortesjärven kirjasto avattiin uusissa tiloissa vuonna 2008 ja se oli kyselyhetkellä avoinna viitenä 

päivänä viikossa yhteensä 35 tuntia. Myös kirjastoauto kulki Kortesjärvellä, pysäkkejä oli yhteensä 

27.  Auto kiersi paikkakunnalla joka toinen viikko yhteensä kolmena päivänä siten, että mukana oli 

niin aamun, iltapäivän ja illan kyläpysäkkejä kuin aamupäivän koulupysäkkejäkin. 

Kortesjärven asukkaiden perusterveydenhuollosta on vastannut vuodesta 2007 lähtien 

kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Vuoden 2009 alusta lukien kuntayhtymä on hoitanut myös 

toimialueensa eli nykyisen Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien 

sosiaalipalvelut. Vanhusten palvelut toteutetaan kuntayhtymässä kolmella lähipalvelualueella, 

joista yhden muodostaa Kortesjärvi, Evijärvi ja Lappajärvi. Kortesjärvellä vanhusten laitoshoitoa 
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tarjoaa vanhainkoti. Tehostettua ja tavanomaista palveluasumista on puolestaan tarjolla kahdessa 

yksikössä, joiden lisäksi palveluasumista ja vuokra-asuntoja on saatavilla myös vanhusten-

huoltoyhdistyksen palvelutalossa. Kortesjärvellä on myös yksityinen hoivakoti.  

Kortesjärven terveysasemalla oli vuonna 2012 virka-aikana lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto 

ja sieltä sai myös neuvolan, laboratorion, hammashoidon ja kouluterveydenhoidon palvelut. 

Iltaisin kello 16–22 ja viikonloppuisin kello 8–22 päivystys oli Kauhavan terveysasemalla, 

yöpäivystys puolestaan Seinäjoen keskussairaalassa. Terveysaseman yhteydessä oli myös 

Kortesjärven perusturvatoimisto.  Työterveyshuolto siirrettiin Kortesjärveltä Kauhavalle vuoden 

2012 alusta lukien, myös röntgen oli Kauhavalla. 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Kyselyn toteuttamishetkellä työ- ja elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto palvelivat Kauhavalla 

viitenä päivänä ja verotoimisto neljänä päivänä viikossa. Kauhavalla oli myös oikeusaputoimiston 

vastaanotto. Kauhavan poliisiasema oli suljettu vuoden 2010 alussa ja maistraatin Kauhavan 

toimisto kesällä 2011. Kauhavan kaupungintalolla toimi myös yhteispalvelupiste, jossa otettiin 

vastaan osa poliisin lupahakemuksista. Alahärmän, Ylihärmän ja Kortesjärven yhteispalvelu-

pisteistä sai Kelan lomakkeita ja neuvontaa,  ja niihin saattoi palauttaa hakemuksia. Alahärmän 

Kelan toimisto oli suljettu vuonna 2010. Palvelupisteissä opastettiin myös työ- ja 

elinkeinotoimiston sähköisten palvelujen käyttöön.  

Lähimmät täydet verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja 

oikeusaputoimiston toimipaikat sijaitsivat Seinäjoella, Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Lapualta, 

Alajärveltä ja Kaustiselta sai työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin, Kelan ja oikeusavun palvelut. 

Alajärvellä oli lisäksi neljänä päivänä viikossa avoinna verohallinnon toimipiste. Kaustisen 

kunnanvirastossa toimi yhteispalvelupiste, josta sai verohallinnon ja maistraatin avustavaa 

asiakaspalvelua.  

Kortesjärven lähipaikkakunnista Lappajärvellä viitenä päivänä viikossa avoinna oleva työ- ja 

elinkeinotoimisto ja kahtena päivänä viikossa avoinna oleva Kelan toimisto muodostivat 

yhteispalvelupisteen. Lappajärvellä oli myös oikeusaputoimiston vastaanotto. Evijärvellä Kelan 

toimisto oli avoinna kahtena päivänä viikossa. Uudenkaarlepyyn virastotalossa toimii 

yhteispalvelupiste, jossa kaupungin palvelujen lisäksi sijaitsi Kelan toimisto ja ulosottovirasto sekä 

kerran viikossa avoinna ollut poliisin palvelutoimisto.  
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Kortesjärven vastaajat 

Kortesjärveläisten vastaajista pieni enemmistö oli miehiä ja kokonaisuutena vastaajat olivat iältään 

keskimääräistä nuorempia. Yli 65-vuotiaita oli vain vajaa neljäsosa kaikista kortesjärveläisistä eli 

kaikista tutkimuspaikkakunnista vähiten. Vastaavasti eläkeläisten osuus oli koko kyselyn pienin ja 

alle 25-vuotiaiden osuus suhteellisesti tarkasteltuna suuri.  

Kortesjärveläisistä vastaajista vain vajaa neljäsosa asui kirkonkylässä, mikä poikkesi selvästi 

muista tutkimuspaikkakunnista. Kyselyyn vastanneista Kortesjärven asukkaista valtaosa eli  

3/5 asui haja-asutusalueella 10–15 kilometrin päässä keskustaajamasta. Matkaa kaupunki-

taajamaan oli lähes kaikilla vastaajilla alle 40 kilometriä, joten koko aineistoon verrattuna matkat 

kaupunkiin olivat Kortesjärvellä selvästi lyhimpiä. Kaupunkiasioinnissa lähes kaikki vastaajat 

käyttivät omaa autoa. 

 

Näkemykset Kauhavan kuntapalveluista  

Kortesjärveläiset vastaajat käyttivät kunnan hallintopalveluja korkeintaan muutaman kerran 

vuodessa, ja ne pystyttiin hoitamaan hyvin. Kortesjärveläiset olivat valtaosin yksimielisiä 

kuntapalvelujen säilyttämisen välttämättömyydestä omalla paikkakunnalla tai lähiseudulla. 

Terveyskeskuspalvelujen, vanhustenhuollon, yläkoulun ja kirjaston suhteen kukaan ei ollut eri 

mieltä palvelujen tärkeydestä. Myös kunnan hallintopalveluja arvosti lähes 92 % vastanneista. 

Ainoastaan lukion osalta mielipiteet jakaantuivat: yli puolet vastaajista piti lukiota tärkeänä 

lähipalveluna ja vajaa kolmannes ei ottanut asiaan kantaa. 

Kokonaisuutena Kortesjärvellä oltiin tyytyväisiä kunnan palveluihin: kahdeksan prosenttia 

vastaajista koki jopa palvelujen jonkin verran parantuneen edellisen viiden vuoden aikana. Osuus 

oli kyselyssä mukana olleista paikkakunnista korkein. Myönteistä palautetta annettiin erikseen 

mainittuna maaseututoimen palveluista. Eniten moitittiin lääkäri- ja terveydenhoitopalveluja, 

mutta kritiikki oli kokonaisuutena vähäistä ja yksilöimätöntä. Kunnan laajeneminen ja 

toimipisteiden hajautuminen mainittiin vain yksittäistapauksissa: teitä pidettiin huonokuntoisina 

ja palvelujen epäiltiin keskittyvän Kauhavalle sivutaajamien kustannuksella.  

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Kortesjärveläiset olivat lääkärin vastaanottoa lukuun ottamatta keskimääräistä tyytyväisempiä 

paikkakuntansa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myönteisintä palautetta annettiin hammashoidosta, 

jonka palvelutasoa peräti 84 % vastaajista piti hyvänä. Määrä poikkesi Rautavaaran kunnan ohella 

täysin muista tutkimuspaikkakunnista. Valtaosa vastaajista oli tyytyväinen myös laboratorion ja 
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röntgenin sekä terveydenhoitajan ja neuvolan palveluihin. Vanhustenhoidon tilannetta piti hyvänä 

vajaa puolet kortesjärveläisistä. 

Lääkärin vastaanoton nykytilaan oli tyytyväinen ainoastaan runsas kolmasosa vastaajista. Tulos oli 

koko kyselyn toiseksi heikoin. Kortesjärveläisten mukaan lääkärinaikaa oli vaikea saada ja 

vastaanotolle pääsyä saattoi joutua odottamaan yli kuukauden. Lääkäriin olikin mentävä miltei 

aina Kauhavalle. Erään vastaajan mielestä vastaanottovirkailijat pyrkivät ohjaamaan liikaa ja jopa 

estämään potilaan pääsyä lääkärin vastaanotolle. Terveyskeskuksen ilta- ja yöpäivystyksen 

saavutettavuutta moitittiin tätäkin enemmän: ainoastaan viidesosa kortesjärveläisistä vastaajista 

piti kyselyhetken mukaista tilannetta hyvänä. Seinäjoki koettiin äkillisen palvelutarpeen 

näkökulmasta liian kaukana olevaksi paikkakunnaksi.  

Ajatukset uusista palvelujentarjoamistavoista eivät herättäneet Kortesjärvellä suuria intohimoja, 

sillä vastaajilla oli pikemminkin huoli nykyisten palvelujen säilymisestä omalla paikkakunnalla. 

Muiden paikkakuntien tapaan eniten kiinnostusta herätti ajatus puhelinpalvelujen kehittämisestä 

ja terveysbussista, kun taas terveyspalvelujen tarjoaminen kylätaloilla jakoi mielipiteet. 

Palvelutarjonnan ajalliseen rajaamiseen, vanhustenhoidon etäpalveluihin ja videoyhteyden 

hyödyntämiseen lääkärin vastaanotolla suhtauduttiin Kortesjärvellä täysin kielteisesti. 

 

- Lääkärin vastaanotolle todella pitkät odotusajat, täytyy melkein aina mennä Kauhavalle! 

(Mies 65–75 vuotta, kymmenen kilometriä kirkonkylään) 

- Nykyiset palvelut tulisi ehdottomasti säilyttää Kortesjärvellä – myös työterveyshuolto 

takaisin! (Nainen 45–64 vuotta, 13 kilometriä kirkonkylään) 

 

Kortesjärveläiset halusivat saada terveyspalvelut läheltä. Peräti ¾ vastaajista määritti lääkärin ja 

terveydenhoitajan vastaanoton enimmäissijaintipaikaksi saman etäisyyden kuin omasta 

asuinpaikasta oli matkaa Kortesjärven kirkonkylään. Vastaavasti lähes 2/3 kortesjärveläisistä ei 

halunnut laboratorio- ja röntgenpalvelujen tai vanhustenhoidon sijoittuvan omaa paikkakuntaa 

kauemmaksi. 

Kortesjärveläisillä vastaajilla oli matkaa kirkonkylään keskimäärin kahdeksan kilometriä ja 

lähimpään kaupunkiin eli käytännössä Kauhavan keskustaan keskimäärin 31 kilometriä. 

Pidempään matkaan valmiutensa hyväksyneillä esitetyt enimmäismatkat olivat hyvin lyhyitä. 

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanoton haluttiin sijaitsevan korkeintaan 10–15 kilometrin 

päässä ja alle 15 minuutin etäisyydellä. Muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismatka 

asettui päivystystä lukuun ottamatta 25 kilometriin ja pariinkymmeneen minuuttiin. 

Terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystykseen valtaosa vastaajista suostui lähtemään oman 

paikkakunnan ulkopuolelle, mutta sopivaksi enimmäismatkaksi arvioitiin alle 30 kilometriä ja 
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matka-ajaksi runsaat puoli tuntia. Palvelujen haluttiin sijaitsevan Kauhavan keskustaakin 

lähempänä.  

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Kortesjärveläiset olivat erittäin tyytyväisiä oman paikkakuntansa sivistyspalveluihin. Vastaajista 

4/5 piti alakoulujen ja yläkoulun tilannetta hyvänä ja niille annettiin myös erikseen kiitosta. 

Koulujen säilymistä omalla paikkakunnalla pidettiin tärkeänä. Ajatus etäopetuksesta ei 

kortesjärveläisiä sen sijaan kiinnostanut ja lukiopalveluihin oli tyytyväinen vain alle puolet 

vastaajista. Paikkakunnalla ei ole kuitenkaan omaa lukiota ja se näkyi kyselytuloksissa, sillä 

puolella vastaajista ei ollut asiaan selvää kantaa. 

Miltei kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Ajatus kirjastoauton muuttamisesta 

monipalveluautoksi herätti keskimääräistä enemmän innostusta: ajatusta tuki 56 % vastaajista, 

mikä oli kyselypaikkakunnista toiseksi eniten. Kortesjärvelle ja koko Kauhavalle toivottiin myös 

nykyistä enemmän harrastusmahdollisuuksia ja muuta toimintaa etenkin nuorille. 

 

- Kun koulut pysyisivät ennallaan, varsinkin alakoulut! (Mies 45–64 vuotta, 11 kilometriä 

kirkonkylään) 

- Ala- ja yläasteet todella hyviä Kortesjärvellä. (Mies alle 25 vuotta, 15 kilometriä 

kirkonkylään) 

 

Pienten koulujen tärkeys ja lähipalvelujen tärkeys tuli selvästi esiin kortesjärveläisten 

sivistyspalveluja koskevissa vastauksissa. Peräti ¾ vastaajista piti sopivana enimmäismatkana 

alakouluun korkeintaan samaa matkaa kuin vastaajalla oli kirkonkylään, mutta monessa 

vastauksessa sopivaksi arvioitu enimmäismatka oli selvästi tätäkin lyhyempi.  Keskimääräinen 

matka asettui alakoulun osalta seitsemään kilometriin. 

Vastaavasti 2/3 vastaajista piti nykyistä etäisyyttä yläkouluun ja kirjastoon myös sopivana 

enimmäismatkana: pidemmän matkan hyväksyvillä sopiva enimmäisetäisyys asettui  

16–17 kilometriin, ajallisesti 15–20 minuuttiin. Koska lukiota Kortesjärvellä ei ole, hyväksyi pääosa 

vastaajista koulunkäynnin oman paikkakunnan ulkopuolella. Sopiva enimmäismatka lukioon oli 

kortesjärveläisten mielestä 26 kilometriä ja ajallisesti runsaat puoli tuntia. Matka vastaa 

esimerkiksi etäisyyttä Kortesjärven kirkonkylästä Kauhavan keskustaan. 
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Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Kortesjärveläiset käyttivät useimmiten Kelan palveluja ja ne toimivat hyvin. Myös verotoimiston 

palveluja käytettiin vähintään kerran vuodessa ja peräti 92 % vastaajista oli palveluihin 

tyytyväinen. Osuus oli selvästi koko kyselyn korkein. Yli puolet vastaajista käytti myös poliisin 

lupapalveluja vähintään kerran vuodessa, mutta mielipiteet palvelujen toimivuudesta jakaantuivat. 

Lähes puolet kortesjärveläisistä ei pitänyt kyselyhetken mukaista tilannetta hyvänä: määrä oli 

Lammin ohella koko kyselyn suurin. Poliisiaseman sijainnista Lapualla annettiin runsaasti 

kielteistä palautetta, sillä matkaa pidettiin liian pitkänä ja hankalana. 

Vain harva kortesjärveläinen tarvitsi työ- ja elinkeinotoimistoa, mutta käyttäjät olivat 

kyselyhetkellä tilanteeseen tyytyväisiä. Palvelun saavutettavuutta piti hyvänä lähes 4/5 palvelun 

tarvitsijoista, mikä oli koko kyselyn toiseksi korkein osuus. Maistraattia ja julkista oikeusapua 

käytettiin varsin vähän, mutta etenkin maistraatin sijaintia Seinäjoella pidettiin liian etäisenä. 

 

- Poliisin palvelut on viety ”säästösyistä” Lapualle. Koko poliisitoimi on täysin hakoteillä. 

Keskitytty Seinäjoen keskustan vahtimiseen. (Mies alle 25 v, 15 kilometriä kirkonkylään) 

- Seinäjoki liian kaukana, jos siellä pitäisi hoitaa asiointi. (Mies 25–44 v, kirkonkylä) 

 

Ajatukset valtionhallinnon palvelujen tarjoamisesta uudella tavalla eivät herättäneet erityistä 

mielenkiintoa. Ainoastaan viranomaisten omaa palvelupistettä pidettiin hyvänä ajatuksena. Ideaa 

tuki 2/3 vastaajista, mikä oli eniten koko kyselyssä. Myös yhteispalvelupiste ja lupapalveluauto 

saivat suhteellisen paljon kannatusta. Sen sijaan esitykset asioinnin hoitamisesta tietokoneen, 

puhelimen tai videoyhteyden kautta herättivät lähinnä vastustusta. Videoneuvotteluyhteyttä 

viranomaisen tilassa tai yhteispalvelupisteessä ei kannattanut yksikään kortesjärveläinen vastaaja. 

Valtionhallinnon palvelujen suhteen kortesjärveläisten näkökannat noudattelivat pääosin koko 

kyselyn keskiarvoa.  Välttämättömimpänä palveluna pidettiin Kelan toimistoa: tätä mieltä oli lähes 

4/5 vastaajista. Poliisia toivoi lähiseudulle 84 % kyselyyn vastanneista eli hieman keskimääräistä 

enemmän. Työ- ja elinkeinotoimistoa, verotoimistoa piti tärkeänä 2/3 vastaajista, maistraattia ja 

julkista oikeusapua runsas kolmasosa kortesjärveläisistä.   

Palvelujen kokonaisarvio noudatti myös keskimääräistä linjaa: 84 % kortesjärveläisistä arvioi 

valtionhallinnon palvelujen huonontuneen viimeisen viiden vuoden aikana. Erityisen voimakkaasti 

kritisoitiin poliisipalvelujen heikkenemistä: lähin palvelupiste on nyt Lapualla Kauhavan sijaan. 

Muiden valtionhallinnon palvelujen heikkenemistä arvosteltiin ainoastaan yksittäisin maininnoin. 
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Palvelujen tulevaisuus 

Kortesjärveläiset olivat hyvin huolissaan palvelupisteiden mahdollisesta siirtymisestä esimerkiksi 

Seinäjoelle. Asioinnin todettiin hankaloituvan merkittävästi, sillä julkista liikennettä ei ole 

riittävästi. Oma auto tarvitaan asioiden hoitamiseen, mutta toisaalta matkan pidentyessä myös 

kustannukset lisääntyvät. Asiointimatkat pitää suunnitella aiempaa tarkemmin, ympäristö saastuu 

ja työpaikalla pitää tehdä erityisjärjestelyjä tai olla poissa. Vain yksittäiset vastaajat arvelivat 

asioinnin onnistuvan oman auton tai internetin kautta. 

 

- Asiointi kyllä onnistuu sellaisella henkilöllä, jolla on käytössään oma auto, mutta 

erityisjärjestelyjä se vaatii. Huomattavaa vaivannäköä ja esimerkiksi työaikajärjestelyjä. 

(Nainen 45–64 vuotta, 13 kilometriä kirkonkylään) 

- Ei tule mitään (jos palvelut siirtyvät Seinäjoelle), jää asiat varmasti hoitamatta. Tulee 

hiilijalanjälkiä, ympäristö saastuu. Täysin ilmastotavoitteiden vastainen, järjetön ajatus. 

Kauheat jonotukset. (Mies 45–64 vuotta, kahdeksan kilometriä kirkonkylään) 

 

Vastaajat painottivat valtionhallinnon ja kunnan palvelujen säilyttämistä Kauhavalla. Matka on 

sopivan pituinen ja toimipaikat mahdollistavat osaltaan työpaikkojen ja palvelujen säilymisen 

omalla paikkakunnalla. Palvelupisteiden vähentämisestä ja toimintojen keskittämisestä tuleva 

säästö kyseenalaistettiin. 

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Kauhavan kaupunginvaltuusto päätti loppuvuodesta 2014 kouluverkkoselvityksen pohjalta 

tehtävistä muutoksista. Aiempien linjausten mukaisesti yläkoulutason opetus säilytetään 

liitoskunnissa. Kortesjärvellä Purmojärven ja Rintalan alakoulut lakkautetaan, kunnes yläkoulun 

yhteyteen rakennettavat lisätilat valmistuvat. Kortesjärven kirkonkylän alakoulu ja yläkoulu 

yhdistetään 0–9 -luokkien yhtenäiskouluksi.  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen päivystys lyhentyi ja muuttui vuoden 2015 alusta lukien siten, 

että kiireellinen ajanvarausvastaanotto on Kauhavan terveysasemalla iltaisin kello 16–20 ja 

viikonloppuisin kello 10–18, muuten päivystys on päivittäin kello 16–08 Seinäjoella. 

Verohallinnon toimipiste Kauhavalla oli syksystä 2012 alkaen avoinna ainoastaan yhtenä päivänä 

viikossa ja toimisto suljettiin kokonaan vuonna 2014. Työ- ja elinkeinotoimiston aukioloaikaa on 

supistettu neljään päivään ja Kelan toimiston aukioloa kolmeen päivään viikossa. Kauhavan 
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yhteispalvelupisteessä pystyy nykyisin hoitamaan etäpalveluna maistraatin ja verohallinnon 

asioita, Alahärmän yhteispalvelupisteessä puolestaan verohallinnon ja Kelan asioita.  

Kokkolassa työ- ja elinkeinotoimiston aukiolo on supistunut kolmeen päivään ja Pietarsaaressa 

verohallinnon toimipisteen sekä työ- ja elinkeinotoimiston aukiolo kahteen päivään viikossa. 

Lapualla ja Alajärvellä poliisin lupapalveluja saa neljänä päivänä, työ- ja elinkeinotoimiston sekä 

Kelan palveluja kolmena päivänä viikossa. Verohallinnon Alajärven toimipisteen asiakaspalvelu ja 

Lapuan sekä Lappajärven työ- ja elinkeinotoimistot suljettiin vuonna 2012. Kaustisella työ- ja 

elinkeinotoimiston palveluja saa enää yhtenä päivänä viikossa. Aukioloaikaansa jo aiemmin 

vähentäneet Kelan toimistot Lappajärvellä, Evijärvellä suljettiin vuonna 2013 ja Uudessa-

kaarlepyyssä vuonna 2014. 
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4.6. Eno 

 

Tausta 

Eno sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun seutukunnassa, ja vuodesta 2009 lähtien se on ollut osa 

Joensuun kaupunkia. Paikkakunnan maisemakuvaa luonnehtivat korkeat vaarat, jyrkkärantaiset 

järvet sekä pitkittäisharjut ja suot. Pielisen vesistö halkoo aluetta pohjois-eteläsuunnassa. Asutus 

on keskittynyt Enon kuntakeskukseen, Uimaharjun metsäteollisuustaajamaan ja muihin 

rautatienvarren asutuskeskittymiin. Etäisyydet ovat pitkiä ja pääosa Enosta on hajanaista vaara-

asutusta. Ennen kuntaliitosta Enon väestötiheys oli 7,1 asukasta/maakm2. Asukkaista 2/3 asui 

taajamissa.  

Enon väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmeninä tasaisesti. Vielä 1990-luvun alussa kunnassa 

oli lähes 7 700 asukasta, mutta kuntaliitoksen toteuduttua vuoden 2009 alussa väkiluku alitti jo 

6 500. Heistä vajaa 2 200 asui Enon kirkonkylässä ja vajaa 1 400 Uimaharjussa. Kunta oli Pohjois-

Karjalan toiseksi teollistunein. Asukkaiden ikäjakauma oli melko lähellä koko maakunnan 

keskiarvoa kuitenkin siten, että ikääntyneitä oli Enossa hieman keskimääräistä enemmän.  Yli  

65-vuotiaita oli ennen kuntaliitosta asukkaista 22 prosenttia. Myös kuntaliitoksen jälkeen muutos 

on jatkunut edelleen: vuonna 2012 Enossa oli jo alle 6 200 asukasta.  

 

Kuntaliitos 

Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat liittyivät Joensuuhun vuoden 2005 alussa. Seuraavana 

vuonna Joensuun kaupunginhallitus teki seudun kuudelle kunnalle esityksen liitosselvityksen 

toteuttamisesta. Mukaan kutsutuista kunnista Liperi ja Outokumpu eivät osallistuneet 

selvitystyöhön, Kontiolahti ja Polvijärvi puolestaan jättäytyivät työstä yhdistymisselvityksen 

valmistumisen jälkeen. Kuntaliitoksesta jäivät näin ollen neuvottelemaan 58 000 asukkaan 

Joensuu, vajaan 8 000 asukkaan Pyhäselkä ja vajaan 7 000 asukkaan Eno.  

