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YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kuusamon kaupungin tunnettuutta ja mielikuvia. 
 

• Tutkimuksen kohderyhmät jakautuivat sisäisiin ja ulkoisiin: 

• Sisäisiä kohderyhmiä olivat: Kuusamon kaupungin asukkaat, Kuusamon alueen yrittäjät sekä Kuusamon 
kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut). 

• Ulkoisena kohderyhmänä oli muualla Suomessa asuvat kuluttajat. 

• Lisäksi tuloksia verrataan samaan aikaan toteutettuun yritysten sijoittumispotentiaalikartoitukseen, jonka 
kohderyhmänä oli muualla Suomessa toimivat yritykset. 

 

• Tutkimus perustuu yhteensä 1187 vastaukseen. Vastausmäärät vastaajaryhmittäin: 

 

 

 

 

 

• Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015. 

• Kuusamolaisten kuluttajien osalta paneelikyselynä ja sitä täydentävinä puhelinhaastatteluina 

• Kuusamon alueen yrittäjien osalta puhelinhaastatteluina 

• Kuusamon kaupungin päätöksentekijöiden osalta sähköpostikyselynä (lähteneet: 43  vastausprosentti 33 %) 

• Ulkoisten kuluttajien osalta paneelikyselynä 

 

• Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti 
InnolinkWeb® -järjestelmässä. 
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VASTAAJARYHMÄ 2015

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat) 9,4% (111)

Kuusamon alueen yrittäjät 4,2% (50)

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut) 1,2% (14)

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset 85,3% (1012)

Yhteensä 100,0% (1187)

Sisäiset vastaajat 14,7 % (175) 



KUILUANALYYSIN KUVAUS 

 
 
• Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan 

tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut 
vastaamaan vastaajien odotuksiin.  

• Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin 
arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on 
vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. 
Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja 
merkitysarvosanan erotusta (kuilua). 

• Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa 
onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla 
ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat 
tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle 
vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä.  

• Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen 
luokkaan seuraavasti:  

• Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi  

• Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 - -0,9  

• Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi 

• Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko 
negatiivinen kuilu. 
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TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 
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11 %  muualla asuvista kuluttajavastaajista nimesi Kuusamon 

spontaanisti kolmea Oulun pohjoispuolista paikkakuntaa 
kysyttäessä. 

 

60 %  muualla asuvista kuluttajavastaajista on käynyt Kuusamossa. 

  

71 %  kaikista vastaajista antoi Kuusamolle positiivisen mielikuva-

arvion (arvosanan 5-7 asteikolla 1-7). 

 

61 %  kaikista vastaajista antoi Kuusamolle positiivisen 

kokonaisonnistumisarvosanan (arvosanan 5-7 asteikolla 1-7). 
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT (KAIKKI VASTAAJAT) 
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18 - 24 vuotta 25 - 34 vuotta 35 - 44 vuotta 45 - 54 vuotta 55 - 64 vuotta 65 tai yli
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat)   

Kuusamon alueen yrittäjät   

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut)   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

7,1%

10,5%

 9,9% (11)

7,1%

11,6%

 19,8% (22)

 10,0% (5)

 35,7% (5)

 20,0% (202)

 17,1% (19)

 66,0% (33)

 14,3% (2)

 25,1% (254)

 20,7% (23)

 22,0% (11)

 14,3% (2)

 18,8% (190)

 28,8% (32)

 21,4% (3)

 14,0% (141)

mies nainen
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat)   

Kuusamon alueen yrittäjät   

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut)   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

 51,4% (57)

 90,0% (45)

 64,3% (9)

 46,2% (464)

 48,6% (54)

 10,0% (5)

 35,7% (5)

 53,8% (540)

opiskelija kotiäiti/-isä työntekijä toimihenkilö johtavassa asemassa
yrittäjä työtön eläkeläinen muu

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat)   

Kuusamon alueen yrittäjät   

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut)   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

7,1%

 8,9% (90)

 38,2% (42)

 21,4% (3)

 27,6% (279)

7,3%

7,1%

 18,3% (185)

 24,0% (12)

 14,3% (2)

