
Kuntastrategiakyselyn yhteenvetoa 
 

Vastaajien kokonaismäärä: 360 

 

 Prosentti 

Sotkamon kuntalainen 67,7% 

Vuokatissa tai Kirkonkylällä asuva 44,8% 

Sotkamon kylillä asuva 26,2% 

Vapaa-ajan asukas 3,6% 

Sotkamossa etätyötä tekevä / opiskeleva (kirjat jossain muualla) 1,9% 

Sotkamon kunnan yhteistyökumppani tai sidosryhmä 0,3% 

Etäsotkamolainen 4,5% 

 

 

Mitkä ovat tärkeimmät arvot kunnan toiminnan perustaksi? Valitse kolme. 

- vastuullisuus (63,8 %) 

- lapsiystävällisyys (57,4 %) 

- innovatiivisuus (53,5 %) 

 

 

Mitkä asiat koet vaikuttavan eniten kunnan tulevaisuuteen? Valitse kolme 

tärkeintä. 

- terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuus (54 %) 

- nuorten paluumuutto tai nuorten pitovoima (46 %) 

- asuntotarjonnan riittävyys ja sopivien asuntojen saatavuus (46 %) 

- Sotkamon maine ja vetovoima (45 %) 

 

 

 



Kuinka tärkeänä näet seuraavat nykyisen kuntastrategian asiat elinvoiman 

kehittämisessä myös seuraavan neljän vuoden aikana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuinka tärkeänä näet seuraavat nykyisen kuntastrategian asiat asukkaiden 

hyvinvoinnin kehittämisessä myös seuraavan neljän vuoden aikana? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avointen vastausten tuloksia: 
 

Lapsiystävällisyys: 

- kaikille tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti / 
maksuttomia harrastuksia 

- muutakin kuin liikuntaharrastuksia / monipuolisuus 
- suvaitsevaisuus 
- erityislasten ja -perheiden huomioiminen / esteettömyyden 

huomioiminen 
- ryhmäkoot pienemmäksi 
- kiusaaminen pois 
- tukea kaikille lapsiperheille (myös ennakoivasti) 
- koulu-, päiväkoti- ja harrastusrakennusten kunto 
- turvallisuus (mm. teillä liikkuessa ja koulujen pihoilla) 
- kyläkoulujen ylläpito 
- varhaiskasvatuksessa riittävä, koulutettu ja hyvinvoiva hlökunta 
- (kulttuuri)tapahtumia 
- (keskustaan) leikkipaikkoja, -puistoja 
- asunnot, sosiaali- ja terveyspalvelut, neuvola, yhteisöllisyys 

 

Sivistyksen toimiala: 

- varhaiskasvatus: henkilökunnan palkat, pätevyys ja jaksaminen, pienet 
ryhmäkoot, terveet rakennukset 

- koulutoimi: terveet tilat, koulukyydit, kyläkoulujen tukeminen, 
koulukiusaaminen pois, henkilökunnan pätevyys, luokkakoot 
pienemmiksi, koulutilat myös iltakäyttöön, digitaalisuus 

- kirjastotoimi: koetaan tärkeäksi, aukioloja pidemmiksi, moderniutta ja 
digitaalisuutta, itsepalvelutoiminnan kehittäminen, myös muita 
kulttuuripalveluita, kirjastoautotoiminnan säilyttäminen 

- musiikkiopisto ja kulttuuri: yhteistyö kirjaston kanssa, tapahtumista 
paremmin markkinointia ja tiedotusta, ei pelkästään liikuntakulttuuria, 
tapahtumia ja esityksiä enemmän, yhteistyö eri tahojen esim. 
naapurikuntien kanssa, toimivat ja terveet tilat 

- nuoriso: enemmän tekemistä nuorisolle, tiloja joissa viettää aikaa (ja 
riittävät aukiolot), nuorten kulttuuria 

- ilmaisia palveluita 
- aukioloajat 
- hyvät tilat 
- yhteistyö 



Hallinnon toimiala: 

- elinvoima: kehittyminen, yritykset, maaseudun tukeminen, muutakin 
kuin urheilua, hankkeiden avulla kehittäminen, kirkonkylän/keskustan 
viihtyisyys 

- yritystoiminnan tukeminen (rahallinen ja asiantuntija-apu, kiinteistöt) 
- yhteistyötä (yritykset ja koulut) 
- maaseudun ja kylien huomioiminen + lomituspalvelut ja -henkilöstö 
- työllisyys: työpajatoiminta, etätöiden/monipaikkaisuuden tukeminen, 

työntekijöiden hyvinvointi ja kuuntelu, ” Voisiko kunta auttaa 
työvoimaa ja työpaikkoja kohtaamaan toisensa paremmin?” 

- hallinnon keventäminen/sujuvoittaminen, helposti lähestyttävä hallinto 
- avoimempaa ja ennakoivampaa viestintää (esim. kokousten 

esityslistat enemmän asioita avaavaksi) 
- digitaalista ja datalähtöistä markkinointia 
- suhdevalinnat virka- ja tehtävävalinnoissa (ns. ”hyväveliverkosto”) 
- tiimien välinen yhteistyö 
- tasa-arvoiset, paikalliset ja sujuvat palvelut, asiakaspalvelu 
- Vuokatin kanssa matkailutoimintaa 
- asuntoja 

 

Tekninen toimiala: 

- kunnallistekniikka: teiden kunto, vesiputket tarkistaa/uusia, 
rakennusten ym. ylläpito, esteettömyys, ulkoilureittejä lisää + 
kunnostus, haja-asutusalueiden huomioiminen 

- Puistot, liikuntapaikat, ympäristö: yleisurheilukenttä, monipuolisia 
liikuntapaikkoja, keskusta viihtyisäksi, lisää puistoalueita (myös 
keskustaan) + ylläpito, nuotiopaikkoja esim. senioripuistoon, ilmaisia 
liikuntapaikkoja 

- vesilaitos: viemäriverkoston uusiminen 
- kunnan kiinteistöt: (vuokra-)asuntoja lisää, rakennuksista 

huolehtiminen ja kunnossapito, Tuliketun seudun uudistaminen 
- yhteistyötä muiden toimialojen kanssa 
- kestävä kehitys & ympäristöystävällisyys 

 