Pyhäselässä ja Enossa järjestetyissä kuntalaiskyselyissä enemmistö vastaajista vastusti kuntansa 

yhdistymistä Joensuuhun. Tästä huolimatta kuntaliitoskunnissa päätettiin kuntaliitoksesta vuoden 

2007 lopussa: Enossa yksimielisesti ja Pyhäselässä äänin 16–11. Liitos toteutui vuoden 2009 alussa 

ja ensimmäisellä valtuustokaudella alueellinen edustus kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa 

varmistettiin sopimalla vähintään yhden edustajan valitsemisesta liitoskunnista. Alueellisia 

lähidemokratiatoimielimiä ei sen sijaan perustettu. 

Yhdistymisavustusta uusi Joensuun kaupunki sai 9,1 miljoonaa euroa. Yhdistymisestä aiheutuvien 

kulujen sekä kuntien yhteisten hankkeiden lisäksi osa varoista suunniteltiin käytettäväksi kunkin 

kunnan omiin hankkeisiin. Enon alueella erilaisiin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin käytettiin 
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566 000 euroa, jätevesihuoltoon 300 000 euroa, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta- sekä 

leirikeskuksen perustamiseen 100 000 euroa, vanhusten asumispalveluiden kehittämiseen 

500 000 euroa, Otravaaran vanhan kaivoksen kunnostamiseen 110 000 euroa ja Uimaharjun 

koulun peruskorjaukseen 400 000 euroa.  

Kuntaliitoksen keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin seudun elinvoimaisuuden ja kunta-

organisaation toimintakyvyn turvaaminen ja vahvistaminen. Myös lähipalvelujen laatu ja 

saatavuus haluttiin varmistaa, mutta asukkaiden määrä ja kaupungin taloudelliset resurssit 

huomioon ottaen ja samalla kuntatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta lisäten. Kuntien 

yhdistymisellä tavoiteltiin myös Joensuun valtakunnallisen merkityksen kasvua ja kaupunki-

seudun merkittävää eheytymistä. Suuresta kuntakoosta todettiin saatavan etua taloudenpidon 

lisäksi niin henkilöstöhallintoon kuin johtamiseen ja päätöksentekoonkin. 

  

Etäisyydet 

Eno on alueena laaja ja pitkänomainen. Matkaa Joensuuhun on Enon kirkonkylästä 35 kilometriä, 

Uimaharjusta 49 kilometriä ja alueen pohjoisista ja itäisistä kylistä noin 60 kilometriä. Lähiseudun 

toinen kaupunki Lieksa on Joensuuta lähempänä ainoastaan Enon pohjoisille kylille. Tältä alueelta 

matkaa Lieksaan on 35–45 kilometriä, kun matkaa Uimaharjusta on 50 kilometriä ja Enon 

kirkonkylästä 65 kilometriä.   Läntiseen naapurikuntaan Kontiolahdelle on Enon kirkonkylästä  

26 kilometriä ja Uimaharjusta 41 kilometriä. Juuka on kohtalaisen matkan päässä ainoastaan Enon 

luoteisille kylille: alueelta on Juukaan matkaa alle 60 kilometriä. 

Enon alueen tärkeimpien taajamien eli Enon kirkonkylän ja Uimaharjun välimatka on  

16 kilometriä. Matkaa eteläisistä ja itäisistä kylistä Enon kirkonkylään on pisimmillään  

35 kilometriä. Kaikkein eteläisimmistä rajakylistä etäisyys Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran 

kirkonkyliin tai osin myös Joensuuhun on lyhyempi kuin matka Enon kirkonkylään. Kiihtelysvaara 

ja Tuupovaara ovat tältä alueelta 15–25 kilometrin etäisyydellä. Matkaa Joensuuhun sekä toisaalta 

Ilomantsin kuntakeskukseen on Enon eteläisistä ja itäisistä kylistä puolestaan 30–40 kilometriä.  

 

Liikenneyhteydet 

Enon joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2012 kohtalaiset. Enon kirkonkylästä ja Uimaharjusta 

pääsi Joensuuhun linja-autolla arkisin yhdeksän kertaa vuorokaudessa, lauantaisin kahdesti ja 

sunnuntaisin neljä kertaa. Joensuusta takaisin Enoon ja Uimaharjuun kulki arkisin kymmenen 

vuoroa, lauantaisin ja sunnuntaisin molempina päivinä kaksi vuoroa. Junavuoroja Uimaharjun, 

Enon ja Joensuun välillä oli molempiin suuntiin päivittäin kaksi. Vastaavasti Enon ja Uimaharjun 
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välillä oli sama määrä vuoroja kuin Joensuuhunkin. Yhteydet mahdollistivat asioinnin ja 

työssäkäynnin Joensuussa.  

Enosta ja Uimaharjusta pääsi myös Lieksaan: vuoroja kulki päivittäin jokseenkin sama määrä kuin 

Joensuuhunkin. Matka taajamista Lieksaan oli Joensuuta pidempi, mutta esimerkiksi Enon 

pohjoisosasta asiointi linja-autolla onnistui. Enon, Uimaharjun ja Lieksan välillä kulki päivittäin 

myös kaksi junavuoroa kumpaankin suuntaan, mutta vuorot mahdollistivat ainoastaan kolmen 

tunnin asioinnin iltapäivisin Lieksassa. Enon eteläosaa sivuavaa valtatietä pitkin kulki arkisin 

kuusi–seitsemän vuoroa kumpaankin suuntaan, viikonloppuisin molempina päivinä kaksi. Vuorot 

mahdollistivat arkisin asioinnin sekä Ilomantsissa että Joensuussa hyvin. 

Enossa kulki myös koululaisliikennettä sekä asiointiliikennettä alueen pohjoisosasta Uimaharjuun 

ja itäosasta Enon kirkonkylään. Asiointiliikennettä ajettiin kahtena päivänä viikossa 

kutsutaksiperiaatteella. Asiointiaikaa taajamassa oli yhdestä kahteen tuntiin eikä kaupunkiasiointi 

Joensuussa onnistunut kutsutaksiyhteyttä käyttäen.  

 

Kuntapalvelut 

Joensuun, Enon ja Pyhäselän yhdistyessä päätettiin yleishallinto keskittää kaupungin keskustaan. 

Hallinnon, sosiaali-, sivistys-, terveys- ja teknisen toimen asiakaspalvelu- ja lähipalvelutehtävien 

hoitamiseksi päätettiin entisiin kuntakeskuksiin luoda yhteispalvelupisteet. Tavoitteena oli koota 

näihin toimipaikkoihin asiakastarvetta vastaavat hallinto-, lupa- ja neuvontapalvelut ja hyödyntää 

erityisesti uuden teknologian mahdollisuuksia. 

Enon palvelupisteessä voi maksaa kaupungin laskuja ja jättää hakemuksia sekä hoitaa venepaikka-, 

toripaikka- ja tieasioita. Palvelupisteessä hoidetaan myös matkailuneuvontaa, kansalaisopisto-

toiminnan neuvontaa, kokoustilavarauksia ja myydään liikuntapaikkakortteja. Palvelupisteessä on 

myös rakennusvalvonnan päivystys kerran viikossa kahden tunnin ajan. Enon palvelupisteen 

yhteydessä on lisäksi sosiaalitoimiston toimipiste.  

Joensuun, Enon ja Pyhäselän yhdistymissopimuksessa sovittiin opetuksen laadun turvaamisesta 

sekä oppilaitosverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä ja mitoittamisesta oppilas- ja 

opiskelijamäärien kehitystä vastaavaksi. Enon osalta todettiin erikseen toiminnan jatkuminen 

Uimaharjun ja Enon yhtenäiskouluissa. Enon lukion tilannetta päätettiin tarkastella Enon, 

Joensuun ja Pyhäselän lukioiden opiskelijapaikkojen täyttymisen pohjalta. Enon peruskoulu- ja 

lukioverkosta päätettiin sopia lopullisesti koulupalvelujen järjestämistä koskevan selvityksen 

yhteydessä. 

Jo syksyllä 2009 esitettiin koulutustoimen tuottavuusohjelman yhteydessä Ukkolan alakoulun ja 

Enon lukion lakkauttamista. Enon pohjoisosassa sijainnut Ukkolan koulu lakkautettiinkin vuonna 
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2010, kun taas lukion tilannetta päätettiin tarkastella vuoteen 2012 mennessä uudelleen. Vuonna 

2010 hyväksyttyyn toiseen tuottavuusohjelmaan liittyen ehdotettiin puolestaan Uimaharjun 

yläkoulun lakkauttamista, mutta loppujen lopuksi keväällä 2011 päätettiin koulun toiminnan 

jatkumisesta.  

Enon kirkonkylän koulukeskuksessa toimi vuonna 2012 Enon 0-9 luokkien yhtenäiskoulu ja Enon 

lukio. Kirkonkylän luoteispuolella viiden kilometrin päässä koulukeskuksessa oli 0-6 luokkien 

Louhiojan alakoulu. Uimaharjun 0–9 luokkien yhtenäiskoulun toiminta oli puolestaan hajautettu 

sisäilmaongelmien takia entiselle Ukkolan koululle sekä korvaaviin tiloihin Uimaharjussa.  

Seitsemän kunnan yhteinen Joensuun seutukirjasto aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa. 

Vuonna 2012 Enon kirjasto oli avoinna viitenä päivänä viikossa yhteensä 36 tuntia ja Uimaharjun 

kirjasto kolmena päivänä viikossa yhteensä 18 tuntia. Enon kirjaston aukioloaika oli lisääntynyt 

kuntaliitoksen jälkeen kahdella tunnilla, mutta samalla illan aukiolo oli vähentynyt ja lauantain 

aukiolo päättynyt. Uimaharjussa aukiolotunnit olivat vähentyneet kuudella ja aukiolopäivät 

kahdella. Kirjastoauto kulki Enossa joka toinen viikko siten, että koulu-, päiväkoti- ja 

keskustapysäkkejä oli kahdeksan ja kylien iltapäiväpysäkkejä 23.  

Eno järjesti perusterveydenhuollon yhdessä Joensuun kaupungin ja Pyhäselän kunnan kanssa 

vuoden 2007 alusta lukien. Käytännössä palveluista vastasi Joensuun terveyskeskus. Kuntien 

yhdistyessä sovittiin liitoskuntien silloisten lähipalvelujen ja palvelupisteiden turvaamisesta. 

Säilyttämällä palvelut kuntalaisten lähellä haluttiin vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja 

asumisviihtyvyyttä. Yhdistymissopimukseen kirjattiin yksityiskohtaisesti myös Enon palvelut.  

Sopimuksen mukaan Enon kirkonkylän terveysasemalla tuli olla lääkärin vastaanotto viitenä 

päivänä ja Uimaharjussa vähintään kahtena päivänä viikossa. Hammaslääkäripalveluita päätettiin 

tarjota kolme henkilötyövuotta siten, että Enon kirkonkylässä palveluja on vähintään puolitoista 

henkilötyövuotta ja Uimaharjussa vähintään yksi henkilötyövuosi. Yhdistymissopimuksessa 

sovittiin myös terveydenhoitajan vastaanotosta, neuvolapalveluista, laboratoriopalveluista ja 

mielenterveyspalveluista molemmilla terveysasemilla sekä fysioterapiasta ja vuodeosastosta 

kirkonkylässä ja työterveyshuollosta Uimaharjussa. Sopimukseen kirjattiin myös Enon terveys-

keskuksen 40-paikkainen sairaala. 

Kuntaliitoksen jälkeen vuosina 2010 ja 2011 esitettiin Uimaharjun terveysaseman lakkauttamista. 

Toiminta jatkui, mutta palvelut supistuivat. Vuonna 2012 lääkärin vastaanotto oli Uimaharjussa 

kerran viikossa, sairaanhoitajan vastaanotto viitenä päivänä ja lähihoitajan vastaanotto kolmena 

päivänä viikossa. Laboratorio oli avoinna kahtena päivänä viikossa eikä hammaslääkärin palveluja 

ollut enää lainkaan. Enon terveysasemalle ei tehty vastaavia supistuksia, mutta aika ajoin 

sieltäkään ei ollut saatavana hammaslääkärin palveluja. Hammaslääkäriin on pitänyt mennä 

Joensuuhun. Myös lähin röntgen sekä ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys olivat Joensuussa. 
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Enon kirkonkylässä sijaitseva vanhainkoti muuttui vuonna 2012 tehostetutun palveluasumisen 

mukaiseksi hoivakodiksi. Kirkonkylässä oli myös vanhustentukiyhdistyksen palvelutalo ja 

Uimaharjussa on kunnallisia pienryhmäkoteja. Enon kirkonkylässä ja Uimaharjussa oli myös 

yksityisiä hoitokoteja.  

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Enossa oli vuonna 2012 työ- ja elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto, joiden lisäksi poliisin 

lupapalveluja sai ajanvarauksella. Enossa oli myös oikeusaputoimiston vastaanotto. Joensuusta sai 

kattavat verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeus-

aputoimiston palvelut. Joensuun muista liitosalueista Pyhäselän Hammaslahdessa oli työ- ja 

elinkeinotoimisto, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran palvelupisteissä puolestaan työ- ja elinkeino-

toimiston vastaanotto kerran viikossa. Tuupovaaran yhteispalvelupisteestä sai myös Kelan 

palveluja vakiopalveluvalikoiman mukaisesti sekä poliisin lomakkeita.  

Kontiolahdessa oli työ- ja elinkeinotoimisto sekä kahtena päivänä viikossa avoinna oleva Kelan 

toimisto. Lieksassa, Ilomantsissa ja Juuassa oli normaalit työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin 

palvelut, joiden lisäksi Kelan toimisto oli Lieksassa avoinna viitenä päivänä ja Ilomantsissa sekä 

Juuassa kolmena päivänä viikossa. Verohallinnon toimipiste oli avoinna Lieksassa ja Ilomantsissa 

kolmena päivänä ja Juuassa yhtenä päivänä viikossa. Kaikilta paikkakunnilta sai myös 

oikeusaputoimiston palveluja. Juuassa oli lisäksi maistraatin toimipiste sekä kunnanviraston 

yhteispalvelupiste, jossa pystyi hoitamaan Kelan asioita vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. 

 

Enon vastaajat 

Enolaisissa vastaajissa oli hieman keskimääräistä enemmän naisia ja nuoria ja vastaavasti 

vähemmän keski-ikäisiä asukkaita. Toisaalta vastaajista yli puolet oli eläkeläisiä, mikä oli 

tutkimuspaikkakunnista toiseksi eniten. Kokonaisuutena työelämässä mukana olevia vastaajia 

olikin Enossa keskimääräistä vähemmän. Yli 65-vuotiaiden määrä ei kuitenkaan ollut poikkeuk-

sellisen korkea, sillä osuus oli vasta kyselyn neljänneksi suurin. 

Lähes 3/4 Enon vastaajista asui taajamassa: tämä oli tutkimuspaikkakunnista selvästi eniten. 

Pääosa muista vastaajista asui korkeintaan 15 kilometrin päässä Enon kirkonkylästä tai 

Uimaharjusta. Kaupunkietäisyyden pohjalta vastaajajoukko jakaantui selvästi kahtia siten, että 

matkaa kaupunkiin oli osalla asukkaista alle 40 kilometriä ja osalla alle 60 kilometriä. Valtaosalla 

vastaajista oli käytössään oma auto, mutta runsas viidennes matkusti kaupunkiasioilleen linja-

autolla. Tämä oli tutkimuspaikkakunnista selvästi eniten. 
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Näkemykset Joensuun kuntapalveluista 

Enolaiset halusivat saada palvelut omalta paikkakunnalta. Vastaajat pitivät tärkeimpänä 

kuntapalveluna terveyskeskusta, jonka säilymiselle miltei kaikki enolaiset antoivat tukensa. Myös 

vanhustenhoitoa, yläkoulua ja kirjastoa piti ehdottoman välttämättömänä yli 90 % vastanneista ja 

lukiotakin miltei yhtä moni. Kunnan hallintopalveluja tulisi 4/5 mielestä saada ehdottomasti 

omalta paikkakunnalta, mikä oli hieman keskimääräistä vähemmän. 

Vastaajista lähes 92 % arvioi kuntapalvelujen huonontuneen merkittävästi edellisen viiden vuoden 

aikana. Osuus on koko kyselyn toiseksi korkein heti Lammin jälkeen. Ylivoimaisesti eniten 

arvosteltiin terveyspalvelujen sekä hammashoidon heikkenemistä. Aikaa terveyskeskukseen ja 

hammaslääkärille oli vaikea saada ja ajan varaaminen oli hankaloitunut. Vastaajat arvostelivat 

Uimaharjun terveyskeskuksen palvelujen heikentämistä ja röntgenin siirtymistä Joensuuhun. 

Moitteita annettiin myös vanhusten kotipalveluista, perhepäivähoidosta ja kunnan hallinto-

palveluista. Rakennuslupien myöntäminen oli tiukentunut, ruoanvalmistuskeittiöiden määrä 

vähentynyt ja koulujen yllä oli jatkuva lakkautusuhka. Kirjaston aukioloaikoja oli vähennetty ja 

kulttuuritoimi oli erään vastaajan mielestä loppunut Enosta kokonaan. Myös liikuntapalveluja oli 

keskitetty Joensuuhun ja harrastetilojen maksuja oli muiden taksojen tapaan nostettu. Jopa 

uimapaikat olivat vähentyneet. 

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Enolaiset olivat kaikkiin terveydenhuollon palveluihin keskimääräistä tyytymättömämpiä. Eniten 

myönteistä palautetta annettiin terveydenhoitajan ja neuvolan palveluille, kun taas lääkärin 

vastaanottopalvelut ja hammashoito jakoivat mielipiteet. Lääkäripalvelujen todettiin huonon-

tuneen kuntaliitoksen jälkeen ja lääkäreitä toivottiin Enoon lisää. Aikoja vastaanotolle oli vaikea 

saada ja tarjolla olevat ajat olivat vasta monen viikon kuluttua. Toisaalta harvoin palveluja 

tarvitsevat ja neuvolapalveluita käyttävät vastaajat antoivat myös myönteistä palautetta. 

Enolaisten vastauksissa kuvastui voimakas huoli lähipalvelujen säilyttämisestä Enon kirkonkylässä 

ja Uimaharjussa siten kuin kuntaliitoksen yhteydessä oli luvattu. Terveyskeskuspalvelut eli etenkin 

lääkärin vastaanotto ja hammaslääkäripalvelut haluttiin säilyttää molemmissa taajamissa. Myös 

vuodeosaston säilyttämistä Enossa pidettiin tärkeänä, Uimaharjussa puolestaan pelättiin kaikkien 

terveyspalvelujen vähittäistä loppumista. Huolta kannettiin myös vanhusten mahdollisuudesta 

saada terveyspalveluita, kun julkiset liikenneyhteydet heikkenevät ja matkoista koituu 

kustannuksia. 
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- Lääkäripalveluja ei saa silloin kun on akuutti tarve. Ajat ovat useamman viikon päähän. 

Pitäisi olla tiedossa, milloin satut sairastumaan. (Mies 45–64 vuotta, Uimaharju) 

- Palvelut ennalleen sekä Enossa että Uimaharjussa. Aikoja ei saa lääkärille mitenkään. 

(Nainen 25–44 vuotta, kirkonkylä) 

 

Poikkeuksellisen vähän tukea tuli myös kysyttäessä laboratorio- ja röntgenpalveluista: 

nykytilannetta piti hyvänä vain neljäsosa vastaajista eli tutkimuspaikkakunnista kaikkein vähiten. 

Vastauksissa toivottiin röntgenpalvelujen palauttamista Enoon. Myös vanhustenhoitoon ilmaisi 

tyytyväisyytensä ainoastaan neljäsosa enolaisista, mikä oli toiseksi vähiten koko kyselyssä. Myös 

tyytyväisyys terveyskeskuksen ilta-, yö- ja viikonloppupäivystykseen oli selvästi keskimääräistä 

vähäisempää: myönteisen arvion nykytilanteesta antoi ainoastaan kuusi prosenttia Enon 

vastaajista. Erikseen kielteistä palautetta asiasta ei kuitenkaan annettu. 

Ajatuksiin uudentyyppisistä terveyspalvelujen järjestämistavoista suhtauduttiin Enossa 

vaihtelevasti, mutta pääosin koko kyselyn keskiarvon mukaisesti. Ainoana palvelumuotona 

tavanomaista enemmän tukea annettiin puhelinpalvelujen kehittämiselle, jota piti hyvänä ideana 

lähes 2/3 kyselyyn vastanneista. Yhteyden saamista puhelimitse pidettiin kuitenkin hankalana, jos 

vastaamista pitää odottaa pitkään tai puheluun ei vastata lainkaan. Myös tietoliikenneyhteyksien 

laatua arvosteltiin. 

 

- Palvelujen säilyminen Enossa tärkeää. Nettiä ei ole läheskään kaikilla eikä sen 

kehittäminen palvelisi kaikkia.  (Nainen 65–75 vuotta, Uimaharju) 

- Vanhustenhuolto- ja terveyspalveluissa on henkilökohtainen kohtaaminen ihmisyyden 

perusta. (Nainen 45–64 vuotta, kirkonkylä) 

 

Terveysbussilla oli enemmän kannattajia kuin vastustajia, kun taas kyläpalvelukeskusta piti hyvänä 

ideana vain noin kolmasosa enolaisista. Miltei kokonaan vaille tukea jäivät vanhustenhuollon 

etäpalvelut, kerran viikossa avoinna olevat terveyspalvelut sekä lääkärinvastaanotto videoyhteyden 

kautta. Vanhustenhoidosta keskusteltaessa toivottiin ihmisläheistä arkea. Ajatukset etäpalveluista 

tai verkkopohjaisista ratkaisuista tuntuivat tästä näkökulmasta käsittämättömiltä. 

Voimakkaasta lähipalvelujen puolustamisesta huolimatta enolaisilla oli jossain määrin valmiutta 

hakea terveyspalveluita oman taajaman ulkopuolelta. Lääkärin vastaanoton sekä laboratorio- ja 

röntgenpalvelut halusi omasta lähitaajamastaan noin 2/3 vastaajista, vanhusten laitoshoidon ja 

terveydenhoitajan tai neuvolan palvelut halusi pitää lähellä puolestaan puolet enolaisista. 

Terveyskeskuksen vuodeosaston sekä ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksen sopivana enimmäis-

matkana piti Enon kirkonkylää tai Uimaharjua sen sijaan alle kolmasosa vastaajista. 
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Valmiutensa pidempään matkaan ilmaisseilla enolaisilla sopiva enimmäismatka tavanomaisiin 

terveyspalveluihin asettui 15–20 kilometriin. Myös päivystyksen haluttiin olevan lähellä: 

keskimääräinen enimmäismatka oli alle 30 kilometriä. Osa enolaisista hyväksyi päivystyksen 

sijainnin 50 kilometrin päässä eli käytännössä samalla etäisyydellä kuin Uimaharjusta on 

Joensuuhun, kun taas muiden palveluiden osalta näin pitkää matkaa ei ehdottanut juuri kukaan. 

Ajallisesti sopivana enimmäismatkana kaikkiin terveyspalveluihin pidettiin noin 20 minuuttia. 

Terveyskeskuspäivystyksen osalta arviot sopivasta etäisyydestä vaihtelivat kymmenen minuutin ja 

puolen tunnin välillä.  

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Enolaiset suhtautuivat koulujen ja kirjastojen nykyhetkeen hyvin kriittisesti. Vain alle puolet 

vastaajista ilmaisi tyytyväisyytensä alakoulun, yläkoulun ja lukion tilanteeseen, mikä ala- ja 

yläkoulun osalta poikkesi Lammin vastausten ohella voimakkaasti muista tutkimuspaikkakunnista. 

Yläkoulun osalta tyytymättömien määrä Enossa oli koko kyselyn suurin ja alakoulun osalta toiseksi 

suurin. Enolaiset vaativatkin voimakkaasti koulujen säilyttämistä omalla paikkakunnalla. Pienten 

koulujen lakkauttamisen sijaan niiden määrää toivottiin pikemminkin lisättävän. 

Vastaajat painottivat ala- ja yläkoulujen säilyttämistä ainakin Enon kirkonkylässä ja Uimaharjussa. 

Toisaalta myös yläkoulujen yhdistäminen sai ymmärrystä osakseen. Kielteistä palautetta annettiin 

myös koulukuljetusten huonosta hoidosta. Kuljetuksista haettavien kustannussäästöjen 

maksumieheksi todettiin joutuvan lapset. Myös lukion tilanteeseen tyytymättömiä oli eniten koko 

kyselyssä juuri Enossa. Enon lukion toiminnan jatkamista puolustettiin, mutta koulun 

oppilasmäärän pienuuden takia myös sen jatko kyseenalaistettiin. Sivukylien huonot 

kulkuyhteydet saattavat pakottaa opiskelija-asunnon hankkimiseen lukion ajaksi koulun 

läheisyydestä. 

 

- Ala- ja yläkoulu säilytettävä Enossa ja Uimaharjussa, kirjastopalvelut säilytettävä 

Enossa. (Nainen alle 25 vuotta, kirkonkylä) 

- Onko tulevaisuuden visio se, että ihmiset hoidetaan etänä? Eno on sen verran suuri 

keskittymä, että koulutuspalvelut on hoidettava entiseen malliin! Koulutuspalveluiden 

heikentäminen lisää eriarvoisuutta ja lisää luokkayhteiskunnan muodostumista. Ihminen 

tarvitsee toista ihmistä. (Nainen 45–64 vuotta, kirkonkylä) 

 

 Ajatus etäopetuksesta ei saanut Enossa tukea lainkaan: ajatusta hyvänä pitävien määrä oli koko 

kyselyn vähäisin ja se poikkesi Lammin ohella muista tutkimuspaikkakunnista selvästi. 



87 
 

Etäopetukseen siirtymistä ei pidetty Enon kaltaisella suurehkolla paikkakunnalla järkevänä, vaan 

muutoksen arveltiin lisäävän eriarvoisuutta entisestään. 

Myös kirjaston palveluihin enolaiset suhtautuivat hieman keskimääräistä kriittisemmin ja 

tyytymättömien osuus oli koko kyselyn suurin. Kirjaston tärkeydestä esitettiin vastakkaisia 

mielipiteitä, mutta valtaosa halusi kuitenkin säilyttää kirjastopalvelut Enossa ja Uimaharjussa. 

Vastaajien mielestä sekä kirjaston aukioloaikoja että kansalaisopiston ja kulttuuripalvelujen 

tarjontaa tulisi lisätä. Ajatus kirjastoautosta monipalveluautona sai sen sijaan lähes yhtä paljon 

kannatusta kuin vastustustakin. Myönteistä palautetta ajatukselle annettiin joka tapauksessa 

Enossa kaikkein vähiten. 

Enolaisten vaatimus lähipalveluista tuli vahvasti esiin myös kysyttäessä arjen sujumisen kannalta 

sopivaa enimmäismatkaa palveluihin. Vastaajista yli ¾ halusi niin alakoulun, yläkoulun kuin 

kirjastonkin sijaitsevan korkeintaan saman matkan päässä kuin vastaajan asuinpaikasta on matkaa 

Enon kirkonkylään tai Uimaharjuun. Samalla tavoin puolet vastaajista asetti matkan lähitaajamaan 

sopivaksi enimmäisetäisyydeksi lukioon. 

Valmiutensa nykyisestä poikkeavaan koulu- tai kirjastomatkaan kertoneille keskimääräinen matka 

asuinpaikasta Enon kirkonkylään tai Uimaharjuun oli vajaat viisi kilometriä. Sopivana 

enimmäisetäisyytenä kirjastoon, alakouluun ja yläkouluun pidettiin 8–13 kilometriä, lukioon 

runsaat 20 kilometriä. Ajallisesti matkaan alakouluun ja kirjastoon oltiin valmiita käyttämään 

parikymmentä minuuttia, yläkouluun ja lukioon alle puoli tuntia.  

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Vastaajista 85 prosenttia arvioi valtionhallinnon palvelujen heikentyneen viimeisen viiden vuoden 

aikana. Määrä vastasi koko kyselyn keskiarvoa. Erot suhtautumisessa eri hallinnonalojen 

palvelujen toimivuuteen olivat kuitenkin suuret. Valtionhallinnon palveluista tärkeimpänä 

pidettiin Kelaa: yli 90 prosenttia enolaisista piti Kelan toimistoa ehdottoman välttämättömänä 

lähipalveluna. Vastaajista lähes 4/5 käytti Kelan palveluja vähintään kerran vuodessa ja vastaajat 

olivat niiden toimivuuteen hyvin tyytyväisiä. Kelassa asioivista miltei kaikki kokivat voivansa 

hoitaa asiat helposti ja lähellä. 

Työ- ja elinkeinotoimistoa ja poliisin lupapalveluja piti välttämättömänä palveluna omalla 

paikkakunnalla 4/5 vastaajista. Työ- ja elinkeinotoimiston palveluita käytettiin varsin harvoin: 

lähes puolet vastaajista ei tarvinnut työ- ja elinkeinotoimiston palveluita koskaan. Palvelujen 

käyttäjistä runsas 2/3 oli tyytyväisiä palvelujen toimivuuteen. Sen sijaan poliisin lupapalvelut 

saivat runsaasti kritiikkiä. Vaikka lupapalveluja tarvittiin tavallisesti kerran tai kahdesti vuodessa, 

koki yli kolmannes vastaajista asioinnin vaikeaksi. Tyytymättömien määrä oli koko kyselyn toiseksi 
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suurin. Palvelujen saatavuus Enossa koettiin niin huonoksi, että monen enolaisen mielestä lähin 

poliisin lupapalvelutoimisto oli Joensuussa. 

 

- Poliisipalvelut ehdottomasti takaisin Enon kylälle! Täällä on kuin villissä lännessä elämä. 

Poliisin saapuminen kestää 40–60 minuuttia. (Nainen 25–44 v, kirkonkylä) 

- Soitin eilen viisi tuntia verotoimistoon Joensuuhun enkä päässyt perille. (Nainen  

45–64 vuotta, kirkonkylä) 

 

Vastaajat moittivat erityisen paljon myös verohallinnon palvelujen heikentämistä. Vaikka suurin 

osa vastaajista tarvitsi verohallinnon palveluita vain kerran tai kahdesti vuodessa, sai kyselyhetken 

mukainen tilanne paljon arvostelua osakseen. Kritiikki kohdistui nimenomaan verotoimiston 

puuttumiseen omalta paikkakunnalta. Tyytymättömien määrä oli koko kyselyn korkein: peräti  

56 prosenttia verohallinnon palveluja käyttävistä piti asiointia hankalana. Tosin verotoimiston 

ehdotonta välttämättömyyttä Enossa painotettiin keskimääräistä vähemmän. 

Maistraatin ja julkisen oikeusavun olemassaolo koettiin Enossa hieman keskimääräistä 

tärkeämpänä, vaikka sen käyttö olikin vähäistä. Lähes puolet vastaajista ei käyttänyt näitä 

palveluita koskaan. Moni vastaajista ei näin ollen osannut sanoa kantaansa palvelujen 

käyttölaajuuteen tai toimivuuteen. Toisaalta kolmasosa enolaisista koki, ettei maistraatin 

palveluita saa helposti lähipalveluna ja vastaavasti viidesosa piti julkisen oikeusavun tilannetta 

hankalana. 

 

- Soittamisesta usein huonoja kokemuksia, kun joutuu odottamaan ”sulkematta puhelinta”. 

(Nainen 45–64 v, Uimaharju) 

- Jos ihmiskontaktit vähenevät, niin ihmiset syrjäytyvät enemmän. Ei kukaan halua 

keskustella videon kautta jatkuvasti. (Mies 25–44 v, kolme kilometriä kirkonkylään) 

 

Enolaiset suhtautuivat ajatuksiin valtionhallinnon palvelujen uusista tarjoamistavoista 

vaihtelevasti. Selvä tuki annettiin kuitenkin ainoastaan yhteispalvelupisteelle, jota piti hyvänä 

ideana 2/3 vastaajista. Viranomaisen kerran viikossa avoinna oleva palvelupiste, asiointi 

puhelimella sekä tietokoneella kotoa käsin jakoivat mielipiteet kahtia. Myös lupapalveluauton 

suhteen mielipiteet jakaantuivat, mutta kannatusta ajatukselle antoi vain vajaa neljäsosa 

enolaisista. Lähes kokonaan vaille tukea jäivät vaihtoehdot tietokoneen tai videoneuvottelu-

yhteyksien käytöstä viranomaisen palvelupisteessä tai yhteispalvelupisteessä. 
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Palvelujen tulevaisuus 

Julkisten palvelujen todettiin monissa vastauksissa edellyttävän oman auton käyttöä, sillä julkinen 

liikenne toimii huonosti ja on kallista. Kun mahdollisuus autoiluun ikääntyessä loppuu, seuraa 

tästä suuria ongelmia. Asioiden hoitaminen jää lasten ja muiden omaisten varaan. Toisaalta 

ikäihmisillä jo pelkkä ajatus asioiden hoitamisesta Joensuussa tuntui hankalalta, vaikka 

mahdollisuus kulkea linja-autolla olisikin. Koska julkisten palvelujen toimipaikat sijaitsevat 

kaukana linja-autoasemasta, niitä on vaikea löytää eivätkä kuntalaiset välttämättä edes tiedä 

palvelujen sijaintia. Kaupungin sisälläkin voi näin ollen olla pakko käyttää taksia. 

Myös työssäkäyvien tilanne askarrutti yhtä lailla. Asioiden hoitaminen kaupungissa on hankalaa, 

kun koko päivän voi joutua ottamaan vapaaksi. Pitkän matkan takia asioiden hoitoaika 

moninkertaistuu ja aiheuttaa maaseudulla asuville lisäkustannuksia. Matkakulujen lisäksi 

kustannuksia tulee myös pysäköinnistä kaupungissa. Tilanne on erilainen ainoastaan niillä 

enolaisilla, jotka käyvät Joensuussa töissä. 

 

- Syrjäkylien ihmisille taattava edes jonkinlaiset peruspalvelut, ettei kaikkia ajeta asumaan 

kaupunkeihin. (Nainen 45–64 v, kaksi kilometriä Uimaharjuun) 

- Kaikki palvelut ovat huonontuneet. Vesimaksut nousivat, venepaikat myös. Ei täällä 

”kävelykadut” ole lämmitetty eikä teitä ole aurattu moneen päivään. Koulut ja palvelut 

häviävät, sen myötä ihmiset muuttavat palvelujen ääreen. (Mies 45–64 v, Uimaharju) 

 

Vastauksissa tuli esiin voimakas huoli palvelujen keskittämisestä ja etenkin syrjäisellä maaseudulla 

asuville kuntalaisille tästä aiheutuvista ongelmista. Puhelimella ei välttämättä tavoita tarvittavia 

henkilöitä eikä tietokoneella voi hoitaa kaikkia asioita. Toimipaikkojen siirtyminen kaupunkiin 

tarkoittaa arkielämässä palvelujen huononemista ja joustavuuden sekä laadun heikkenemistä. 

Maaseudun ja kantakaupungin välinen eriarvoisuus kasvaa entisestään. Vain yksittäisissä, muista 

poikkeavissa vastauksissa viitattiin internetin käytön mahdollisuuksiin, valtionhallinnon 

palvelujen vähäiseen käyttöön sekä kaupungissa sijaitsevan suuren toimipaikan osaavaan 

henkilökuntaan.  

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Joensuun kaupunginvaltuusto päätti loppuvuodesta 2012 lakkauttaa Enon lukion vuonna 2014, 

jolloin lukion toisen luokan oppilaat pystyivät suorittamaan opintonsa päätökseen Enossa. Lukio 

toimi uusissa, vuonna 2006 rakennetuissa tiloissa. Uimaharjun yhtenäiskoulun saneeraus ja 

uudisrakennus valmistui syksyllä 2014. Näihin tiloihin siirtyi myös Uimaharjun kirjasto, vaikka 
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sitä loppuvuodesta 2013 oli talousarviokäsittelyn yhteydessä esitetty säästösyistä lakkautettavaksi. 

Vuoden 2013 alusta lukien Enon alueen sosiaali- ja terveyspalveluista vastasi Joensuun ja 

Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Outokumpu liittyi mukaan 

seuraavan vuoden alussa. 

Työ- ja elinkeinotoimiston Enon toimipiste suljettiin alkuvuodesta 2013. Enon poliisin 

palvelutoimisto muuttui ensin palvelupisteeksi ja siirtyi myöhemmin Kelan toimistoon, jossa 

lupapalveluja tiettyinä päivinä kuukaudessa ajanvarauksella. Kevään 2013 jälkeen poliisin 

lupapalveluja ei ole Enossa ollut lainkaan. Kelan Enon toimiston aukiolopäivät vähenivät vuoden 

2012 jälkeen asteittain ja keväällä 2014 toimisto suljettiin kokonaan.  Enon yhteispalvelupisteen 

kautta on mahdollista toimittaa myös asiakirjoja työ- ja elinkeinotoimistoon sekä asioida toimiston 

asiantuntijoiden kanssa etäpalvelun kautta. Yhteispalvelupisteestä saa myös Kelan palveluja 

vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. 

Syksystä 2012 alkaen verotoimiston toimipaikka Lieksassa on ollut avoinna vain yhtenä päivänä 

viikossa, Ilomantsin toimipaikka suljettiin kokonaan vuonna 2013. Lieksan ja Ilomantsin poliisin 

lupapalvelujen aukiolo on supistunut neljään päivään viikossa. Kelan Ilomantsin toimistosta saa 

palvelua enää yhtenä päivänä viikossa, muulloin palveluja saa yhteispalvelupisteestä.  

Juuasta on lakkautettu työ- ja elinkeinotoimisto, poliisin lupapalvelut, Kelan toimisto ja 

verohallinnon toimipiste, Kontiolahdesta puolestaan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto. 

Työ- ja elinkeinopalveluja ei saa enää myöskään Pyhäselästä eikä Kiihtelysvaarasta. Myös työ- ja 

elinkeinotoimiston vastaanotto sekä Kelan ja poliisin palvelut Tuupovaaran yhteispalvelupisteestä 

on lopetettu, mutta työ- ja elinkeinotoimiston asioita pystyy nykyisin hoitamaan yhteis-

palvelupisteessä etäpalvelun kautta. 
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4.7. Rautavaara  

 

Tausta 

Rautavaara sijaitsee Pohjois-Savossa, ja se kuuluu Koillis-Savon seutukuntaan. Kunta on 

luonteeltaan varsin syrjäinen ja myös luonnonoloiltaan karu. Rautavaaraa luonnehtivat metsäiset 

vaarat, järvet ja laajat suoalueet. Varsinkin kunnan itä- ja pohjoisosat ovat harvaan asuttua 

erämaata. Kunnan väestötiheys 1,6 asukasta/maakm2 oli vuonna 2010-luvun alussa koko Itä-

Suomen alhaisin. Rautavaaran kirkonkylässä asui 44,2 prosenttia kunnan väestöstä, muu asutus oli 

hajallaan pienissä kylissä. 

Rautavaaran väkiluku on vähentynyt vuosikymmenten aikana merkittävästi. Vielä 1990-luvun 

alussa kunnassa oli noin 3 000 asukasta, mutta vuoden 2012 alussa asukkaita oli enää 1 844. 

Lasten osuus oli keskimääräistä selvästi alhaisempi ja iäkkäiden osuus selvästi tavanomaista 

korkeampi. Yli 65-vuotiaita oli vuonna 2012 lopussa kunnan asukkaista 32,3 prosenttia eli 

viidenneksi eniten koko maassa. Eläkeläisiä oli samana vuonna Rautavaaralla 44,3 prosenttia 

väestöstä eli kolmanneksi eniten kaikista kunnista. Sairastavuusindeksin perusteella kunta oli 

vuonna 2010 koko maan sairain. 

 

Kunnan itsenäisyys  

Rautavaaran lähtökohdaksi on valittu kunnan itsenäisyys ja yhteistyön tekeminen muiden kuntien 

kanssa. Kunnassa painotetaan taloudellisen tasapainon saavuttamista ja kustannustehokkaasti 

tuotettujen lähipalvelujen järjestämistä. Rautavaara-Savotassa eli vuodelle 2025 ulottuvassa 

kuntastrategiatyössä valittiin vuonna 2011 elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteet.  

Rautavaaran kunta oli yhdessä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan kanssa vuodesta 2010 

lähtien mukana Laajakaista kaikille -hankkeessa. Tavoitteena oli saada kunnan kaikki vakituiset 

asunnot korkeintaan kahden kilometrin päähän huippunopeiden 100 Mb/s valokuituyhteyksien 

runkoverkosta. Tämä tavoite oli kyselyn toteuttamishetkellä yksi kunnan keskeinen painopistealue.  

Rautavaara osallistui myös yhtenä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 § 

mukaisena pitkien etäisyyksien kuntana Pitkien etäisyyksien kuntien kuntalaislähtöiset 

palveluratkaisumallit 2015–2025 -hankkeeseen. Käytännössä palvelujen järjestäminen jätettiin 

kuitenkin kuntien omalle vastuulle. Rautavaaran kunta vaatikin syrjäisten kuntien omaa 

erityisohjelmaa lähipalvelujen toteuttamiseksi. Kunnassa painotettiin kuntien yhdistymisen 

vapaaehtoisuutta ja uusien toimintamallien kokeilemista harvaan asutuilla seuduilla kuntaliitosten 

sijaan.  
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Etäisyydet 

Rautavaaran kirkonkylästä on matkaa lähiseudun keskuksiin jokseenkin saman verran. Lähin 

kaupunki on 8 200 asukkaan Nurmes, jonne on kirkonkylästä matkaa 50 kilometriä. Matkaa 6 500 

asukkaan Nilsiään on 52 kilometriä ja 5 000 asukkaan Juankoskelle 59 kilometriä. Vuoden 2013 

alusta lukien Nilsiä on ollut osa Kuopion kaupunkia. Maakunnallisista keskuksista lähin on Iisalmi, 

jonne on Rautavaaran kirkonkylästä matkaa runsaat 70 kilometriä. Kajaani ja Kuopio ovat 

kirkonkylästä noin sadan kilometrin päässä. 

Rautavaaran etelä- ja itäosista on matkaa kunnan keskustaan 15–35 kilometriä. Vastaavasti 

etäisyys lähikeskuksiin on selvästi lyhyempi kuin kirkonkylästä, mikä kertoo kunnan alueellisesta 

laajuudesta. Rautavaaran eteläisistä ja itäisistä kylistä on matkaa Nilsiään, Juankoskelle tai 

Nurmekseen lyhimmillään vain 30–40 kilometriä. Esimerkiksi Ala-Luostan kylästä on niin 

Rautavaaran kirkonkylä, Nilsiä kuin Juankoskikin 30 kilometrin päässä. Vastaavasti matkaa 

Kuopioon on eteläisistä kylistä 80–95 kilometriä.  

Kunnan pohjoisosa on lähinnä harvaa yksittäisasutusta. Rautavaaralle on taloryhmistä matkaa 10–

30 kilometriä ja Iisalmeen tai Nurmekseen lyhimmillään 45–65 kilometriä. Maakuntatason 

keskuksista Iisalmi on etenkin kunnan luoteisosassa lähin keskus. Myös Kajaani on lähellä: 

Rautavaaran pohjoisosasta on matkaa Kuopioon pisimmillään yli 130 kilometriä, kun etäisyys 

Kajaaniin jää alle sataan kilometriin.  

 

Liikenneyhteydet 

Rautavaaran joukkoliikenneyhteydet olivat vuonna 2012 heikot. Kirkonkylästä pääsi maanantaista 

perjantaihin Nilsiään ja Siilinjärvellä tai Nilsiässä vaihtaen edelleen Kuopioon vain ennen 

aamukuutta ja koulupäivinä aamulla puoli kahdeksalta. Ennen yhdeksää lähtevä vuoro kulki vain 

koulujen lomien aikoina. Iltapäivällä Rautavaaralta pääsi vielä koulupäivisin yhdellä vuorolla kyliä 

kiertäen etelän suuntaan.  

Kuopiosta oli puolestaan yhteys takaisin Rautavaaralle koulupäivinä kolmella vuorolla ja Nilsiästä 

neljällä vuorolla. Kesälomien aikana paluuvuoroja oli vain yksi. Asiointiaikaa Kuopiossa oli 

pisimmillään vajaa neljä tuntia. Nilsiässä asiointiaika oli koulupäivinä 3,5–4 tuntia, mutta 

kesäaikana viisi tuntia. Iisalmeen pääsi maanantaista perjantaihin Rautavaaran kirkonkylästä 

yhdellä aamuvuorolla ja takaisin iltapäivällä, jolloin asiointiaikaa jäi 4,5 tuntia. Vastaavasti samat 

vuorot kulkivat myös Nurmekseen, mutta asiointi ei ollut Rautavaaralta mahdollista ilman 

yöpymistä. 

Kunnan eteläosasta kantatie 75 varresta Hankamäesta ja Ylä-Luostalta joukkoliikenneyhteydet 

olivat selvästi kirkonkylää toimivammat. Nilsiään ja edelleen Kuopioon sekä takaisin pääsi ympäri 
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vuoden maanantaista perjantaihin neljällä vuorolla, joiden lisäksi kouluvuoden aikana perjantaisin 

vielä yhdellä vuorolla. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja oli molempina päivinä kaksi. Vuorot 

mahdollistivat hyvin kaupunkiasioinnin. Jopa työssäkäynti virka-ajan mukaisesti oli mahdollista 

Kuopiossa saakka, samoin asiointi lauantaisin.  

Sen sijaan joukkoliikenteen käyttö kunnan eteläosasta Nurmekseen on hankalaa. Hankamäestä ja 

Ylä-Luostalta kulki Nurmekseen päivittäin yhdestä kolmeen vuoroa ja takaisin kahdesta kolmeen 

vuoroa, mutta aikataulujen iltapäiväpainotteisuus teki käytännössä asioiden hoitamisesta 

hankalaa. Vuorot mahdollistivat ainoastaan kahden tunnin asioinnin Nurmeksessa.  

 

Kuntapalvelut 

Rautavaaran koulukeskuksessa toimii kolme koulua: 1–6 -luokat käsittävä Kirkonkylän koulu,  

7–9 -luokkien Rautavaaran yläaste sekä Rautavaaran lukio. Lukio on oppilasmäärältään hyvin 

pieni ja siellä on toteutettu etäopetusta yhteistyössä Valtimon lukion kanssa. Viimeinen kyläkoulu 

eli Kangaslahden koulu kunnan länsiosassa lakkautettiin oppilasmäärän vähäisyyden takia syksyllä 

2011.  

Rautavaaran kirjasto sijaitsee kirkonkylässä ja se oli vuonna 2012 avoinna viitenä päivänä viikossa 

yhteensä 32 tuntia. Omasta kirjastoautosta, joka palveli myös Valtimon kunnan asukkaita, 

luovuttiin vuonna 2003. Tämän jälkeen kahdelle Rautavaaran kunnan eteläosassa sijaitsevalle 

pysäkille ostettiin kirjastoautopalveluita Juankosken, Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen yhteisestä 

kirjastoautosta. Toinen pysähdyspaikoista sijaitsi Kangaslahden koululla ja koulun lakkauttamisen 

jälkeen ostopalveluista luovuttiin vuoden 2012 alussa pysäkkien vähäisen käytön takia.  

Rautavaaran kunta teki perusterveydenhuollossa pitkään yhteistyötä Nilsiän kanssa.  Yhteistyö 

jatkui Nilsiän, Siilinjärven ja Maaningan perustaman Liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskuksen 

kanssa vuodet 2010–2011.  Yöpäivystys järjestettiin rautavaaralaisille Iisalmessa. Kun Siiliset-

liikelaitos vähensi päivystyspalveluita Nilsiässä vuoden 2010 alusta lukien, alkoi kunta ostaa 

yleislääkäripäivystystä ja röntgenpalveluja myös Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymältä.  

Lääkärin vastaanotto oli Rautavaaran terveysasemalla viitenä päivänä viikossa. Rautavaaralla oli 

myös sairaanhoitajan, kouluterveydenhuollon, neuvolan, laboratorion, fysioterapian ja 

hammaslääkärin palvelut. Omasta röntgenistä oli luovuttu vuonna 2008 ja vuoden 2012 alussa 

Rautavaaran terveyskeskuksen 20-paikkainen vuodeosasto muuttui 13 asunnon tehostetun 

palveluasumisen yksiköksi. Kunta osti lisäksi palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.  

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri aloitti toimintansa vuonna 

2012. Juankosken kaupunki sekä Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon 

ja Vesannon kunnat siirsivät palvelujen järjestämisen ja tuottamisen Pohjois-Savon 
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sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Juankoski, Kaavi ja Rautavaara muodostavat Koillis-Savon 

seudullisen palveluyksikön. Röntgenpalvelut, terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut sekä ilta-, yö- 

ja viikonloppupäivystys järjestettiin rautavaaralaisille vuoden 2012 alusta lukien Juankoskella. 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Rautavaaralla ei vuonna 2012 ollut enää valtionhallinnon varsinaisia toimipisteitä, sillä Kelan 

toimisto oli lakkautettu vuoden 2011 alussa. Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen saattoi jättää 

Kelan hakemuksia ja sieltä sai lomakkeita ja neuvontaa. Yhteispalvelupisteessä pystyi hoitamaan 

myös poliisin avustavia asiakaspalvelutehtäviä vakiopalveluvalikoiman mukaisesti eli jättämään 

osan hakemuksista ja noutamaan valmiita lupia. Rautavaaran kunnantalolla toimi myös 

oikeusaputoimiston vastaanotto ajanvarauksella. Verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, 

poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeusaputoimiston palveluita sai viitenä päivänä viikossa 

lähiseudun suuremmista kaupungeista eli Kuopiosta, Iisalmesta ja Kajaanista.  

Rautavaaran lähipaikkakunnista Nilsiässä ja Juankoskella oli kyselyhetkellä saatavissa 

valtionhallinnon palveluita melko hyvin. Molemmilla paikkakunnilla oli Kelan toimisto sekä työ- ja 

elinkeinotoimisto. Juankoskelta sai poliisipalveluja viitenä päivänä viikossa ja Nilsiän 

palvelupisteestä lupapalveluja yhtenä päivänä viikossa. Nilsiän verotoimisto oli suljettu jo vuoden 

2011 alussa ja Nilsiän yhteispalvelupisteestä sai kyselyn toteuttamishetkellä ainoastaan opastusta 

sähköisten palvelujen käyttöön. Nilsiästä ja Juankoskelta sai myös oikeusaputoimiston palveluja. 

Myös Nurmeksessa oli kattavat työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin ja Kelan palvelut, joiden lisäksi 

verohallinnon toimipiste oli avoinna kolmena päivänä viikossa. Nurmeksessa oli myös 

oikeusaputoimiston toimipaikka. Valtimon kunnanvirastossa oli työ- ja elinkeinotoimiston 

vastaanotto ajanvarauksella sopimuksen mukaan. Myös Juuassa oli kattavat työ- ja 

elinkeinotoimiston, poliisin ja maistraatin palvelut, joiden lisäksi Kelan toimisto oli avoinna 

kolmena päivänä ja verohallinnon toimipiste yhtenä päivänä viikossa. Juuassa oli myös 

oikeusaputoimiston vastaanotto ja kunnantalolla Kelan vakiopalvelut sisältänyt yhteispalvelupiste.  

Rautavaaran muista lähikunnista Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Sotkamossa oli työ- ja 

elinkeinotoimisto, Kelan toimisto sekä oikeusaputoimiston vastaanotto. Siilinjärvellä sai myös 

poliisin lupapalveluja kolmena päivänä viikossa. Tuusniemellä Kelan toimisto oli avoinna kahtena 

päivänä viikossa. Sen sijaan Kaavilla, Lapinlahden Varpaisjärvellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä 

Kelan toimistot oli lakkautettu jo vuonna 2011 ja palvelut oli korvattu kunnanvirastojen 

yhteispalvelupisteillä. Sonkajärven yhteispalvelupisteestä sai myös osan poliisin lupapalveluista 

sekä muiden valtionhallinnon palvelujen lomakkeita. Myös Sonkajärven Sukevan aluetoimistossa 

oli Kelan palveluja tarjoava yhteispalvelupiste. 
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Rautavaaran vastaajat 

Rautavaaran vastaajista niukka enemmistö oli miehiä, mutta ikäjakaumaltaan aineisto vastasi 

melko hyvin koko tutkimuksen keskiarvoa. Vastaajista alle kolmasosa eli tavanomaista pienempi 

osuus oli mukana työelämässä. Vaikka kyselyjoukosta yli puolet oli eläkkeellä, oli rautavaaralaisissa 

kuitenkin koko paikkakunnan väestörakenteeseen verrattuna iäkkäitä ja eläkeläisiä hieman 

keskimääräistä vähemmän.  Mukana kyselyaineistossa olikin tavanomaista enemmän opiskelijoita 

ja kotiäitejä, kun taas työntekijöitä ja toimihenkilöitä oli mukana vain vähän. 

Rautavaaralaisista vastaajista vain runsas kolmasosa asui kuntakeskuksessa, mikä oli kaikkiin 

tutkimuspaikkakuntiin ja Rautavaaran taajama-asteeseen verrattuna tavanomaista vähemmän. 

Mukana olikin paljon syrjäisellä haja-asutusalueella asuvia henkilöitä: runsas kolmasosa 

vastaajista asui yli 15 kilometrin päässä kuntakeskuksesta.  Tämä oli lähes puolet tutkimuksen 

keskiarvoa enemmän. Lähimpään kaupunkiin valtaosalla rautavaaralaisista vastaajista oli 

kuitenkin korkeintaan 60 kilometrin matka. Kaupunkiasiointiin vastaajat käyttivät pääosin omaa 

autoa, mutta myös linja-auton ja taksin käyttäjiä oli vastaajissa mukana. 

 

Näkemykset Rautavaaran kuntapalveluista 

Rautavaaran vastaajat pitivät kuntapalvelujen säilymistä omalla paikkakunnalla tärkeänä, mutta 

muihin tutkimuspaikkakuntiin verrattuna alueella ei oltu aivan yhtä ehdottomia. Miltei kaikki 

vastaajat tukivat kuitenkin vanhustenhuollon, terveyspalvelujen ja yläkoulun säilymistä 

Rautavaaralla. Myös kirjaston ja kunnanviraston palveluja piti tärkeinä useampi kuin  

4/5 vastaajista.  Vähiten välttämätön kunnallinen palvelu oli vastaajien mielestä oma lukio, jonka 

säilymistä piti tärkeänä vajaat 2/3 rautavaaralaisista.  

Kuntapalvelujen arvioi huonontuneen lähes ¾ vastaajista eli koko kyselyaineiston keskiarvon 

mukaisesti. Toisaalta lähes seitsemän prosenttia arvioi palvelujen parantuneen, mikä poikkesi 

monesta muusta paikkakunnasta. Kuntapalveluille annettu kritiikki kohdistui ennen kaikkea 

terveyspalveluihin, kuten lääkärien saatavuuteen, oman vuodeosaston ja röntgenin 

lakkauttamiseen sekä Kelan korvaamien taksimatkojen uuteen järjestelmään. Toisaalta 

terveyspalvelut, lukion ilmaiset kirjat, vanhustenhuolto ja kunnan panostaminen laajakaistaan 

saivat yksittäisiä myönteisiä palautteita.  

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Rautavaaralaiset olivat koko kyselyaineistoon verrattuna selvästi keskimääräistä tyytyväisempiä 

kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.  Terveydenhoitajan tai neuvolan sekä hammashoidon 
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palvelutasoon oli tyytyväinen 9/10 vastaajasta ja erittäin tyytyväisten määrä oli koko kyselyn 

korkein. Lähes 4/5 rautavaaralaisista oli tyytyväinen myös lääkärin vastaanottoon ja noin  

2/3 laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä vanhustenhoitoon. Poikkeuksen yleislinjasta teki 

sairaanhoidon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys: vastaajista ainoastaan 14 prosenttia oli tyytyväisiä 

ja lähes 60 prosenttia tyytymättömiä palvelutasoon. 

Myös kyselyn avoimet vastaukset tukivat käsitystä pääosin hyvin toimivista terveyspalveluista. 

Vastaajat toivoivat terveyskeskuksen toiminnan jatkuvan ennallaan ja kyselyhetkellä 

ajankohtainen palvelujen siirtyminen osaksi Kysteriä arvellutti osaa vastaajista. Myös röntgenin 

sijainti Nilsiässä ja sittemmin Juankoskella sai arvostelua, samoin yö- ja viikonloppupäivystyksen 

ja vuodeosaston siirtäminen Juankoskelle. Vastaajat toivoivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun 

ottamatta palvelujen säilyttämistä nimenomaan omassa kunnassa. Matka Juankoskelle on pitkä ja 

kulkeminen lisää kustannuksia. Vastaajat muistuttivat, että Juankoskelle ei ole myöskään julkisia 

kulkuyhteyksiä lainkaan.  

 

- Lääkäripäivystys ja röntgen siirtyivät Juankoskelle, joka tuntuu hankalalta ja matka 

pitkä. Ei yleisiä kulkuneuvoja lainkaan siihen suuntaan. (Nainen 45–64 vuotta, 

kirkonkylä) 

- Olisivat ennallaan, vuodeosasto takaisin.  (Nainen 45–64 vuotta, 18 kilometriä 

kirkonkylään) 

 

Ajatukset uudentyyppisistä tai erilaisista palvelujen tarjoamistavoista eivät herättäneet 

Rautavaaralla tavanomaisesta poikkeavia mielipiteitä. Vahvin tuki annettiin terveysbussille ja 

puhelinpalvelujen kehittämiselle, joita kannatti yli 2/5 vastanneista. Mielipiteet kuitenkin 

jakaantuivat: esimerkiksi terveysbussia piti lähes yhtä moni huonona ideana. Ehdotukset 

vanhustenhoidon etäpalveluista ja terveyspalvelujen järjestämisestä kylätaloilla torjuttiin vieläkin 

vahvemmin. Ajatukset palvelujen rajoitetusta tarjoamisesta omalla paikkakunnalla ja 

lääkärivastaanotosta videoyhteyden kautta kohtasivat Rautavaaralla lähinnä vastustusta.  

Vastaajat yhdistivät esitykset uusista toimintatavoista usein omaan henkilökohtaiseen 

tietokoneeseen. Moni vastaaja toi esiin rautavaaralaisten ikärakenteen vanhusvoittoisuuden ja 

tietoteknisen osaamisen puutteet. Vastaajien mielestä iäkkäät ihmiset eivät pysty tai halua käyttää 

internetin kautta saatavia palveluja, kun jo matkapuhelinkin tuottaa ongelmia. Vanhustenhoitoon 

toivottiin aitoa ihmiskontaktia tekniikan sijaan. Myös lääkärin vastaanotto videoyhteyden kautta 

tuntui teknisesti hankalalta. Vain yhdessä vastauksessa tietotekniikkaan suhtauduttiin 

myönteisesti, varsinkin kun Rautavaaralla panostetaan parhaillaan voimakkaasti huippunopeisiin 

valokuituyhteyksiin. 
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- Ikääntynyt väestö (jota rautavaaralaisista enemmistö edustaa) ei tule oppimaan 

esimerkiksi videoyhteydellä käytäviä neuvotteluja lääkärin tms. kanssa. (Nainen alle 25 

vuotta, 33 kilometriä kirkonkylään) 

- Mitäs videoneuvottelet, kun ei ole nettiä. (Mies 45–64 vuotta, 13 kilometriä kirkonkylään) 

 

Rautavaaralaisilla vastaajilla oli matkaa kirkonkylään keskimäärin 12 kilometriä, mutta 

asuinpaikkojen kirjo oli laaja: mukana oli niin kirkonkyläläisiä kuin yli 30 kilometrin päässä 

taajamasta asuvia henkilöitäkin. Kaikista vastaajista 2/3 halusi terveyspalvelujen säilyvän 

mahdollisimman lähellä eli korkeintaan saman etäisyyden päässä kuin vastaajalla oli matkaa 

kirkonkylään. Osa rautavaaralaisista asetti palvelujen sopivaksi enimmäisetäisyydeksi jopa tätä 

lyhyemmän kilometrimäärän. Halukkuus säilyttää palvelut lähellä koski myös röntgeniä ja 

vuodeosastoa, joita ei Rautavaaralla enää ole.  

Myös niillä rautavaaralaisilla vastaajilla, jotka kokivat asioinnin myös omaa kirkonkylää 

kauempana mahdolliseksi, jäivät enimmäisetäisyydet suhteellisen lyhyiksi. Terveydenhoitajan ja 

lääkärin vastaanotolle oltiin valmiita kulkemaan 25 kilometrin päähän, vanhainkodin, 

laboratorion, röntgenin ja terveyskeskuksen vuodeosaston haluttiin puolestaan olevan korkeintaan 

runsaan 30 kilometrin päässä. Muista terveyspalveluista poiketen valtaosa vastaajista hyväksyi 

terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystyksen hakemisen oman kunnan ulkopuolelta, mutta 

palvelun enimmäismatka asettui 45 kilometriin. Tämäkin etäisyys on lyhyempi kuin esimerkiksi 

matka Rautavaaran kirkonkylältä lähiseudun keskuksiin. 

Myös ajallisesti rautavaaralaiset halusivat palvelujen sijaitsevan lähellä: valmius ajankäyttöön 

vastasi ajatusta maantieteellisestä etäisyydestä. Terveydenhoitajan ja lääkärin toivottiin olevan alle 

puolen tunnin matkan päässä, vanhainkotiin ja vuodeosastolle oltiin valmiita matkaamaan hieman 

tätä enemmän. Terveyskeskuksen muiden palveluiden sekä päivystyksen maksimietäisyys asettui 

40 minuuttiin. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Rautavaaralla oltiin suhteellisen tyytyväisiä alakoulun ja yläkoulun palvelutasoon: arviot 

noudattivat koko kyselyn keskitasoa. Koulumatkoja pidettiin kuitenkin liian pitkinä, sillä osalla 

reunakylien oppilaista se ylitti jo 30 kilometriä. Esiin tuotiinkin toive nykyistä joustavammasta 

mahdollisuudesta käyttää naapurikuntien palveluja, sillä kyselyvastausten perusteella kuntarajat 

haittasivat normaalia arkea. Lukioon tyytyväisiä oli lähes 2/3 rautavaaralaisista eli toiseksi eniten 

koko kyselyssä. Lukiota pidettiin kunnalle kalliina, mutta yläkoulun opettajatilanteen kannalta 

välttämättömänä.  
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Ajatus etäopetuksesta jakoi mielipiteet, mutta lähes puolet vastaajista piti kuitenkin ideaa hyvänä. 

Osuus oli koko kyselyn korkein. Osan mielestä etäopetus toimii hyvin, toiset arvostivat enemmän 

paikalla olevaa opettajaa ja painottivat etäopetuksen toimivan ainoastaan lukiossa. Kirjastoon 

tyytyväisiä oli 4/5 rautavaaralaisista. Runsaat 56 prosenttia vastaajista piti myös ajatusta 

kirjastoauton muuttumisesta monipalveluautoksi hyvänä, mikä sekin oli koko kyselyn 

paikkakunnista eniten. Useissa kommenteissa muistutettiin kuitenkin nykytilanteesta, sillä 

kirjastoauto ei ole kulkenut Rautavaaralla enää moneen vuoteen. Palvelu olisi kuitenkin sivukylille 

tarpeellinen.   

 

- Tällä hetkellä etäopetus toimii oikein hyvin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. (Mies 

45–64 vuotta, 32 kilometriä kirkonkylään) 

- Mikä kirjastoauto? Ei ole ollut vuosiin. (Nainen 45–64 vuotta, kirkonkylä) 

 

Terveyspalvelujen tavoin myös sivistyspalvelujen toivottiin sijaitsevan lähellä kuntalaisia. Vain 

2/5:lla oli valmiutta pidempään matkaan kuin kirkonkylään, minne kaikki kysytyt palvelut 

kyselyhetkellä sijoittuivat. Tunnusomaista Rautavaaran vastauksille olivatkin pienet etäisyyserot: 

ala- ja yläkoulun haluttiin sijoittuvan korkeintaan 22–23 kilometrin päähän, lukion ja kirjaston 

puolestaan korkeintaan 26–27 kilometrin päähän vastaajan asuinpaikasta. Koulujen haluttiin 

olevan enintään puolen tunnin matkan päässä, lukioon ja kirjastoon oltiin valmiita kulkemaan 

muutama minuutti enemmän.  

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista 

Valtionhallinnon palvelujen arviointi noudatti Rautavaaralla monilta osin koko kyselyn keskiarvoa. 

Lähes 9/10 vastaajista arvioi valtionhallinnon palvelujen huonontuneen paikkakunnalla ja etenkin 

Kelan, poliisin, työ- ja elinkeinotoimiston sekä verotoimiston lakkauttamista moitittiin laajasti. Osa 

vastaajista totesi lakonisesti kaikkien valtionhallinnon palvelujen heikentyneen. Palveluista 

tärkeimpänä pidettiin Kelaa, jota piti ehdottoman välttämättömänä omalla paikkakunnalla lähes 

88 prosenttia vastanneista. Verotoimiston tärkeydestä piti kiinni runsas puolet ja poliisin 

lupapalveluista lähes 2/3 vastanneista. Näiden kahden palvelun osalta tulos oli muihin 

tutkimuspaikkakuntiin verrattuna alhaisempi.  

Selvästi eniten vastaajat käyttivät Kelan palveluja: yli 2/3 käytti niitä vähintään muutaman kerran 

vuodessa. Palvelujen käyttömahdollisuuteen oltiin kuitenkin tyytymättömiä: lähes kolmasosa 

rautavaaralaisista koki, ettei pysty hoitamaan Kelan asioita helposti. Osuus oli koko kyselyn 



99 
 

toiseksi suurin. Toimiston lakkauttaminen ei miellyttänyt vastaajia, vaan Rautavaaralla toivottiin 

edelleen neuvontaa ja palvelua. Kelan asiat oli hoidettava postin kautta tai matkustettava Nilsiään.    

 

- Kaikki palvelut eivät tietysti voi olla joka kunnassa, mutta edes kohtuullisen matkan 

päässä olisi suotavaa. (Mies 45–64 v, 32 kilometriä kirkonkylään) 

- Tietokone-/videopalvelut jäävät syystä, kun ei meillä kaikilla mummeleilla näitä 

vempeleitä ole, tuskin tuleekaan. (Nainen 65–75 v, kirkonkylä) 

 

Runsas kolmasosa rautavaaralaisista käytti verotoimiston palveluja vähintään muutaman kerran 

vuodessa. Tyytymättömyys verotoimiston sijaintiin Kuopiossa ja Iisalmessa oli suurta, sillä asiointi 

on hoidettava puhelimitse tai postitse tai vaihtoehtoisesti varattava matkaan miltei koko päivä 

aikaa. Lähes puolet verotoimiston palveluja käyttävistä kokikin, ettei pysty hoitamaan asioita 

toivotulla tavalla. Tämä osuus oli koko kyselyn kolmanneksi suurin. 

Poliisin lupapalveluja tai työ- ja elinkeinotoimiston palveluja vähintään muutaman kerran 

vuodessa käyttäviä oli runsas viidesosa vastaajista. Kaikista palvelunkäyttäjistä noin kolmasosa ei 

ollut tyytyväinen mahdollisuuksiinsa hoitaa asioita: työ- ja elinkeinotoimiston osalta luku oli koko 

kyselyn toiseksi suurin. Matkaa lähimpiin toimipisteisiin pidettiin liian pitkänä eivätkä kaikki 

vastaajat eivät enää edes tienneet missä palvelupisteet nykyisin sijaitsevat. Maistraatin ja julkisen 

oikeusavun käyttö oli Rautavaaralla vähäistä, mutta myös näissä tyytymättömyys pitkään matkaan 

ja tietämättömyys palvelun nykyisestä sijainnista tuli selvästi ilmi.  Julkisen oikeusavun osalta luku 

oli koko kyselyn suurin. 

 

- Poliisi – en edes tiedä missä on nyt. (Nainen 25–44 v, 30 kilometriä kirkonkylään) 

- Käynti verotoimistossa vie aikaa puoli päivää tai koko päivän. (Mies 65–75 v, kirkonkylä) 

 

Rautavaaran vastaajista 2/3 piti yhtenä päivänä viikossa avoinna olevaa viranomaisen omaa 

palvelupistettä hyvänä ajatuksena. Osuus oli koko kyselyn suurin ja tätä mahdollisuutta toivottiin 

myös erillisissä vastauksissa. Myös yhteispalvelupistettä piti yli puolet rautavaaralaisista hyvänä 

mahdollisuutena. Sen sijaan idea lupapalveluautosta jakoi mielipiteet kahtia, puhelinpalveluiden ja 

oman tietokoneen käyttö keräsi puolestaan enemmän kielteisiä kuin myönteisiä arvioita. Ajatus 

tietokoneen käytöstä ja videoneuvotteluyhteydestä viranomaisen tiloissa tai yhteispalvelupisteessä 

ei sen sijaan saanut rautavaaralaisilta lainkaan ymmärrystä osakseen. 
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Palvelujen tulevaisuus 

Rautavaaralaisten vastauksissa painotettiin kunnan syrjäistä sijaintia, huonoja julkisen liikenteen 

yhteyksiä ja maaseudulla elämisen kustannuksia. Asioiden hoitamista oman kunnan ulkopuolella 

pidettiin autottomille hankalana, sillä linja-autovuoroja kulki vain harvoin. Toisaalta omalla 

autolla kulkeminen koettiin kalliiksi, sillä matkat ovat pitkiä. Autonomistajien ikääntyessä 

omatoimisen liikkumisen arveltiin muuttuvan mahdottomaksi. Vastaajien mielestä palvelujen 

siirtyminen lähipaikkakunnilta yhä kauemmaksi eli esimerkiksi Kuopioon tekisi asioinnista todella 

hankalaa ja se edellyttäisi monelta taksin käyttämistä. 

 

- Rautavaaralta on hävinnyt palveluita viimeisten vuosien aikana melko rajusti. Jos vielä 

ruokakauppakin lopettaa, lähimmät on 50 km päässä, samoin apteekki, pankit. Eipä 

paljon naurata. (Nainen 65–75 v, viisi kilometriä kirkonkylään) 

- Rautavaaran väestöstä suurin osa vanhoja. Ei autoja ole monellakaan. Katukuvassa 

eniten rollaattoreja ja potkureita. (Nainen 65–75  vuotta, kirkonkylä) 

Palvelutarjonta Rautavaaralla aiheutti jo kyselyhetkellä vastaajien mielestä hankaluuksia myös 

työssäkäyville ja lapsiperheille, sillä asioiden hoitamiseen pitää varata koko päivä. Palvelujen 

sijoittuminen kauas asuinpaikkakunnasta lisää asiointiaikaa huomattavasti ja samalla kynnys 

palvelun käyttämiseen kasvaa. Matkojen pidentyessä henkilökohtaiset käynnit harvenevat tai 

loppuvat kokonaan. Pahimmillaan asiat jäävät hoitamatta tai ainoaksi vaihtoehdoksi arveltiin 

tulevan pakkomuutto suuremmalle paikkakunnalle palvelujen läheisyyteen.  

Asiointia verkkopalvelujen, sähköpostin, puhelimen tai postin kautta pidettiin toimivana 

vaihtoehtona vain harvoille, tavallisesti nuorille vastaajille. Monet vastaajat painottivat, että 

kaikilla ei voi olettaa olevan tietokonetta eivätkä ikäihmiset opi niitä enää edes käyttämään. Siitä 

huolimatta palvelujen tarjontaa siirretään enenevässä määrin verkkoon. Puhelinpalveluita pidettiin 

puolestaan hankalina ja vaikeaselkoisina. Toisaalta monet rautavaaralaiset olivat yleisemminkin 

pettyneitä nykytilanteeseen, jossa muutoksia ja heikennyksiä elämisen edellytyksiin maaseudulla 

tehdään kaiken aikaa. Rautavaarallekin kaivattaisiin töitä ja uusia mahdollisuuksia eikä 

kuntaliitosta, joka tarkoittaa viimeistenkin palvelujen alasajoa. 

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Rautavaaran kunnan asukasluku on vähentynyt edelleen.. Kunnan talous on kuitenkin ollut 

ylijäämäinen vuodesta 2008 lähtien ja vuonna 2015 kunnalla oli kumulatiivista ylijäämää  

5,1 miljoonaa euroa. Kunnan palvelurakenteita on tästä huolimatta pyritty muuttamaan aiempaa 
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tehokkaammiksi ja kustannuksiltaan kevyemmiksi. Kunnan taloutta on tasapainotettu vuodesta 

2013 lähtien vakauttamisohjelmien kautta.  

Vuonna 2014 hyväksytty uusi Kuntastrategia 2030 -asiakirja jatkoi Rautavaara-Savotan linjauksia 

Laajakaistahankkeessa kunta jaettiin viiteen hankealueeseen ja runkoverkko valmistui lopullisesti 

vuonna 2014. Runkoverkko rakennettiin hankkeen ulkopuolella myös kuntakeskukseen. 

Palvelutalo Lepolan toiminta kasvoi vuosina 2011–2013 tehtyjen laajennusten kautta. Vuoden 2015 

alussa rautavaaralaisten yöpäivystys siirtyi Juankoskelta Kuopioon ja samalla ilta- ja 

viikonloppupäivystys lyheni Juankoskella kahdella tunnilla. 

Valtion paikallishallinnon palveluissa on tapahtunut huomattavia muutoksia. Nilsiän poliisin 

palvelupiste suljettiin vuonna 2012 ja Juankosken poliisipalvelujen aukiolopäivät ovat supistuneet 

kolmeen. Kelan Nilsiän ja Juankosken toimistot supistivat vuonna 2012 aukioloaan kahteen 

päivänä viikossa, samoin Nilsiän ja Juankosken työ- ja elinkeinotoimistojen aukiolo supistui 

keväällä 2013 kahteen päivään viikossa. Vuonna 2014 Kelan Juankosken toimisto lakkautettiin 

kokonaan ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat avoinna enää yhtenä päivänä viikossa.  

Myös Valtimon ja Juuan palvelut on lakkautettu viime vuosina yksi toisensa jälkeen lukuun 

ottamatta Juuan maistraatin yksikköä, jonka lakkauttaminen on kuitenkin vireillä. Juuan 

kunnantalon yhteispalvelupisteestä saa edelleen Kelan palveluja vakiopalveluvalikoiman 

mukaisesti. Verohallinnon Nurmeksen toimipaikka on syksystä 2012 alkaen ollut avoinna vain 

yhtenä päivänä viikossa. Sotkamossa työ- ja elinkeinotoimisto suljettiin kesällä 2015 ja Kelan 

toimisto on avoinna enää kolmena päivänä viikossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

4.8. Puolanka 

 

Tausta 

Puolanka sijaitsee Kainuun maakunnan luoteisosassa, ja se kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntaan. 

Kunnan länsiosa on laakeaa ja matalamäkistä nevalakeutta, itäosa puolestaan korkeiden vaarojen 

aluetta. Kunnassa on myös pieniä järviä ja asutus on sijoittunut joko vaarojen laelle tai järvien 

rannoille. Puolanka on Kainuun harvaanasutuin kunta: väestötiheys oli vuonna 2012 ainoastaan 

1,2 asukasta/maakm2. Puolankalaisista 55,8 prosenttia asui kirkonkylässä ja loput hajanaisesti 

pienissä kylissä ympäri kuntaa.   

Puolangan väkiluku on vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Vielä 1990-luvun alussa 

kunnassa oli noin 4 700 asukasta, mutta vuoden 2012 alussa väkiluku oli jo enää 2 999. Lasten 

osuus on keskimääräistä alhaisempi ja iäkkäiden osuus tavanomaista korkeampi. Yli 65-vuotiaita 

oli vuonna 2012 kunnan asukkaista 29,2 prosenttia. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 

Puolangalla 40,7 prosenttia eli 17. eniten koko maan kunnista. Sairastavuusindeksin perusteella 

kunta on muihin kuntiin verrattuna 12. sairain. 

 

Kainuun maakuntahallintokokeilu 

Laki Kainuun hallintokokeilusta annettiin vuonna 2003. Tavoitteeksi asetettiin Kainuun alueen 

kehityksen edistäminen ja sen tulevaisuuden vahvistaminen maakunnallista itsehallintoa ja 

kuntien välistä yhteistyötä lisäämällä. Kokeilun aloittamisen taustalla oli maakunnan kaiken aikaa 

huononeva tilanne: väestön väheneminen ja vanheneminen, työpaikkojen ja yritysten määrän 

väheneminen sekä kuntatalouden heikkeneminen. Hallintokokeilu alkoi vuoden 2005 alussa 

kestäen vuoden 2012 loppuun saakka. 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastasi Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, 

Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vuolijoen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta lukuun 

ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä vastasi myös toisen asteen koulutuksesta, Kainuun 

keskussairaalan ja entisen Kainuun liiton palveluista, maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta 

sekä maakunnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi kuntayhtymä vastasi Vaalan kunnan 

alueidenkäyttö- ja hanketoimialaan sekä aluekehitykseen liittyvistä tehtävistä.  

Kuntayhtymässä korkeinta päätösvaltaa käytti vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Päätöksiä 

valmisteli ja toimeenpani maakuntahallitus, jonka puheenjohtajana toimi maakuntavaltuuston 

valitsema maakuntajohtaja. Koulutuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimialoilla oli omat 

maakunnalliset lautakuntansa. Kainuun maakunnan palveluksessa oli noin 3 800 työntekijää.  
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Etäisyydet 

Pitkät välimatkat ovat Puolangalle tunnusomaisia.  Kirkonkylästä on matkaa Pudasjärvelle  

93 kilometriä, Kajaaniin 99 kilometriä ja Ouluun 127 kilometriä. Matkaa kirkonkylästä 

naapurikuntien keskustaajamiin on 50–75 kilometriä, esimerkiksi Hyrynsalmelle 51 kilometriä ja 

Suomussalmen Ämmänsaareen 66 kilometriä.  

Kunnan sivukylistä matkaa Puolangan kirkonkylään on 20–40 kilometriä, kaikkein syrjäisimmiltä 

kyläkulmilta kunnan pohjois- ja eteläosista noin 50 kilometriä. Pitkien etäisyyksien takia myös 

matkat lähimpiin asiointikeskuksiin poikkeavat kunnan eri osissa huomattavasti. Esimerkiksi 

Puolangan pohjois- ja itäosista matkaa Suomussalmelle on ainoastaan 40–60 kilometriä ja 

Pudasjärvelle 80–100 kilometriä. Matkaa Kajaaniin on pisimmillään 150 kilometriä ja Ouluun  

165 kilometriä. Puolangan eteläosasta etäisyys Kajaaniin on vastaavasti suhteellisen lyhyt, kylästä 

riippuen 60–80 kilometriä. 

 

Liikenneyhteydet 

Puolangalta pääsi vuonna 2012 Kajaaniin maanantaista perjantaihin kahdella aamuvuorolla ja 

yhdellä iltavuorolla. Takaisin Puolangalle saattoi palata yhdellä aamuvuorolla ja kahdella 

iltapäivävuorolla. Linja-autoyhteydet mahdollistivat kaupunkiasioinnin hyvin, sillä aikaa asioiden 

hoitamiseen vuorosta riippuen oli 3,5 tunnista 9 tuntiin. Myös puolankalaisten työssäkäynti virka-

aikana Kajaanissa onnistui. Lauantaisin ja sunnuntaisin Kajaanissa ei sen sijaan voinut käydä 

ilman yöpymistä: kumpanakin päivänä Puolangalta lähti linja-auto ainoastaan illalla ja takaisin 

pääsi ainoastaan lauantaina aamulla ja iltapäivällä. 

Ouluun kulki Puolangalta yksi aamuvuoro viitenä arkipäivänä viikossa. Iltapäivällä pääsi myös 

takaisin Puolangalle, joten asiointiaikaa kaupungissa jäi miltei kuusi tuntia. Myös sunnuntaisin 

ajettiin yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Suomussalmelle pääsi koulupäivinä Joukokylän kautta 

aamulla ja takaisin iltapäivällä, jolloin asiointiaikaa oli 6,5 tuntia. Pudasjärvelle 

joukkoliikenneyhteys toimi ainoastaan lauantaisin: tällöin asioiden hoitamiseen jäi aikaa  

6,5 tuntia. Suomussalmelle ja Pudasjärvelle kulki linja-autoja myös iltaisin. 

 

Kuntapalvelut 

Puolangan kirkonkylän alakoulu ja Puolangan yläkoulu yhdistyivät vuonna 2006 yhtenäiskouluksi 

eli 1–9 -luokkien Puolankajärven kouluksi. Samassa koulukeskuksessa toimi myös Puolangan 

lukio. Vuonna 2012 kunnan eteläosassa toimi vielä Väyrylän kyläkoulu, Joukokylän koulu kunnan 
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pohjoisosassa oli lakkautettu vuonna 2010. Puolangan kirjasto on avoinna viitenä päivänä viikossa 

yhteensä 34 tuntia. Kirjastoauton normaali toiminta lopetettiin vuoden 2002 alussa. Auto palveli 

tämän jälkeen kuitenkin vielä Joukokylän ja Väyrylän kyläkouluja kouluvuoden aikana kahdesti 

kuukaudessa, kunnes säästösyistä kirjastoautosta luovuttiin kokonaan vuonna 2006. Väyrylän 

koululle Puolangan kunta osti tämän jälkeen kirjastoautopalveluja Paltamon kunnalta kerran 

kuukaudessa. 

Kainuun hallintokokeilun aikana vuonna 2005 Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Vuolijoen 

lukioista muodostettiin filiaali- eli verkostolukio, jonka toiminnasta vastasi Kainuun maakunta -

kuntayhtymä. Tavoitteena oli turvata pienten lukioiden toiminta ja opetustarjonta tekemällä 

yhteistyötä ja järjestämällä osa kursseista yhden yksikön tarjoamana videoneuvotteluopetuksena.  

Kokeilun aikana Vuolijoen ja Hyrynsalmen lukiot lakkautettiin, mutta Suomussalmen lukio tuli 

verkostoon mukaan.  

Kainuun hallintokokeilun aikana vuosina 2005–2012 maakunta järjesti kaikki sosiaali- ja 

terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Käytännön työstä vastasi Kainuun maakunta -

kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimiala. Kuntalaisilla oli vapaa oikeus käyttää kuntayhtymän 

järjestämiä palveluita koko maakunnan alueella, joskin peruslähtökohtana oli asiointipaikan 

säilyminen omassa kotikunnassa. Perusterveydenhuollon palvelut jaettiin kolmeen seudulliseen 

tulosyksikköön ja myös henkilöstöresursseja suunnattiin seudullisesti.  Myös perhepalvelut ja 

vanhuspalvelut järjestettiin kolmen seudullisen tulosalueen pohjalta.   

Puolangan terveysasemalla oli maakuntahallinnon aikana lääkärin, sairaanhoitajan ja 

kansanterveyshoitajan vastaanottopalvelut, hammashoitola, neuvolan, kouluterveydenhuollon ja 

työterveyshuollon palvelut sekä laboratorio ja röntgen.  Kokeilun aikana röntgenpalvelujen 

saatavuus supistui neljään päivään viikossa. Terveyskeskuspäivystys oli iltaisin ja viikonloppuisin 

Suomussalmella, yöpäivystys puolestaan Kajaanissa. 

Maakunta hoiti myös sosiaalityön sekä vanhus- ja vammaispalvelut. Viisi terveyskeskuksen 

vuodeosastoa Puolanka mukaan lukien siirrettiin vanhuspalvelujen tulosalueen vastuulle, jolloin 

ne muuttuivat hoivaosaston kaltaisiksi. Akuuttitoiminnasta vastasivat Kajaanin, Sotkamon, 

Kuhmon ja Suomussalmen terveyskeskussairaalat, mikä tarkoitti potilaiden sijoittamista oman 

kotikunnan ulkopuolelle. Vanhustenhuollossa kuntayhtymän vastuulla oli Puolangalla palvelukoti. 

Vanhustenkotiyhdistyksellä on vuonna 2003 avattu palvelutalo palveluasuntoineen, tehostetun 

asumisen yksiköineen ja kehitysvammaisten yksiköineen. 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut lähiseudulla 

Puolangalla työ- ja elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto olivat vuonna 2012 avoinna viitenä päivänä 

sekä verohallinnon toimipiste ja poliisin lupapalvelutoimisto yhtenä päivänä viikossa. Verotoimisto 
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ja poliisi toimivat yhteispalveluna samoissa tiloissa omin virkailijoin. Puolangalla oli lisäksi 

oikeusaputoimiston vastaanotto. Lähimmät kattavat verohallinnon, työ- ja elinkeinotoimiston, 

poliisin, maistraatin, Kelan ja oikeusavun palvelut oli saatavilla Kajaanissa ja Oulussa. 

Myös Suomussalmelta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta sai työ- ja elinkeinotoimiston, poliisin ja 

Kelan palvelut viitenä päivänä viikossa, Pudasjärvellä oli myös maistraatin yksikkö. 

Suomussalmella ja Pudasjärvellä annettiin verohallinnon palveluja kahtena päivänä ja 

Taivalkoskella yhtenä päivänä viikossa. Kaikilta kolmelta paikkakunnalta sai myös 

oikeusaputoimiston palveluja.  

Puolangan lähikunnista myös Hyrynsalmella, Paltamossa, Vaalassa ja Muhoksella oli työ- ja 

elinkeinotoimisto ja Kelan toimisto. Vaalan kunnantalolla oli lisäksi saatavissa poliisin lupapalvelut 

yhteispalveluna viitenä päivänä viikossa, Muhoksella ja Paltamossa poliisin lupapalveluja annettiin 

kerran viikossa. Hyrynsalmella ja Muhoksella on myös oikeusaputoimiston vastaanotto. 

Ristijärvellä oli työ- ja elinkeinotoimiston vastaanotto kerran viikossa ja yhteispalvelupiste, josta 

sai Kelan palvelut vakiopalveluvalikoiman mukaisesti sekä poliisin lomakkeita ja täyttöneuvontaa.  

Myös Utajärven kunnanvirastossa toimivasta yhteispalvelupisteestä sai Kelan palvelut 

vakiopalveluvalikoiman mukaisesti. 

 

Puolangan vastaajat 

Puolankalaisissa vastaajissa oli keskimääräistä enemmän miehiä ja iäkkäitä henkilöitä. Yli  

65-vuotiaita oli vastaajista lähes 44 prosenttia eli neljänneksen koko tutkimusaineistoa enemmän. 

Alle 45-vuotiaita vastaajia oli puolestaan vain kahdeksan prosenttia eli yli puolet vähemmän kuin 

koko tutkimusaineistossa keskimäärin. Puolangan vastaajista lähes 2/3 oli eläkeläisiä, mikä sekin 

on kaikkiin kyselyyn vastanneisiin verrattuna selvästi enemmän. Yrittäjiä ja maanviljelijöitä oli 

Puolangan aineistossa erityisen vähän.  

Puolankalaiset vastaajat jakaantuivat melko tasan kuntakeskuksen ja ympäröivän maaseudun 

kesken. Vastaajista runsas puolet asui Puolangan kirkonkylässä tai sen tuntumassa, neljäsosa  

5–30 kilometrin päässä kuntakeskuksesta ja viidesosa tätä kauempana. Yli kolmenkymmenen 

kilometrin päässä kuntakeskuksesta asuvien vastaajien määrä oli koko kyselyn suurin. Myös matka 

kaupunkiin oli vastaajilla pitkä: 4/5 puolankalaisista kertoi matkaa kaupunkiin olevan yli sata 

kilometriä, mikä poikkesi täysin muista tutkimuspaikkakunnista. Valtaosalla vastaajista oli 

käytössään oma auto. Pitkistä etäisyyksistä huolimatta myös kaupunkiasioinnin hoiti omalla 

autolla 2/3 vastaajista, linja-autoa tai taksia käytti runsas neljäsosa puolankalaisista. 
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Näkemykset Puolangan kuntapalveluista 

Puolankalaiset olivat erittäin vahvasti kuntapalvelujen palvelujen paikallisen säilymisen kannalla.  

Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki vastaajat halusivat säilyttää kunnanviraston, 

terveyskeskuksen, vanhustenhuollon, yläkoulun, lukion ja kirjaston palvelut omalla 

paikkakunnalla. Kunnan hallintopalveluja valtaosa vastaajista käytti vähintään kerran vuodessa ja 

palvelun saatavuuteen läheltä oltiin tyytyväisiä. 

Lähes 2/3 vastaajista koki kuntapalvelujen heikentyneen Puolangalla edellisen viiden vuoden 

aikana, mutta tyytymättömien määrä oli kuitenkin tutkimusalueista pienin. Erityisenä 

huolenaiheena olivat terveyspalvelut, joita kohtaan esitettiin erittäin paljon kritiikkiä. Vastaajien 

mukaan etenkin hammashoitoon oli vaikea päästä, koska jonot olivat vuoden pituisia. Myöskään 

lääkäriin ei ollut helppo päästä ja ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys oli siirtynyt 70–100 kilometrin 

päähän. Kyselyn ajankohtana Puolangan terveyspalvelut olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän 

vastuulla. Järjestelmän monimutkaisuutta ja potilaiden kuljettamista eri hoitopaikkoihin 

maakunnan eri osiin arvosteltiin ankarasti. 

 

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluista 

Puolankalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin noudatti osin koko kyselyn keskitasoa 

ja poikkesi joissakin kysymyksissä selvästi muista paikkakunnista. Kaikkein tyytyväisimpiä 

vastaajat olivat terveydenhoitajan ja neuvolan sekä laboratorion ja röntgenin palvelutasoon ja 

saavutettavuuteen. Kyselyyn vastanneista noin ¾ antoi myönteistä palautetta, mikä on hieman 

koko kyselyn keskiarvoa enemmän. Lääkärin vastaanottoon oli tyytyväisiä runsas puolet 

puolankalaisista, mutta tyytymättömiä lähes kolmannes. Määrä vastasi koko kyselyn keskiarvoa. 

Eräs vastaaja totesi asuvansa lähellä terveyskeskusta ja pääsevänsä itse liikkumaan, joten 

palvelutasoonkin saattoi olla tyytyväinen. Huono lääkäritilanne kuitenkin harmitti monia vastaajia 

ja lääkärin vastaanotolle toivottiin pääsevän ainakin jokaisena arkipäivänä. 

Vanhustenhoitoon oli tyytyväinen Puolangalla vain kolmannes vastaajista ja peräti 42 prosenttia 

kyselyyn osallistuneista ilmaisi melko tai erittäin kielteisen näkökantansa. Tähän liittyen moni 

puolankalainen vaati akuuttipaikkoja terveyskeskuksen vuodeosastolle sen sijaan, että potilaita 

kuljetetaan ympäri Kainuuta. Ylipäätään vastaajat toivoivat paluuta maakuntayhtymää edeltävään 

aikaan, jolloin potilaista huolehdittiin. Toimivan ja toiminnoiltaan vahvan terveyskeskuksen 

todettiin olevan kuntalaisten kannalta paras ratkaisu. Perustason vahvistamisen arveltiin säästävän 

myös kustannuksia kalliiseen erikoissairaanhoitoon verrattuna. 
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- Paikalla olevan lääkärin vastaanotto tulisi olla ainakin viitenä päivänä viikossa. 

Terveyskeskukseen saatava 2–3 akuuttipaikkaa. (Nainen 65–75 vuotta, kolme kilometriä 

kirkonkylään) 

- Paras ja koettu käytäntö on entinen työskentelytapa ennen Kainuun maakuntahallintoon 

menoa. Se käytäntö oli varma ja luotettava. Puolanka huolehti kuntalaisistaan. (Mies  

65–75 vuotta, 52 kilometriä kirkonkylään) 

 

Vanhustenhoitoakin voimakkaammin arvosteltiin hammashoitoa, jonka palvelutasoon oli 

tyytyväisiä vain 15 prosenttia vastaajista ja jonka järjestämisestä lähes ¾ vastaajista ilmaisi 

tyytymättömyytensä. Kielteisten vastausten osuus oli koko kyselyn toiseksi suurin. Hammashoidon 

palvelutasoa pidettiin pitkien jonojen ja lääkärien puuttumisen takia ala-arvoisena. Eräs vastaaja 

toivoi hammaslääkäriä Puolangalle edes kerran tai kahdesti viikossa sen sijaan, että potilaiden on 

kuljettava hoidettavana naapurikunnissa. 

Kaikkein eniten kielteistä palautetta annettiin kuitenkin sairaanhoidon ilta-, yö- ja 

viikonloppupäivystyksestä. Nykyistä tilannetta piti hyvänä vain kuusi prosenttia ja valtaosa eli  

88 prosenttia vastanneista oli päivystysjärjestelyihin tyytymättömiä. Osuus oli selvästi koko 

kyselyn korkein. Mielipiteet kuitenkin jakaantuivat: osa halusi päivystyksen olevan aina 

Kajaanissa, osa Suomussalmella. Yhteistä kaikille vastaajille oli selvä mielipide liian pitkästä 

matkasta lääkäripäivystykseen. Parasta olisi jos lääkäripäivystys voitaisiin järjestää myös 

viikonloppuisin omassa kunnassa.  

 

- Hammashuolto on ala-arvoista, koska pelkästään hammashoitajalle on kahden 

kuukauden jono – hammaslääkärille ei pääse ollenkaan. (Nainen 45–64 vuotta,  

13 kilometriä kirkonkylään) 

- Päivystys on viety aivan liian kauas, jopa sadan kilometrin päähän. Terveydenhuollon 

palvelut muuten toimineet kohtalaisesti. (Nainen 25–44 vuotta, kirkonkylä) 

 

Kyselyyn vastanneet puolankalaiset suhtautuivat uudentyyppisten palvelujen tarjoamiseen 

paikkakunnalla osin muiden paikkakuntien tapaan, osin innokkaammin. Yli puolet vastaajista piti 

terveysbussia hyvänä ideana, mikä oli koko kyselyn suurin määrä. Neljäsosa puolankalaisista ei 

kuitenkaan ajatukseen uskonut. Myös puhelinpalvelujen kehittämistä tuki yli puolet ja 

terveyspalvelujen tarjoamista kylätaloilla yli 40 prosenttia vastaajista. Myös vastustus oli kuitenkin 

erityisesti palvelujen hajauttamisen suhteen vahvaa. Eräässä vastauksessa nimettiin 

kyläpalvelukeskukset menneisyyteen eikä 2010-luvun sivistysvaltioon kuuluvina asioina. 
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Lääkäripalvelujen tarjoaminen videoyhteyden kautta jakoi mielipiteet kolmasosan ollessa 

ajatuksen puolella ja kolmasosan sitä vastaan. Myönteisesti ideaan suhtautuneiden määrä oli 

vähäisyydestä huolimatta kuitenkin koko kyselyn korkein ja se poikkesi selvästi muista 

tutkimuspaikkakunnista. Vastauksissa todettiinkin videoyhteyksien olevan terveydenhoidossa 

Puolangalla jo käytössä. Kaikkein kielteisimmin Puolangalla suhtauduttiin etäpalveluratkaisuihin 

vanhustenhoidossa sekä terveyspalvelujen tarjoamiseen esimerkiksi kerran viikossa. Etäpalveluja 

vastusti yli puolet ja terveyspalvelujen rajoittamista ¾ vastaajista. Tekniset ratkaisut eivät olleet 

kaikille tuttuja. 

 

- Puhelin, videot ja automaatit – niitä eivät kaikki osaa käyttää. Toimiva terveyskeskus 

Puolangan kirkolla on paras ratkaisu. Lyhin matka on paras matka. (Mies 65–75 vuotta, 

40 kilometriä kirkonkylään). 

- Huolettaa kyllä robottien tulo esimerkiksi vanhusten ruokailuun, lääkintään jne. Ihmiset 

ovat vieraantuneet omaisista, naapureista, työkavereista. (Nainen 45–64 v, kirkonkylä) 

 

Puolankalaiset halusivat saada terveyspalvelut omasta kuntakeskuksesta. Vastaajista 2/3 piti 

nykyistä etäisyyttä sopivana enimmäismatkana tavanomaisten terveyspalvelujen hankkimiseen ja 

päivystyksenkin halusi olevan Puolangan kirkonkylässä lähes 3/5 vastaajista. Sopivaksi 

enimmäismatkaksi ne puolankalaiset, joilla oli valmiutta tästä poikkeavaan etäisyyteen, arvioivat 

terveydenhoitajan vastaanoton, laboratorion ja röntgenin, vanhusten laitoshoidon ja 

terveyskeskuksen vuodeosaston osalta keskimäärin 23–28 kilometriä ja lääkärin vastaanoton 

osalta 35 kilometriä. Päivystyksen sopivana enimmäismatkana puolankalaiset pitivät vajaata 60 

kilometriä. 

Vastaajien nimeämissä enimmäismatkoissa oli jonkin verran hajontaa, mutta päivystystä lukuun 

ottamatta valmiutta yli 50 kilometrin etäisyyteen ei juuri ollut. Esitetyt päivystysmatkat vaihtelivat 

puolestaan kymmenen ja sadan kilometrin välillä: kyselyn ajankohtana päivystys oli 

Suomussalmella ja Kajaanissa. Monet vastaajat halusivat palvelun olevan Suomussalmeakin 

lähempänä. Lyhyt asiointimatka tuli vahvasti esiin myös kysyttäessä sopivaa enimmäismatkaa 

ajallisesti. Puolankalaiset halusivat tavanomaisten terveyspalvelujen olevan enintään 20–23 

minuutin päässä ja päivystyksenkin alle puolen tunnin matkan etäisyydellä. 

 

Näkemykset sivistyspalveluista 

Puolankalaiset vastaajat olivat keskimääräistä tyytyväisempiä oman paikkakuntansa 

sivistyspalveluihin. Runsaat 2/3 oli tyytyväinen Puolangan ala- ja yläkoulutilanteeseen ja yli puolet 
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myös lukioon. Koulujen osalta palveluja pidettiinkin yleisesti melko hyvänä. Ainoa kritiikki 

kohdistui huonoihin julkisen liikenteen yhteyksiin, jonka vuoksi sivukylillä asuvat lukiolaiset 

joutuivat olemaan aamun ja iltapäivän tunneilta poissa. Ajatus etäopetuksesta jakoi mielipiteet, 

vaikka video-opetusta on annettu Puolangalla jo pitkään. Ideaa piti hyvänä vain 2/5 vastaajista, 

mikä oli kuitenkin selvästi koko kyselyn keskiarvoa enemmän. 

Kirjastoon tyytyväisiä vastaajista oli 4/5 puolankalaisista, mikä vastasi koko kyselyn keskiarvoa. 

Kirjaston aukioloaikoja yksi vastaaja toivoi laajennettavan viikonloppuihin. Ajatusta kirjasto-

autosta monipalveluautona kannatti puolet vastaajista, mikä sekin oli lähellä koko kyselyn 

keskiarvoa. Myös avoimessa palautteessa mielipiteet jakaantuivat: toiset pitivät ideaa sivukylien 

kannalta hyvänä, toiset aivan turhana. Moni vastaaja muistutti kuitenkin, että Puolangalla 

kirjastoautotoiminta on jo lakkautettu.  

 

- Kirjastoauto on lopetettu! Monipalveluauto höpö homma! (Nainen 65–75 vuotta, 

kirkonkylä) 

- Sivistyspalvelut hyvällä tasolla. (Nainen 25–44 vuotta, kirkonkylä)   

 

Puolankalaiset halusivat sivistyspalvelujen sijaitsevan lähellä omaa asuinpaikkaa. Vastaajista 2/3 

arvioi sopivaksi enimmäismatkaksi alakouluun nykyisen etäisyyden kirkonkylään. Yläkoulun, 

lukion ja kirjaston osalta samalla tavalla enimmäismatkaa arvioi noin puolet vastaajista. Nykyistä 

pidempää matkaa mahdollisena pitäneille puolankalaisille sopiva enimmäismatka kirjastoon oli 

keskimäärin 20 kilometriä, ala- ja yläkouluun 25 kilometriä ja lukioonkin alle 30 kilometriä. Myös 

ajallisesti koulun ja kirjaston haluttiin olevan lähellä. Kohtuullisena enimmäismatkana pidettiin 

alakouluun, yläkouluun ja kirjastoon runsasta kahtakymmentä minuuttia, lukioon puolestaan 

puolta tuntia. 

 

Näkemykset paikallishallinnon palveluista  

Puolankalaiset olivat erittäin vahvasti valtionhallinnon palvelun paikallisen säilymisen kannalla. 

Niin poliisin lupapalveluiden, Kelan toimiston, työ- ja elinkeinotoimiston kuin verotoimistonkin 

välttämättömyyden suhteen tukensa antoi yli 90 prosenttia vastanneista. Palvelujen säilyttämistä 

puoltava kuntalaismielipide olikin huomattavasti keskimääräistä ehdottomampi. Myös maistraatin 

ja julkisen oikeusavun palveluja ehdottoman tärkeinä pitäviä oli Puolangalla selvästi enemmän 

kuin muilla tutkimusalueilla.  
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Asiointikäyttäytymisen perusteella tärkein palvelu puolankalaisille oli Kelan toimisto, jota lähes 

neljäsosa vastanneista käytti kuukausittain. Valtaosa vastaajista asioi myös verotoimiston ja 

poliisin kanssa vähintään kerran vuodessa. Sen sijaan työ- ja elinkeinotoimiston, maistraatin ja 

julkisen oikeusavun kanssa asioitiin hyvin harvoin: yli puolet kyselyyn vastanneista ei tarvinnut 

näitä palveluja lainkaan.  Palveluja käyttävistä vastaajista valtaosa pystyi hoitamaan asiat 

vähintään melko hyvin. Parhaiten onnistui asioiden hoitaminen Kelassa, mutta myös työ- ja 

elinkeinotoimiston sekä julkisen oikeusaputoimiston palvelut olivat hyvin saavutettavissa.  

Valtionhallinnon palvelujen arvioi runsas 4/5 puolankalaisista huonontuneen, mikä oli lähellä 

kyselyn keskiarvoa. Puolangalla ylivoimaisesti eniten palautetta annettiin verotoimiston ja poliisin 

tarjoamien palvelujen heikkenemisestä. Palvelupisteet olivat auki vain kerran viikossa muutaman 

tunnin ajan eikä tätä pidetty riittävänä. Poliisin puuttumisen todettiin lisäävän turvattomuutta eikä 

virastojen vähäisiä aukioloaikoja pidetty välttämättä parhaana ratkaisuna. Yhden päivän 

viikoittaisesta aukiolosta annettiin paljon kielteistä palautetta. Myös lähimmän maistraatin 

sijaintiin Kajaanissa oltiin tyytymättömiä. Myönteisiä kommentteja annettiin kysymykseen 

ainoastaan yksi ja sekin koski postin palveluja.  

 

- Verotoimisto avoinna kerran viikossa, jos silloinkaan. Poliisi on jo täysin tuntematon 

käsite. (Nainen 45–64 vuotta, 13 kilometriä kirkonkylään)  

- Verotoimistoa ei ole kuin silloin tällöin, poliisikin on joskus paikalla. (Mies 25–44 vuotta, 

kahdeksan kilometriä kirkonkylään) 

 

Ajatukset valtionhallinnon palvelujen uudentyyppisistä tarjoamistavoista eivät herättäneet 

Puolangalla erityistä kiinnostusta ja näkemykset jäivät pääosin yleistä mielipidettä kielteisimmiksi. 

Myönteisimmin vastaajat suhtautuivat yhteispalvelupisteeseen, jota sitäkin tuki vain alle puolet 

vastaajista. Myös lupapalveluautoa ja kerran viikossa avoinna olevaa palvelupistettä piti hyvänä 

ajatuksena alle kolmasosa vastaajista. Puolangan kyselyhetken mukainen tilanne ilmeni tuloksissa 

hyvin, sillä vastustus ajallisesti rajattuja palvelupisteitä kohtaan oli selvästi koko kyselyn suurinta. 

Myös puhelimen käyttö, videoneuvottelumahdollisuus ja tietokoneen käyttö asioinnissa innostivat 

vain harvoja vastaajia. 

 

Palvelujen tulevaisuus 

Puolangan vastauksissa korostui voimakas hätä asioiden hoitamisen hankaloitumisesta, jos 

palvelut siirtyvät yhä enemmän pois omalta paikkakunnalta. Suurin huoli kohdistui 

asiointimatkojen pitenemiseen: etäisyyttä esimerkiksi Kajaaniin pidettiin liian pitkänä ja jopa 
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kohtuuttomana asioiden hoitamiseen. Matkaa Kajaaniin on osasta kuntaa selvästi yli sata 

kilometriä ja lähimpiin kuntakeskuksiinkin on matkaa kymmeniä kilometrejä. Moni vastaajista 

painotti myös kulkuyhteyksien hankaluutta, sillä kaikilla asukkailla ei ole omaa autoa, julkisen 

liikenteen yhteyksiä ei välttämättä ole tai vuoroja on vähän. Ajokortittomat asukkaat ovat toisten 

kyytien tai taksin varassa. Oman auton omistajia haittaavat pitkien etäisyyksien takia puolestaan 

korkeat polttoainekustannukset. 

Palvelujen etääntyminen vaikuttaa vastaajien näkemyksen mukaan kaikkiin ikäryhmiin. 

Työssäkäyvillä asiointi erityisen hankalaa, jos pienenkin asian hoitamiseen pitää ottaa töistä 

vapaata. Asioiminen sadan kilometrin päässä vaatii aikaa ja on pienten lasten kanssa hankalaa. 

Pitkät matkat ovat raskaita myös eläkeläisille. Palvelujen väheneminen asettaa maaseudulla asuvat 

eriarvoiseen asemaan ja ratkaisuna väläytettiin poismuuttoa. Huomioon tulisi ottaa myös kielteiset 

ympäristövaikutukset autoilun lisääntyessä. Vain harvalle vastaajalle palvelupisteen fyysisen 

sijainnin etääntymisestä ei ollut haittaa. 

 

- Puolangan syrjäseudulla asuu paljon eläkeläisiä, joilla ei muutaman vuoden kuluttua ole 

ajo-oikeutta, joten heille tulee hankaluuksia arjen askareisiin. (Mies 45–64 v,  

33 kilometriä kirkonkylään) 

- Kaikilla pitäisi olla oikeus käyttää palveluita lähellä asuinpaikkaa eikä ainoastaan 

ajamalla sadan kilometrin päähän kaupunkiin. (Nainen 25–44 v, kirkonkylä) 

 

Myös uudentyyppiset palvelut huolettavat puolankalaisia. Asiointi tietokoneen kautta ei onnistu 

kaikilta eivätkä he jatkossakaan todennäköisesti halua perehtyä sähköiseen asiointiin. Myös 

kameralle puhuminen voi monista tuntua vaikealta. Palvelujen verkkoon siirtämisen sijaan 

tarvittaisiin ihmisläheistä palvelua omassa kuntakeskuksessa. Tämä ratkaisu vähentäisi sittenkin 

syrjäytymistä ja avun tarvetta. Myös terveyspalveluissa haluttiin palata Kainuun maakunta-

hallintoa edeltävään aikaan. Hallintokokeilu aiheutti lähinnä ikäviä ongelmia, kun sairaita 

ripoteltiin ympäri maakuntaa. 

 

Kyselyn jälkeen tapahtuneita muutoksia 

Vuonna 2013 hyväksytyn kuntastrategian mukaan itsenäinen Puolanka tarjoaa monipuoliset 

palvelut painottaen luonnonarvoja ja turvallista ympäristöä. Elinkeinopolitiikassa painotetaan 

vahvaa alkutuotantoa sekä matkailu- ja hyvinvointipalveluja. Puolanka haluaa olla viihtyisä asuin- 

ja mökkeilykunta, jossa sijaitsee valtakunnallisesti tunnettu matkailukeskus. Toimiviin ja 
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laadukkaisiin kuntapalveluihin sisältyy asiakaspalvelupiste, perusopetus ja lukio sekä 

asiointimahdollisuuksien turvaaminen sivukylien asukkaille. 

Kainuun hallintokokeilun päätyttyä lukiot siirtyivät vuoden 2013 alussa hallinnollisesti takaisin 

kunnille. Paltamon, Puolangan ja Suomussalmen opetuksellinen ja opettajien yhteistyö jatkuu 

kuitenkin edelleen. Tämä mahdollistaa lukioiden oppilaille laajemman kurssivalikoiman 

verrattuna tilanteeseen, jossa kukin lukioista toimisi yksin. Väyrylän kyläkoulu Puolangan 

eteläosassa lakkautettiin kevätlukukauden 2015 jälkeen.  

Hallintokokeilun päätyttyä muodostivat kuntayhtymässä mukana olleet kunnat Puolankaa lukuun 

ottamatta uuden Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän. Puolangan kunta sen sijaan 

ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiselle yritykselle, ainoastaan erikoissairaanhoito ja 

ympäristöterveydenhuolto tulivat kuntayhtymän hoitoon.  Tavanomaisten vastaanottopalvelujen 

lisäksi terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta alkoi Puolangalla uudelleen ja myös muualle 

sijoitettuja vanhuksia alettiin hoitaa omassa kunnassa.  

Puolangan kunnanvaltuusto päätti vuonna 2012 uuden terveyskeskuksen rakentamisesta. 

Rakennus valmistui vuonna 2014, ja se käsittää asiakaspalvelutilat sisältäen ensihoidon, 

hammashoitolan, sosiaalitoimiston ja eläinlääkinnän, terveyskeskuksen vuodeosaston sekä 

palveluasumisen 15-paikkainen yksikön ja tehostetun palveluasumisen 28-paikkainen yksikön. 

Terveyskeskuspäivystys siirtyi hallintokokeilun jälkeen sen sijaan entistä kauemmaksi, koska 

sopimukseen Kajaanin tai Oulunkaaren alueen kanssa ei päästy. Vuosina 2013–2014 päivystys oli 

arki-iltaisin ja viikonloppuisin 125 kilometrin päässä Oulussa tai 182 kilometrin päässä 

Kuusamossa, öisin ainoastaan Kuusamossa. Vuoden 2015 alusta lukien päivystys on ollut jälleen 

Kajaanissa, jossa enemmistö päivystyspotilaista oli väliajan loppuvaiheessa jo käynyt.  

Valtion paikallishallinnon palvelut ovat heikentyneet Puolangalla edelleen. Kelan toimisto palvelee 

kolmena päivänä ja poliisin lupapalvelut joka toinen viikko yhtenä päivänä ajanvarauksella. Yhtenä 

päivänä viikossa avoinna ollut verotoimiston Puolangan toimipiste suljettiin kesällä 2012 ja työ- ja 

elinkeinotoimiston Puolangan toimipaikan aukioloaikaa vähennettiin kolmeen päivään viikossa 

vuoden 2013 alussa. Toimipaikka suljettiin kokonaan kesällä 2015. 

Myös naapuripaikkakuntien palvelut ovat heikentyneet. Verotoimiston palveluja saa 

Suomussalmelta enää yhtenä päivänä viikossa, Pudasjärven ja Taivalkosken toimipaikat suljettiin 

vuoden 2013 alussa. Pudasjärven yhteispalvelupisteessä voi hoitaa verohallinnon asioita 

etäpalveluna. Vastaavasti Paltamon, Hyrynsalmen ja Muhoksen työ- ja elinkeinotoimistot 

lakkautettiin vuonna 2013 ja Vaalan toimipaikka vuonna 2015. Myös Ristijärven vastaanotto on 

lopetettu. Muhoksen yhteispalvelupisteessä voi hoitaa työ- ja elinkeinoasioita etäpalveluna. 

Kelan toimiston aukioloaikoja on supistettu vaiheittain vuodesta 2012 lähtien siten, että 

Muhoksella viikoittaisia aukiolopäiviä on kolme, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Vaalassa kaksi 

sekä Paltamossa ja Hyrynsalmella yksi. Pudasjärven ja Taivalkosken yhteispalvelupisteissä voi 
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hoitaa Kelan asioita etäpalveluna. Poliisin lupapalveluja saa Suomussalmelta ja Pudasjärveltä 

neljänä päivänä viikossa, Taivalkoskelta ajanvarauksella yhtenä päivänä viikossa.  Vaalassa ja 

Muhoksella lupapalveluja tarjotaan joka toinen viikko yhtenä päivänä, Paltamossa ei enää 

lainkaan. 
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5. Kokoava tarkastelu 

5.1. Aihekohtainen yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuntapalvelujen ja valtion paikallishallinnon palveluja tilanteessa, 

jossa useat erilaiset uudistukset olivat ajankohtaisia. Tutkimuksen keskeisenä osana toteutettiin 

kysely kahdeksalle erilaiselle, mutta sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään maakuntakeskukseen 

nähden syrjäiselle paikkakunnalle. Tutkimusalueet olivat Yläne (liittyi Pöytyään vuonna 2009), 

Lammi (liittyi Hämeenlinnaan vuonna 2009), Joutsa (kuntaan liittyi Leivonmäki 2008), Puumala, 

Kortesjärvi (liittyi Kauhavaan 2009), Eno (liittyi Joensuuhun 2009) Rautavaara ja Puolanka (oli 

mukana Kainuun hallintokokeilussa 2005–2012). Kysely toteutettiin vuoden 2012 alussa. 

 

Kuntapalvelut 

Kuntalaiset kokivat kunnalliset peruspalvelut pääosin ehdottoman välttämättömiksi (taulukko 2). 

Terveyskeskus, vanhustenhoito, kirjasto ja yläkoulu halutaan säilyttää lähipalveluina. Kunnan 

hallintopalvelujen merkitys oli vähäisin liitoskunnissa ja lukion merkitys niillä paikkakunnilla, 

jossa sitä ei ollut tai jossa siitä oltiin oppilasmäärän vähäisyyden takia luopumassa. Kaikkiaan  

77 prosenttia vastaajista koki kuntapalvelujen heikentyneen edellisen viiden vuoden aikana 

merkittävästi tai jonkin verran. Erityisen voimakasta kritiikkiä tuli suuriin kaupunkeihin 

liittyneistä maaseutukunnista eli Lammilta ja Enosta.  

 

Taulukko 2. Palvelut saatava ehdottomasti omalta paikkakunnalta. 

 Jokseenkin samaa mieltä 

(%) 

Täysin samaa mieltä (%) Yhteensä (%) 

Terveyskeskuspalvelut 5 93 98 

Vanhustenhoito 11 85 96 

Yläkoulu 10 84 94 

Kirjasto 14 79 93 

Kunnan hallintopalvelut 24 63 87 

Lukio  16 58 74 

 

Terveyspalvelujen järjestämisestä annettiin paljon kielteistä palautetta. Tyytymättömyys kohdistui 

ennen kaikkea lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottojen erittäin pitkiin jonotusaikoihin, 

lääkärien vaihtuvuuteen, perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksen huonoon 

saavutettavuuteen sekä vuodeosastojen ja röntgenpalvelujen lakkauttamiseen. Palvelujen 
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järjestämisen tasoa kuvailtiin joillakin paikkakunnilla jopa ala-arvoiseksi, kun taas osalla 

paikkakunnista palvelut toimivat hyvin. Kokonaisuutena kaikkein tyytyväisimpiä oltiin 

terveydenhoitajan vastaanottoon ja neuvolapalveluihin sekä laboratorio- ja röntgenpalveluihin 

(taulukko 3.). 

Vain hieman yli puolet vastaajista oli tyytyväinen lääkärin vastaanoton saatavuuteen ja ainoastaan 

2/5 hammashoidon toimivuuteen.  Pääsy lääkärin vastaanotolle oli hankalinta Puumalassa, 

Lammilla ja Enossa, kun taas rautavaaralaiset ja yläneläiset olivat palveluihinsa varsin tyytyväisiä. 

Hammashoidon järjestämisen tilanne oli heikoin Puumalassa, Puolangalla ja Lammilla. Sen sijaan 

Rautavaaralla ja Kortesjärvellä vain harva oli tilanteeseen tyytymätön. Vieläkin heikommat 

arvosanat annettiin kuitenkin vanhustenhoidon sekä ilta- ja viikonloppupäivystyksen 

järjestämisestä. Päivystyksen tilanteeseen tyytyväisimmät asuivat Joutsassa ja Yläneellä, 

tyytymättömimmät Puolangalla. 

 

Taulukko 3. Tyytyväisyys nykyiseen palvelutasoon. 

 Jokseenkin samaa mieltä 
(%) 

 

Täysin samaa mieltä (%) Yhteensä (%) 

Terveydenhoitajan 
vastaanotto ja 
neuvolapalvelut 
 

48 21 69 

Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
 

39 18 57 

Lääkärin vastaanotto 
 

43 11 54 

Hammashoito 
 

25 15 40 

Vanhustenhoito 
 

31 5 36 

Terveyskeskuksen ilta- ja 
viikonloppupäivystys 
 

12 2 14 

 

Valmiutta sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämiseen toiselle paikkakunnalle ei kyselyssä ilmennyt. 

Vastaajista valtaosa nimesi tärkeimpien terveyspalvelujen ja vanhustenhoidon sopivaksi 

enimmäismatkaksi saman matkan kuin vastaajalla oli nykyisen tai entisen kunnan kirkonkylään.  

Myös terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen haluttiin olevan mahdollisimman lähellä 

omaa asuinpaikkaa eikä ainakaan maakuntakeskuksessa. 

Ajatukset uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista eivät innostaneet vastaajia, vaan niihin 

suhtauduttiin ristiriitaisesti ja osin täydellisesti torjuen. Eniten tukea kyselyssä annettiin 

terveyspalvelujen tarjoamiselle kylätalolla, terveysbussille ja puhelinpalvelujen kehittämiselle, 

mutta myös näiden palvelujen toimivuutta kohtaan esitettiin vahvoja epäilyjä. Ajatukset 
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vanhustenhoidon etäpalveluista, videoyhteyden kautta toimivasta lääkärin vastaanotosta tai 

terveyspalvelujen nykyistä rajoitetummasta tarjoamisesta eivät saaneet osakseen lainkaan 

ymmärrystä (taulukko 4.).  

 

Taulukko 4.  Mielipide nykyisistä tai uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista. 

 Melko hyvä idea (%) Erittäin hyvä idea (%) Yhteensä (%) 
 

Puhelinpalvelujen 
kehittäminen 
 

35 17 52 

Liikkuva 
terveydenhuollon 
yksikkö (terveysbussi)  
 

32 13 45 

Terveyspalvelujen 
tarjoaminen kylätalolla 
 

26 10 36 

Vanhustenhoidon 
etäpalvelut 
 

13 2 15 

Lääkärin vastaanotto 
videoyhteyden kautta 
 

11 2 13 

Palvelujen rajoitettu 
tarjoaminen esimerkiksi 
kerran viikossa  
 

8 1 9 

 

Teknologisten ratkaisujen arveltiin edellyttävän osaamista ja vastauksissa epäiltiin ikäihmisten 

kykyä käyttää teknisiä laitteita. Myös hoivapalveluissa painotettiin vahvasti henkilökohtaisen 

huolenpidon tärkeyttä ja ihmisläheistä kontaktia, jolloin tekniset ratkaisut torjuttiin. Uusien 

vaihtoehtojen pohtimisen sijaan vastaajat painottivat kiinteiden palvelupisteiden säilyttämisen 

tärkeyttä omalla paikkakunnalla. Selvimpänä poikkeuksena yleisestä mielipiteestä oli puolanka-

laisten tuki lääkärin vastaanotolle videoyhteyden kautta: tämä menetelmä oli siellä jo käytössä.  

Tyytyväisyys sivistyspalveluihin vaihteli huomattavasti paikkakunnittain kouluasteesta riippumatta 

(taulukko 5). Tyytymättömiä oli eniten niillä paikkakunnilla, joissa koulujen määrää oli karsittu tai 

keskustelua koulujen lakkauttamisesta käyty. Erityisesti Lammilla ja Enossa, joissa kouluasiat 

olivat kuntaliitoksen takia olleet voimakkaasti esillä, suhtauduttiin koulujen ja koulumatkojen 

järjestämiseen kauttaaltaan muita tutkimuspaikkakuntia kielteisemmin.  Itsenäisistä kunnista 

eniten tyytymättömiä oli Puumalassa. Vaikka keskimäärin neljäsosa ei ottanut kouluja koskeviin 

kysymyksiin lainkaan kantaa, heijastelivat näkemykset nimenomaan ajankohtaista tilannetta ja 

kuntalaisten mielialaa. 

Kirjaston toimintaan oltiin poikkeuksetta hyvin tyytyväisiä. Sen sijaan ajatus kirjastoautosta 

monipalveluautona keräsi tutkimusalueesta riippumatta mielipiteitä sekä puolesta että vastaan 

(taulukko 6.). Moni vastaaja muistutti, ettei omalla paikkakunnalla ole enää kirjastoautoa. Ajatus 
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etäopetuksesta sai puolestaan ymmärrystä ainoastaan niillä paikkakunnilla, joissa siitä on jo 

kokemusta eli Puumalassa ja Rautavaaralla.  Sopivana etäisyytenä kouluun ja kirjastoon pidettiin 

kyselyhetken mukaista matkaa. Valmiutta palvelujen hakemiseen omaa paikkakuntaa kauempaa ei 

ollut. 

 

Taulukko 5. Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen ja koulumatkojen sujumiseen. 

 Melko tyytyväinen (%) Hyvin tyytyväinen (%) Yhteensä (%) 

Alakoulu 33 27 60 

Yläkoulu 34 27 61 

Lukio 30 24 54 

Kirjastopalvelut 37 46 83 

 

Taulukko 6. Mielipide nykyisistä tai uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista. 

 Melko hyvä idea (%) Erittäin hyvä idea (%) Yhteensä (%) 

Kirjastoauton muuttaminen 

monipalveluautoksi 

36 12 48 

Etäopetus 

videoneuvotteluyhteyden 

kautta 

21 6 27 

 

 

Valtion paikallishallinnon palvelut 

Vastaajista 86 prosenttia arvioi valtion paikallishallinnon palvelujen heikentyneen edellisen viiden 

vuoden aikana merkittävästi tai jonkin verran. Moitteita annettiin etenkin poliisin, verotoimiston, 

työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan palvelujen huononemisesta. Näkemykset riippuivat selvästi 

konkreettisista toimipaikkamuutoksista omalla paikkakunnalla. Jos palvelupiste oli juuri 

lakkautettu tai aukioloaikoja lyhennetty, olivat näkemykset jyrkän kielteisiä. Jos paikkakunnalla tai 

lähiseudulla oli vielä viitenä päivänä viikossa avoinna oleva toimipaikka, oltiin tämän 

hallinnonalan palveluihin tavallisesti varsin tyytyväisiä.  

Tärkeimpänä valtion paikallishallinnon palveluna pidettiin Kelaa (taulukko 7.). Myös poliisia, työ- 

ja elinkeinotoimistoa sekä verotoimistoa selvä enemmistö vastaajista piti välttämättömänä 

lähipalveluna.  Selvänä alueellisena poikkeuksena oli Yläne, jonka asukkaat eivät kaivanneet 

palveluja omalle paikkakunnalle. Asukkaat olivat tottuneet hakemaan palvelunsa lähikaupungista. 

Muista paikkakunnista erosi toisaalta myös Puolanka, jossa omia lähipalveluja puolustettiin 
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pitkien etäisyyksien takia äärimmäisen tiukasti. Tämä koski paikkakunnalla myös julkista 

oikeusapua ja maistraatin palveluja. 

 

Taulukko 7. Palvelut saatava ehdottomasti omalta paikkakunnalta. 

 Jokseenkin samaa mieltä 

(%) 

Täysin samaa mieltä (%) Yhteensä (%) 

Kela 18 68 86 

Poliisin lupapalvelut 24 54 78 

Työ- ja elinkeinotoimisto 23 49 72 

Verotoimisto 23 40 63 

Julkinen oikeusapu 22 27 49 

Maistraatti 16 10 26 

 

Kyselyn perusteella kansalaiset käyttävät eniten Kelan palveluja, mutta myös poliisin ja 

verohallinnon kanssa on asioitava vähintään kerran vuodessa. Työ- ja elinkeinotoimistoa, 

maistraattia ja julkista oikeusapua monikaan ei sen sijaan tarvitse tutkimuspaikkakunnilla juuri 

koskaan. Merkittäviä alueellisia poikkeuksia ei kyselyssä ilmennyt. 

Palvelujen käyttäminen helposti ja lähellä onnistui suurimmalle osalle vastaajista melko hyvin. 

Tyytyväisimpiä oltiin Kelan palveluihin. Kritiikki kohdistui ennen kaikkea verotoimiston ja poliisin 

puuttumiseen paikkakunnalta. Palvelua käyttäneistä kolmasosa ei voinut hoitaa poliisin lupa-

asioita eikä 2/5 verohallinnon asioita toivomallaan tavalla. Tutkimuspaikkakunnista Lammi 

profiloitui vastausten perusteella paikkakunnaksi, jossa asioiden hoitaminen on hankalaa kautta 

linjan. Muilla paikkakunnilla keskimääräistä suurempi vaikeus hoitaa asioita oli tavallisesti 

yhteydessä kyseisen hallinnonalan kiinteän palvelupisteen äskettäiseen lakkauttamiseen. 

Toive henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuudesta tuli esiin uusia palveluntuottamistapoja 

pohdittaessa (taulukko 8.). Parhaina vaihtoehtoina pidettiin yhteispalvelupistettä, viranomaisen 

omaa palvelupistettä rajoitetuin aukioloajoin ja lupapalveluautoa, vaikka näitäkin kohtaan 

esitettiin joillakin paikkakunnilla vahvaa kritiikkiä. Ajatukset tietokoneen käytöstä kotona tai 

viranomaisen palvelupisteessä, videoneuvotteluyhteyksistä ja puhelinpalveluista keräsivät lähinnä 

kielteisiä arvioita. Oman paikkakunnan tilanne tuli vastauksissa hyvin esiin: Puolangalla 

vastustettiin palvelupisteiden rajoitettua aukioloaikaa ja Joutsassa kannatettiin lupapalveluautoa. 
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Taulukko 8. Mielipide nykyisistä tai uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista. 

 Melko hyvä idea (%) Erittäin hyvä idea (%) Yhteensä (%) 

Yhteispalvelupiste 38 16 54 

Viranomaisen oma palvelupiste 

yhtenä päivänä viikossa 

34 13 47 

Liikkuva palvelu (esim. 

lupapalveluauto) 

31 9 40 

Tietokoneella kotona 21 9 30 

Puhelinpalvelut 17 6 23 

Tietokoneella palvelupisteessä 10 2 12 

Videoneuvotteluyhteydet 

palvelupisteessä 

7 3 10 

 

 

5.2. Paikkakuntakohtainen yhteenveto 

 

Yläne 

Yläne liittyi vuoden 2009 alussa Pöytyän kuntaan. Paikkakunta on maaseutumainen ja etäisyydet 

suhteellisen lyhyitä. Pöytyän hallinnolliset palvelut on jaettu kolmen kuntakeskuksen eli 

Riihikosken, Kyrön ja Yläneen kirkonkylän kesken. Julkista liikennettä kunnan muihin keskuksiin 

ei ole, mutta kunnalliset peruspalvelut saa Yläneen kirkonkylästä. Vastaajissa oli paljon nuoria ja 

työikäisiä niin kirkonkylästä kuin haja-asutusalueeltakin. 

Vaikka yläneläiset kokivat kuntapalvelujen heikentyneen, olivat he keskimääräistä tyytyväisempiä 

niin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin sivistyspalveluihinkin omalla paikkakunnallaan. Palvelut 

kirkonkylässä toimivat hyvin ja tärkeimpänä pidettiin näiden palvelujen säilymistä ennallaan myös 

jatkossa. Uusiin ratkaisuihin ei ollut halukkuutta, vaan palvelut haluttiin saada kuten ennenkin 

joko Yläneeltä tai lähiseudulta. 

Valtionhallinnon palveluja ei Yläneellä ole ollut eikä kiinteitä palvelupisteitä paikkakunnalle 

erityisesti edes vaadittu. Runsaan 40 kilometrin matkaa Loimaalle pidettiin pääosin sopivana ja 

yläneläiset olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa hoitaa asiat lähellä. Arviot poikkesivat suuresti 

muiden tutkimuspaikkakuntien vastauksista myönteiseen suuntaan. Uusia palveluntuottamis-

tapoja ei kaivattukaan, vaan tärkeimpänä pidettiin kiinteiden palvelupisteiden säilymistä 

Loimaalla myös jatkossa. 
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Lammi 

Lammi yhdistyi neljän muun kunnan kanssa Hämeenlinnaan vuonna 2009. Liitospäätös oli 

ristiriitainen eivätkä odotukset hyvistä lähipalveluista ole täysin toteutuneet. Heti yhdistymisen 

alkuvaiheessa Lammin kyläkoulut ja terveyskeskuksen vuodeosasto lakkautettiin sekä palvelupiste 

siirrettiin kirjastoon. Myös lukion lakkauttamista suunniteltiin. Samanaikaisesti lakkautettiin myös 

valtion paikallishallinnon toimipisteet. Liikenneyhteydet Hämeenlinnaan ovat kuitenkin hyvät. 

Tyypillinen Lammin vastaaja oli kirkonkylässä asuva työssäkäyvä henkilö. 

Lammilaisten mielestä kuntapalvelut ovat heikentyneet merkittävästi ja kuntaliitossopimuksen 

epämääräisyyttä arvosteltiin ankarasti. Tyytymättömyys kohdistui niin lääkärin vastaanottoon, 

hammashoitoon, vanhustenhoitoon kuin ala- ja yläkoulun tilanteeseenkin. Uusista palvelujen 

järjestämistavoista ei oltu kiinnostuneita, vaan palvelujen haluttiin sijaitsevan entiseen tapaan 

omassa kirkonkylässä lähellä kuntalaisia. 

Myös valtionhallinnon palvelujen heikkenemisestä annettiin runsaasti kielteistä palautetta. Eniten 

vastaajia harmitti poliisin poistuminen Lammilta, mutta myös Kelan ja verotoimiston 

lakkauttaminen koettiin suurena menetyksenä. Ajatuksille uusista palvelujen tarjoamistavoista ei 

annettu tukea, vaan lammilaiset toivoivat paluuta entiseen kiinteiden palvelupisteiden aikaan. 

Vastaukset heijastelivat kuitenkin myös yleistä tyytymättömyyttä moniin muutoksiin ja 

heikennyksiin. Palvelujen säilyttämistä pidettiin tasa-arvokysymyksenä ja maaseudun arvostuksen 

mittarina. 

 

Joutsa 

Joutsan seudulla selvitettiin 2000-luvulla kuntarakenteen muutosta monesta näkökulmasta ja 

lopputuloksena Leivonmäki liittyi Joutsaan vuonna 2008. Yhdistynyt kunta on alueellisesti laaja ja 

kunnan pohjoisosa muuhun kuntaan verrattuna lähellä Jyväskylää. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana Joutsan kuntakeskuksen sivistyspalveluihin on investoitu merkittävästi, kun taas sivukylien 

ja Leivonmäen kirkonkylän kuntapalvelut sekä valtion paikallishallinnon palvelut ovat 

heikentyneet. Tyypillinen Joutsan vastaaja oli nuorehko nainen. 

Vastaajien mielestä kuntapalvelut on saatava ehdottomasti omalta paikkakunnalta. Näkemykset 

terveyspalvelujen tasosta vaihtelivat ja etenkin lääkärin vastaanotolle pääsyyn sekä ilta- ja 

viikonloppupäivystyksen heikkenemiseen oltiin tyytymättömiä. Sen sijaan sivistyspalvelujen 

järjestämiselle annettiin kiitosta, joskaan pienten koulujen lakkauttamiselle ei herunut 

ymmärrystä. Uusista palvelujen järjestämistavoista ei oltu kiinnostuneita, vaan terveys- ja 

sivistyspalvelut haluttiin jatkossakin saada tutuilta paikoiltaan Joutsan ja Leivonmäen 

kirkonkylistä. 
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Joutsalaiset painottivat myös valtionhallinnon kiinteiden palvelupisteiden säilyttämisen tärkeyttä 

ja olivat tyytymättömiä oman paikkakuntansa tilanteeseen. Kelan toimiston, työ- ja 

elinkeinotoimiston sekä poliisin lupapalveluauton olemassaoloa pidettiin hyvänä, mutta 

aukioloaikojen pidentämistä toivottiin. Verotoimiston toimipisteen lakkauttaminen koettiin 

suurena menetyksenä ja asiointia Jyväskylässä pidettiin todella hankalana. Lupapalveluautoa 

lukuun ottamatta uusiin palveluratkaisuihin ei ollut suurta halukkuutta, sillä henkilökohtaisten 

palvelupisteiden säilyttäminen pitää osaltaan maaseutua vireänä. 

Puumala 

Puumala on vesistöjen rikkoma kunta, jonka ristiriitaiset suunnitelmat kuntaliitoksesta Mikkelin 

tai Savonlinnan kanssa vaihtuivat itsenäisyyden säilyttämiseen. Alueellisesti hajanaiselta 

paikkakunnalta etäisyydet kaikkiin lähikaupunkeihin ja -kuntiin ovat pitkät: eniten kunta-

yhteistyötä tehdään Mikkelin kanssa. Puumalan palvelut ovat keskittyneet kirkonkylään ja 

samanaikaisesti heikentyneet merkittävästi. Kyselyhetkellä Puumalassa oli valtion paikallis-

hallinnon palveluista vielä Kelan toimisto, mutta myöhemmin sekin on lakkautettu. 

Puumalan vastaajissa oli paljon haja-asutusalueella asuvia ikäihmisiä, jotka suhtautuivat viime 

vuosien kehitykseen erittäin kriittisesti. Etenkin lääkärin vastaanottopalveluihin ja hammas-

hoitoon toivottiin tuntuvaa parannusta ja tämä kritiikki heijastui myös muihin terveyspalveluihin. 

Pitkät etäisyydet ja palvelujen heikentyminen tulivat esiin myös tyytymättömyytenä 

sivistyspalveluihin. Halukkuutta uuden teknologian käyttöön ei ollut, vaan palveluja pitäisi 

pikemminkin hajauttaa alueellisesti nykyistä lähemmäksi asukkaita. 

Myös tyytymättömyys valtion paikallishallinnon tilanteeseen oli suurta. Vastaajat toivoivat 

saavansa henkilökohtaista palvelua omalta paikkakunnaltaan ja etenkin Kelan, poliisin ja 

verotoimiston palveluja pidettiin ehdottoman tärkeinä. Puumalalaiset eivät halunneet hoitaa 

asioitaan puhelimitse tai tietokoneella, joten yhteispalvelupistettä pidettiin hyvänä vaihtoehtona. 

Pitkien etäisyyksien kunnassa välittyi todellinen huoli maaseudun tulevaisuudennäkymistä ja 

mahdollisuuksista asua syrjäisissä kylissä. 

 

Kortesjärvi 

Kortesjärvi yhdistyi kahden muun kunnan kanssa Kauhavaan vuonna 2009. Kuntaliitoksen 

yhteydessä painotettiin lähipalvelujen turvaamista kaupungin eri osissa. Kunnalliset 

hallintopalvelut hajautettiinkin Kauhavan keskustan, Alahärmän, Ylihärmän ja Kortesjärven 

kesken. Kortesjärven kirkonkylässä kunnalliset peruspalvelut ovat säilyneet jokseenkin samana 

myös kuntien yhdistymisen jälkeen. Myös paljon keskustelua herättänyt kouluverkko oli 
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kyselyhetkellä vielä ennallaan.  Kortesjärven vastaajissa oli paljon haja-asutusalueella asuvia 

nuoria ja työikäisiä. 

Kortesjärveläiset olivat tyytyväisiä kuntapalveluihin ja jotkut vastaajista kokivat niiden jopa 

parantuneen kuntaliitoksen jälkeen. Lääkärin vastaanottoa lukuun ottamatta terveyspalvelut 

toimivat hyvin ja erityisesti hammashoidosta annettiin kiitosta. Myös sivistyspalvelujen 

nykytilanteesta annettiin myönteistä palautetta, kunhan alakoulut ja yläkoulu säilyvät 

Kortesjärvellä. Lähipalvelujen säilyminen omalla paikkakunnalla olikin erityisen tärkeää. Uusiin 

palvelumalleihin tai palvelujen hakemiseen muualta ei ollut halukkuutta. 

Kortesjärveläiset olivat suhteellisen tyytyväisiä myös valtion paikallishallinnon saavutettavuuteen. 

Osa toimipisteistä sijaitsi kyselyhetkellä edelleen Kauhavalla, ja niiden säilymistä pidettiin 

tärkeänä. Erityisen paljon kritiikkiä annettiin poliisin toimipisteen siirtymisestä Lapualle. Myös 

matkaa Seinäjoelle pidettiin liian pitkänä. Kyse on asioinnin hankaloitumisen lisäksi myös oman 

seutukunnan elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Uudentyyppisistä ratkaisumalleista ei 

Kortesjärvellä oltu kiinnostuneita. 

 

Eno 

Eno liittyi Pyhäselän kanssa Joensuuhun vuonna 2009. Alueellisesti laajaan paikkakuntaan 

kuuluvat Enon kirkonkylän ja Uimaharjun taajamat. Liikenneyhteydet Joensuuhun ovat 

kohtalaisen hyvät. Pian kuntaliitoksen jälkeen alettiin suunnitella terveys- ja sivistyspalvelujen 

lakkauttamista, mikä herätti paljon keskustelua. Kyselyhetkellä sekä kuntapalvelut että valtion 

paikallishallinnon palvelut olivat Enossa jo hieman heikentyneet. Tavanomainen vastaaja oli Enon 

kirkonkylässä tai Uimaharjussa asuva eläkeläisnainen. 

Kuntapalveluista etenkin lääkärin vastaanoton ja hammashoidon tilannetta kritisoitiin laajasti. 

Myös kyselyhetkellä ajankohtainen uhka koulujen lakkauttamisesta heijastui vahvana 

tyytymättömyytenä koulujen tilanteeseen. Vastaajille oli tärkeää säilyttää palvelut Enon 

kirkonkylässä ja Uimaharjussa eikä valmiutta palvelujen hakemiseen muualta juurikaan ollut. 

Kokonaisuutena Enon vastauksista välittyi voimakas tyytymättömyys kuntaliitoksen 

toteuttamiseen, kun yhdistymissopimuksen kirjauksia lähipalvelujen säilyttämisestä ei ollut 

kunnioitettu.  

Vastaajat olivat tyytyväisiä etenkin Kelan palveluihin, kun taas poliisin lupapalvelujen heikko 

saatavuus kirvoitti runsaasti kritiikkiä. Myös verotoimiston puuttumista omalta paikkakunnalta 

arvosteltiin voimakkaasti. Palvelut halutaan saada henkilökohtaisesti läheltä, joten uusista 

ratkaisumalleista kannatusta sai lähinnä yhteispalvelupisteen perustaminen. Asiointi tietokoneen 
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tai puhelimen kautta ei onnistu ja asioiden hoitamista kaupungissa pidettiin hankalana ja kalliina. 

Syrjäisen maaseudun aseman arvioitiin palvelujen poistuessa hankaloituvan entisestään. 

 

Rautavaara 

Rautavaara on väestökadon vaivaama ja monella mittarilla tarkasteltuna sairaiden eläkeläisten 

paikkakunta. Myös vastaajissa oli paljon eläkeläisiä ja syrjäisten kylien asukkaita. Rautavaaran 

taloudellinen tila on kuitenkin erittäin hyvä ja kunta pitää kiinni itsenäisyydestään. Kunnassa 

halutaan erityisratkaisuja pitkien etäisyyksien kunnille ja painotetaan huippunopeiden 

valokuituyhteyksien merkitystä. Palvelut ovat keskittyneet kirkonkylään ja julkiset liikenne-

yhteydet oman kunnan ulkopuolelle ovat heikentyneet.  

Palvelujen nykytilaan oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta vastaajat painottivat kuntapalvelujen 

säilymisen tärkeyttä Rautavaaralla. Esimerkiksi osa terveyspalveluista on siirtynyt Juankoskelle, 

jonne kulkuyhteydet ovat hankalat. Jo poistuneita palveluja kaivattiin takaisin omaan kuntaan. 

Myös oman lukion säilymistä pidettiin välttämättömänä. Monista muista tutkimuspaikkakunnista 

poiketen jo käytössä olleeseen etäopetukseen suhtauduttiin myönteisesti, vaikka uusista 

palvelumalleista ei muuten oltu kiinnostuneita. 

Valtion paikallishallinnon palveluihin oltiin pitkien etäisyyksien Rautavaaralla tyytymättömiä. 

Viimeinenkin palvelupiste eli Kelan toimisto oli vastikään lakkautettu paikkakunnalta. Asioita on 

hoidettava postitse, puhelimitse tai matkustamalla kymmenien kilometrien päähän. Rautavaaralla 

pidettiinkin viranomaisen kerran viikossa avoinna olevaa palvelupistettä tai yhteispalvelupistettä 

hyvänä ratkaisuna. Sähköisistä palveluista, videoyhteyksistä ja tietokoneasioinnista ei innostuttu, 

vaan palvelut haluttiin saada henkilökohtaisesti läheltä. Kyse ei ollut ainoastaan palvelujen 

järjestämistavasta, vaan laajemmin maaseudun asukkaiden tasa-arvosta. 

 

Puolanka 

Puolanka on pinta-alaltaan laaja ja väestörakenteeltaan ikääntynyt kunta etäällä 

maakuntakeskuksesta. Kuntapalvelut ovat keskittyneet kirkonkylään, jonne matkaa syrjäisimmistä 

kylistä on 50 kilometriä. Vuosina 2005–2012 pääosa Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 

lukiopalvelut olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän vastuulla. Valtionhallinnon palveluja oli 

Puolangalla saatavissa melko kattavasti, mutta rajoitetuin aukioloajoin. Vastaajissa oli paljon 

ikäihmisiä ja eläkeläisiä kunnan eri osista eikä sadan kilometrin matka Kajaaniin tuntunut 

mielekkäältä asiointietäisyydeltä. Linja-autovuoroja kulki määrällisesti vähän. 
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Puolankalaiset painottivat kuntapalvelujen säilyttämistä omalla paikkakunnalla. Terveyspalvelujen 

osalta arvosteltiin ennen kaikkea lääkärivastaanoton ja hammashoidon tilannetta, oman 

vuodeosaston puuttumista sekä päivystyksen kaukaista sijaintia. Yleisesti koettiin, että oma kunta 

hoitaa asiat maakuntahallintoa paremmin. Sivistyspalveluihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Koska 

etäpalveluihin oli niin lääkäripalveluissa kuin opetuksessakin jo totuttu, suhtauduttiin näihin 

mahdollisuuksiin Puolangalla keskimääräistä myönteisemmin. Myös terveysbussia pidettiin 

hyvänä ideana.  

Valtion paikallishallinnon palvelut haluttiin Puolangalla saada lähipalveluna omasta 

kuntakeskuksesta. Mielipide oli selvästi ehdottomampi kuin muilla tutkimuspaikkakunnilla. 

Palvelujen heikentymistä arvosteltiin eikä muutaman tunnin viikoittaista aukioloaikaa pidetty 

hyvänä ratkaisuna. Erityisesti poliisin ja verotoimiston vähäisiin palveluihin oltiin tyytymättömiä. 

Uusia palvelumalleja ei kaivattu, vaan kiinteiden palvelujen haluttiin säilyvän omassa kunnassa. 

Muutokset heikentäisivät maaseudun asemaa entisestään, sillä matkat ovat pitkiä eikä verkko- tai 

etäyhteyksiä haluta käyttää. 
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6. Pohdinta ja johtopäätökset 

Kyselyssä tuli vahvasti esiin tyytymättömyys käynnissä olevaan kuntapalvelujen muutokseen. 

Maaseudun pienissä ja syrjäisissä kunnissa joudutaan karsimaan palveluita, mutta myöskään 

kuntaliitoksissa annetut lupaukset ennallaan säilyvistä palveluista eivät ole välttämättä 

toteutuneet. Palvelujen siirtyminen yhä kauemmas ei miellytä asukkaita. Voimakas kritiikki kertoo 

sekä kuntalaisten muutoshaluttomuudesta että yleisestä turhautumisesta nykytilanteeseen. Kysely 

oli hyvä keino purkaa pettymystä ja ahdistusta siihen kielteiseen asenoitumiseen, joka poliittisessa 

päätöksenteossa on jo pitkään kohdistunut maaseutuun. 

Tämän tutkimuksen perusteella kuntaliitoksen yhteydessä tehtävä palvelujen karsinta vaikuttaa 

kielteisesti lähes kaikkiin asioihin paikkakunnalla. Kuntaliitokset tulisikin toteuttaa järkevästi 

yhdessä sopien ja kaikkia osapuolia arvostaen eikä siten, että tyytymättömyys ilmenee vielä 

vuosien kuluttua yhdistymisestä. Maaseudun tilanne ei ole kuitenkaan kiinni pelkästään 

yhdistymisratkaisuista tai yksittäisten kuntien päätöksistä. Palvelujen vähenemisen harmittelun 

sijaan tulisi keskustelua käydä nimenomaan maaseudun väkiluvun ja työpaikkojen vähenemisestä, 

mikä kyselyssäkin tuli vahvasti esiin. Kyse on valtakunnallisista ratkaisuista ja poliittisista 

valinnoista.  

Useissa tutkimuksissa on käynyt selväksi, että peruspalvelut ovat kansalaisille tärkeitä. Tässäkin 

tutkimuksessa esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotto, hammashoito, vanhustenhoito, 

kirjasto sekä ala- ja yläkoulu nousivat esiin arjen kannalta tärkeinä lähipalveluina. Hyvin toimivat 

peruspalvelut helpottavat huomattavasti maaseudun asukkaiden arkea ja ovat myös tasa-

arvokysymys.  Kunnissa ja kaupungeissa tulisi etsiä asioinnin ja arjen kannalta parasta mahdollista 

ratkaisua asukkaita kuunnellen ja erilaisia vaihtoehtoja selvittäen pelkkien taloudellisten 

keskittämisperustelujen sijaan. 

Kuntapalveluissa tulisi yhä enemmän luopua kuntarajoista, jotta asuinpaikka ei määritä liikaa sitä, 

mitä palveluja on saatavilla. Kehityksen tulisi olla täysin nykyisen käytännön vastainen: kuntien 

valinnanvapauden sijaan peruspalveluilla pitäisi päinvastoin olla valtakunnallisesti samanlaiset 

kriteerit koko maassa. Myöskään etäisyydet eivät saisi olla kohtuuttomat. Kiinteiden palveluiden 

tulisi sijaita paikkakunnilla, jotka ovat luontevia asiointikeskuksia ja jonne pääsee julkisilla 

liikennevälineillä, jos niitä vielä on. Laajoissa kunnissa kuntien yhteistyön tulisi toimia kaikkiin 

suuntiin, jotta asukkailla mahdollisimman lyhyt matka palvelujen pariin. 

 

Toimivia ratkaisuja löydettävä 

Valtion paikallishallinnon nykyinen toimipisteverkosto harvenee erittäin nopeasti. Kuntien 

antamilla lausunnoilla ei ole mitään merkitystä, kun palveluja siirretään kiihtyvällä vauhdilla 
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verkkoon. Vaikka palveluja käytetään harvoin, oltiin esimerkkipaikkakunnilla näiden 

toimipisteiden vähenemiseen hyvin tyytymättömiä. Palvelujen halutaan olevan lähellä. Myös 

muissa tutkimuksissa henkilökohtainen asiointi viranomaisen toimipisteessä on vastaavalla tavalla 

korostunut kansalaisten toivomana toimintatapana.  

Muutoksia tehtäessä tulisi huomata, että osa kansalaisista ei käytä verkkopohjaisia palveluita 

lainkaan. Mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin tulisi turvata tavalla tai toisella kohtuullisen 

matkan päässä seudullisissa ja maakunnallisissa keskuksissa. Kunkin toimijan eri yksiköiden tulisi 

tehdä yhteistyötä siten, että maahan jää maantieteellisesti tasapainoinen ja oikeudenmukainen 

asiointipisteiden verkko. Jos tästä ei pidetä kiinni, jäävät reuna-alueet helposti syrjään. Maaseudun 

asukkaiden asiointimatkat tulevat joka tapauksessa pitenemään koko maassa jo lähivuosina 

useisiin kymmeniin tai jopa satoihin kilometreihin. 

Monella hankkeella vauhditettu yhteispalvelupisteiden verkko on osoittautunut pettymykseksi. 

Palveluja ei ole kattavasti eikä samanlaisesti saatavana eri paikkakunnilla, vaan valikoima vaihtelee 

yhteispalvelupisteittäin. Myös varsinaiset palvelut ovat hyvin vaatimattomia. Mahdollisuus 

tietokoneen käyttöön ja opastus sähköisten palvelujen käyttöön ei riitä. Nykyisestä 

toimimattomasta järjestelmästä ja jatkuvista hankkeista sekä pilottikokeiluista tulisi nopeasti 

luopua ja sen sijaan tulisi etsiä ratkaisuja, joiden kautta ikääntyneet ihmiset ja muut tietokonetta 

käyttämättömät saavat konkreettista apua asioidensa hoitamiseen. Yhteispalvelupisteistä pitäisi 

luoda oikeasti toimivia palvelupaikkoja lomakejakelun sijaan. 

Nykyisessä tilanteessa kyselyvastauksia voidaan pitää myös tietyllä tapaa yllättävinä. On todella 

epärealistista toivoa palvelujen säilymistä ennallaan saati palvelujen paranemista, varsinkin kun 

maaseutupaikkakuntien asukasluku vähenee kaiken aikaa. Toivotut enimmäismatkat olivat 

lyhyempiä kuin matka lähimpään kaupunkiin, josta sieltäkin asiointipiste on lakkautettu jo vuosia 

sitten.  Tässä tilanteessa tulisi olla avoin uusille ratkaisuille. 

On myönnettävä, että tietokoneen käyttö ja puhelinpalvelut ovat iäkkäille ihmisille erittäin 

hankalia asioita. Voidaan kuitenkin kysyä, miten paljon iäkäs ihminen tarvitsee esimerkiksi poliisin 

tai verohallinnon palveluja? Tällaiset asiat tulisi suhteuttaa niiden oikeaan merkitykseen, varsinkin 

kun omaiset hoitavat joka tapauksessa monia vanhusten asioita. Kun yhä useampi asia on verkossa 

ja tämä kehitys tulee jatkumaan, tulisi vastaanhangoittelun ja muutosvastarinnan sijaan nykyistä 

useamman ikäihmisen osallistua eläkeläisten tietokonekurssille.  

Liikkuvat palvelut mainitaan usein maaseudun palvelujen järjestämisen ratkaisumallina. Kun 

kirjastoauto kulkee yhä harvemmassa kunnassa ja esimerkiksi myymäläautot ovat loppuneet lähes 

kokonaan, on kyseenalaista pitää liikkuvia palveluja maaseudun pelastuskeinona. Tulisi myös 

lopettaa haikailu palvelujen tuomisesta kylille, kun asukkaat itsekään eivät niitä kaipaa. Käynnit 

kirkonkylässä tai lähikaupungissa liittyvät arjen vaihteluun. Olisi tärkeää panostaa 
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henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuuteen sellaisessa palvelupisteessä, jossa voi hoitaa asioita ja 

josta saa apua. 

Kun suurin osa palveluista tulee joka tapauksessa siirtymään ajan myötä verkkoon, pitää koko 

maassa olla luonnollisesti nopeat ja hyvin toimivat laajakaistayhteydet. Asian hoitaminen kuuluu 

poliittisille päättäjille, ei aktiivisille kansalaisille. On hyvä, jos verkossa pystyy hoitamaan kaikki 

asiat siten, ettei tarvetta henkilökohtaiseen asiointiin ole. Vaihtoehtoinen toimintatapa tulee 

kuitenkin säilyttää toistaiseksi niille, jotka arvostavat henkilökohtaista kontaktia. Palvelujen 

laatuun tulee myös panostaa, jotta sähköinen palvelu ei näyttäydy kasvottomana ja etäisenä. 

Kansalaisen on pystyttävä hoitamaan asiansa häntä itseään tyydyttävällä tavalla.  

 

Kohti myönteistä tulevaisuutta 

Kysely heijasteli syrjäytymisen pelkoa tilanteessa, jossa maaseudulla vanhusten määrä kasvaa, 

linja-autoja ei kulje ja asiat pitäisi hoitaa verkossa ilman tarvittavaa tietotaitoa. Esiin tuotiin myös 

omalla autolla kulkemisesta tulevat kustannukset sekä maaseudulla asuvien eriarvoisuus 

palvelujen tarjonnan suhteen kaupunkikeskuksiin verrattuna. Kielteinen suhtautuminen uusiin 

ratkaisumalleihin kertoi lähinnä muutosvastarinnasta. Maaseudun myönteisistä asioista ei 

tutkimuksessa kysytty, mutta ei niitä oma-aloitteisesti vastauksissa myöskään juuri kerrottu. 

Maaseudun hyvien uutisten kertominen julkisuudessa olisi tärkeää, jotta tappiomieliala kääntyisi 

ylpeydeksi maaseudulla asumisesta. 

Jos paikkakunnalla oli kokeiltu tai oli olemassa uudenlaisia malleja, oli suhtautuminen näihin 

muita paikkakuntia selvästi myönteisempää. Jos palveluja on haettu aina kauempaa, ei niitä edes 

kaivattu lähelle. Jos taas muutos oli tapahtunut äskettäin, koko kielteinen suhtautuminen painottui 

tähän yhteen asiaan. Uusia ratkaisumalleja tulisi kehittää aktiivisesti ja niitä tulisi tehdä 

kansalaisille tutuiksi, jotta hyvät käytännöt vakiintuisivat. Muutosten tulisi olla pysyviä ja uusien 

ratkaisuvaihtoehtojen pitkäkestoisia. Paluuta entiseen ei kuitenkaan ole.  

Kaiken lähtökohta on valtakunnan tason poliittisessa päätöksenteossa. Vain maaseutua nykyistä 

enemmän arvostavilla ratkaisuilla tulee toivottuja tuloksia ja lähipalvelut säilyvät. Tällaisia 

päätöksiä tarvittaisiin kiireesti niin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapaan, 

terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden riittävyyteen kuin riittävän lukioverkon 

säilymiseenkin. Palveluja on oltava koko maassa eikä syrjäinen asuinpaikka saa vaikuttaa elämään 

siten, että palvelujen käyttö vähenee tai estyy kokonaan.  
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LIITE 1. KYSELYLOMAKE JULKISTEN PALVELUJEN SAATAVUUDESTA MAASEUDULLA 

(esimerkkinä Puolanka) 

 

Ympyröikää/rastittakaa haluamanne vaihtoehto tai 

kirjoittakaa vastauksenne omin sanoin. 

LUOTTAMUKSELLINEN 

       

   

1. Asuinkuntanne  

 

PUOLANKA        

 

        5. Kuinka pitkä matka kodistanne on   

 

a) Puolangan kuntakeskukseen ___________________________ 

2. Sukupuolenne 

 

___ nainen   ___ mies 

 

 

b) lähimpään kaupunkikeskukseen _______________________ 

3. Ikänne  

 

___ alle 25 vuotta    ___ 25–44 vuotta 

___ 45–64 vuotta      ___ 65–75 vuotta 

___ yli 75 vuotta 

 

 

c) lähimmälle linja-autopysäkille (säännöllinen vuoroliikenne) 

______________________ 

 

4. Pääasiallinen toimintanne? 

         __ työntekijä 

         __ toimihenkilö  

 __ yrittäjä/maanviljelijä 

         __ eläkeläinen 

         __ työtön/lomautettu 

 

         __ opiskelija 

 

__ kotona lapsen/lasten kanssa 

 

__ muu, mikä?________________________ 

6. Kotinne sijaitsee? 

          __ kirkonkylässä tai muussa taajamassa 

          __ haja-asutusalueella  

 

7. Onko teillä tai taloudessanne autoa? 

 

___ kyllä     ___ ei 

 

8. Mitä kulkuneuvoa käytätte tavallisesti hankkiessanne palveluja a) Puolangan kuntakeskuksesta ja   

b) Puolangan ulkopuolelta (esim. Kajaanista)? Laittakaa käyttämänne kulkumuodot tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein). 

PUOLANGAN KUNTAKESKUKSESTA 

__ jalan, polkupyörä tms. 

__ oma auto 

__ linja-auto  

__ palveluliikenne 

__ taksi 

__ läheisten tai tuttavien kyydissä 

__ muuten, miten?_____________________ 

PUOLANGAN ULKOPUOLELTA    

 

__ oma auto 

__ linja-auto  

__ palveluliikenne 

__ taksi 

__ läheisten tai tuttavien kyydissä 

__ muuten, miten?______________________ 
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PALVELUJEN SAATAVUUS PUOLANGALLA 

9. Mitkä palvelut tulisi mielestänne saada ehdottomasti Puolangalta? 

 

 Täysin eri 

mieltä 

Melko eri 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Melko 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

En osaa 

sanoa 

KUNTAPALVELUT       

Kunnan hallintopalvelut (rakennusluvat, 

sosiaalitoimi jne.) 

1 2 3 4 5 6 

Terveyskeskuspalvelut (lääkärin vastaanotto, 

hammashoito jne.) 

1 2 3 4 5 6 

Vanhainkoti, vanhusten palvelutalo 1 2 3 4 5 6 

Yläkoulu 1 2 3 4 5 6 

Lukio 1 2 3 4 5 6 

Kirjastopalvelut 1 2 3 4 5 6 

VALTIONHALLINNON PALVELUT       

Poliisin lupapalvelut (ajokortit, passit, 

asetarkastukset jne.) 

1 2 3 4 5 6 

Kela (lapsiperheen tuet, peruspäiväraha jne.) 1 2 3 4 5 6 

Työ- ja elinkeinotoimisto 1 2 3 4 5 6 

Verotoimisto 1 2 3 4 5 6 

Maistraatti (kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat 

jne.) 

1 2 3 4 5 6 

Julkinen oikeusapu 1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Miten koette asioinnin onnistuvan, jos yhä useampi palvelu siirtyy/on jo siirtynyt esimerkiksi Kajaaniin? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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11. Miten julkiset palvelut ovat mielestänne muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana? 

 

KUNTAPALVELUT   VALTIONHALLINNON 

PALVELUT 

 

Huonontuneet merkittävästi   Huonontuneet merkittävästi  

Huonontuneet jonkin verran   Huonontuneet jonkin verran  

Ei muutosta   Ei muutosta  

Parantuneet jonkin verran   Parantuneet jonkin verran  

Parantuneet merkittävästi   Parantuneet merkittävästi  

 

12. Mitkä palvelut ovat erityisesti huonontuneet/parantuneet?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

SOSIAALI -JA TERVEYSPALVELUT 

 

13. Miten tyytyväinen olette puolankalaisten nykyiseen palvelutasoon seuraavissa asioissa? 

 Varsin 

tyytymätön 

Melko 

tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

eikä 

tyytyväinen 

Melko 

tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

En osaa 

sanoa 

 

Lääkärin vastaanotto 1 2 3 4 5 6 

Terveydenhoitajan 

vastaanotto/neuvolapalvelut 

1 2 3 4 5 6 

Hammashoito 1 2 3 4 5 6 

Laboratorio/röntgenpalvelut 1 2 3 4 5 6 

Sairaanhoidon ilta- ja 

viikonloppupäivystys 

1 2 3 4 5 6 

Vanhustenhoito 1 2 3 4 5 6 
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14. Kun ajattelette arjen sujuvuutta, mikä olisi mielestänne sopiva enimmäismatka seuraaviin palveluihin? Kirjoittakaa matkan 

pituus kilometreinä ja/tai minuutteina. 

 

 km minuuttia   km minuuttia 

Tavanomaiset 

terveyskeskuspalvelut (lääkärin 

ajanvarausvastaanotto, 

hammashoito jne.) 

   Terveyskeskuksen 

vuodeosasto 

  

Terveyskeskuksen 

erityispalvelut (laboratorio, 

röntgen, fysioterapia jne.) 

   Sairaanhoidon yö- ja 

viikonloppupäivystys 

  

Terveydenhoitajan vastaanotto    Vanhainkoti/ 

vanhusten palvelutalo 

  

 

15. Mitä mieltä olette seuraavista nykyisistä tai uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista? 

 

 Erittäin 

huono idea 

Melko 

huono idea 

Ei huono 

eikä hyvä 

idea 

Melko hyvä 

idea 

Erittäin 

hyvä idea 

En osaa 

sanoa 

Liikkuva terveydenhuollon 

yksikkö (terveysbussi) 

1 2 3 4 5 6 

Palvelujen tarjoaminen 

rajoitetusti (esim. vastaanotto   

1 pvä/vko) 

1 2 3 4 5 6 

Lääkärin vastaanotto 

videoyhteyden kautta 

1 2 3 4 5 6 

Puhelinpalvelujen 

kehittäminen 

1 2 3 4 5 6 

Vanhustenhoidon etäpalvelut 

(videoyhteydet,  automaatit) 

1 2 3 4 5 6 

Terveyspalvelujen tarjoaminen 

kylätalolla (kyläpalvelukeskus)  

1 2 3 4 5 6 

 

Vapaita kommentteja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Puolangalla: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIVISTYSPALVELUT 

 

16. Miten tyytyväinen olette palvelujen nykyiseen saatavuuteen ja koulumatkojen sujumiseen Puolangalla? 

 Varsin 

tyytymätön 

Melko 

tyytymätön 

Ei tyytymätön 

eikä 

tyytyväinen 

Melko 

tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

En osaa sanoa 

Alakoulu 1 2 3 4 5 6 

Yläkoulu 1 2 3 4 5 6 

Lukio 1 2 3 4 5 6 

Kirjastopalvelut 1 2 3 4 5 6 

 

17. Kun ajattelette arjen sujuvuutta, mikä olisi mielestänne sopiva enimmäismatka seuraaviin palveluihin? Kirjoittakaa matkan 

pituus kilometreinä ja/tai minuutteina. 

 km minuuttia   km minuuttia 

Alakoulu    Lukio   

Yläkoulu    Kirjasto   

 

18. Mitä mieltä olette seuraavista nykyisistä tai uudentyyppisistä palvelujen tarjoamistavoista? 

 Erittäin 

huono idea 

Melko 

huono idea 

Ei huono 

eikä hyvä 

idea 

Melko hyvä 

idea 

Erittäin 

hyvä idea 

En osaa 

sanoa 

Kirjastoauton muuttaminen 

monipalveluautoksi (liikkuvat 

palvelut)  

1 2 3 4 5 6 

Etäopetus 

videoneuvotteluyhteyden kautta 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Vapaita kommentteja sivistyspalvelujen järjestämisestä Puolangalla: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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KUNNAN HALLINTOPALVELUT JA VALTION PAIKALLISHALLINNON PALVELUT 

19. Miten usein käytätte kyseisen organisaation palveluja? 

 Joka viikko Joka 

kuukausi 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

Kerran tai 

kahdesti 

vuodessa 

En koskaan En osaa 

sanoa 

Kunta/kaupunki (hallintopalvelut) 1 2 3 4 5 6 

Poliisin lupapalvelut 1 2 3 4 5 6 

Kela  1 2 3 4 5 6 

Työ- ja elinkeinotoimisto 1 2 3 4 5 6 

Verotoimisto 1 2 3 4 5 6 

Maistraatti 1 2 3 4 5 6 

Julkinen oikeusapu 1 2 3 4 5 6 

 

20. Pystyttekö hoitamaan tarvittavat viranomaisasiat Puolangalla/muuten lähellä tai helposti?  

 Kyllä, todella 

hyvin 

Kyllä, 

jokseenkin 

hyvin 

Ei, (kirjoita 

puutteet 

ruutuun) 

Ei tarvetta 

palvelun 

käyttämiselle 

En osaa sanoa 

Kunta/kaupunki (hallintopalvelut) 1 2  4 5 

Poliisin lupapalvelut 1 2  4 5 

Kela  1 2  4 5 

Työ- ja elinkeinotoimisto 1 2  4 5 

Verotoimisto 1 2  4 5 

Maistraatti 1 2  4 5 

Julkinen oikeusapu 1 2  4 5 

 

21. Kun ajattelette arjen sujuvuutta, mikä olisi mielestänne sopiva enimmäismatka palveluntarjoajan kiinteään 

palvelupisteeseen? Kirjoittakaa matkan pituus kilometreinä ja/tai minuutteina. 

 km minuuttia   km minuuttia 

Kunnanviraston palvelut 

 

   Valtion 

paikallishallinnon 

palvelut (poliisi, 

Kela, työ- ja 

elinkeinotoimisto, 

verotoimisto jne.) 
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22. Mitä mieltä olette nykyisistä tai ehdotetuista palvelujen tarjoamistavoista? 

 Erittäin 

huono idea 

Melko 

huono idea 

Ei huono 

eikä hyvä 

idea 

Melko hyvä 

idea 

Erittäin 

hyvä idea 

En osaa 

sanoa 

Viranomaisen oma palvelupiste 

yhtenä päivänä viikossa Puolangalla 

1 2 3 4 5 6 

Yhteispalvelupiste Puolangalla (vain 

avustavat palvelut, mutta kaikkina 

päivinä) 

1 2 3 4 5 6 

Tietokoneelta kotoa 1 2 3 4 5 6 

Tietokoneella viranomaisen 

palvelupisteessä tai 

yhteispalvelupisteessä 

1 2 3 4 5 6 

Soittaminen puhelimella  

palvelunumeroon  

1 2 3 4 5 6 

Videoneuvotteluyhteydet 

viranomaisen tiloissa tai 

yhteispalvelupisteessä 

1 2 3 4 5 6 

Viranomaisen liikkuva palvelu (esim. 

poliisin lupapalveluauto) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

SANA ON VAPAA PALVELUIHIN LIITTYEN! 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

      Kiitos vastauksestanne! 
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