6,4%

 74,0% (37)

 21,4% (3)

4,5%

 10,9% (12)

7,1%

10,8%

 34,5% (38)

 14,3% (2)

 23,1% (234)

7,1%

Ikä: 

Sukupuoli: 

Ammattiryhmä: 
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT (ULKOISET KULUTTAJAT) 
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Asuinalue: 

Asuinpaikkakunnan asukasluku: 

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

0 - 10 000 14,6% (146)

10 001 - 40 000 23,0% (231)

40 001 - 100 000 19,8% (199)

> 100 000 42,6% (427)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

Etelä-Suomi 51,6% (521)

Itä-Suomi 10,5% (106)

Keski-Suomi 5,0% (50)

Pohjois-Suomi 9,7% (98)

Länsi-Suomi 23,3% (235)
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT (YRITYKSET SISÄINEN) 
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Liikevaihtoluokka: 

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

0.4-1 34,0% (17)

1-2 20,0% (10)

2-10 36,0% (18)

10-20 2,0% (1)

20-100 8,0% (4)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

<0 30,8% (12)

0-5 30,8% (12)

6-10 15,4% (6)

>10 23,1% (9)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

<0 38,5% (15)

0-10 41,0% (16)

>10 20,5% (8)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

5-9 38,0% (19)

10-19 34,0% (17)

20-49 18,0% (9)

50-99 6,0% (3)

100-249 4,0% (2)

Henkilökuntaluokka: 

Liiketulosprosentti: Liikevaihdon muutosprosentti: 
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1. Yleistä tutkimuksesta 
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SPONTAANI TUNNETTUUS – TOP OF MIND 
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Nimeä kolme tietämääsi paikkakuntaa Oulun pohjoispuolelta. (ULKOISET KULUTTAJAT) 
Ensimmäisenä mainittu:  

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

9 

13 

13 

14 

22 

25 

31 

38 

38 

48 

63 

84 

410 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Enontekiö

Lappi

Levi

Salla

Ylitornio

Kajaani

Muonio

Posio

Simo

Kemijärvi

Kilpisjärvi

Haukipudas

Ii

Kolari

Utsjoki

Sodankylä

Kittilä

Ivalo

Kuusamo

Inari

Tornio

Kemi

Rovaniemi

Mukana kuvassa 
vähintään 5 
mainintaa saaneet 
paikkakunnat. 
 
7 % vastaajista 
(74 kpl) ei osannut 
tai halunnut 
nimetä yhtään 
paikkakuntaa. 

(41 %) 

(8 %) 

(6 %) 

(5 %) 

(4 %) 

(3 %) 

(2 %) 

(1 %) 
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SPONTAANI TUNNETTUUS – KAIKKI MAINITUT 
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Nimeä kolme tietämääsi paikkakuntaa Oulun pohjoispuolelta. (ULKOISET KULUTTAJAT) 
Kaikki mainitut: 

2 % 

2 % 

2 % 

3 % 

3 % 

3 % 

3 % 

4 % 

4 % 

4 % 

5 % 

7 % 

11 % 

12 % 

12 % 

13 % 

18 % 

19 % 

20 % 

24 % 

63 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Haukipudas

Pello

Posio

Ylläs

Ii

Levi

Enontekiö

Muonio

Kolari

Salla

Kemijärvi

Kilpisjärvi

Kuusamo

Kittilä

Utsjoki

Sodankylä

Ivalo

Tornio

Inari

Kemi

Rovaniemi

Prosentteina 
kaikista muualla 
suomessa asuvista 
kuluttajavastaajista. 
 
Mukana kuvassa 
vähintään 20 
mainintaa yhteensä 
saaneet 
paikkakunnat. 
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KUUSAMOA KUVAAVAT ADJEKTIIVIT (ULKOISET KULUTTAJAT) 
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Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 

Oulun pohjoispuolisten 
paikkakuntien 
nimeämisen jälkeen 
vastaajia pyydettiin 
kertomaan, mikä 
adjektiivi kuvaa parhaiten 
heidän mainitsemaansa 
paikkakuntaa. 
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MUITA PAIKKAKUNTIA KUVAAVAT ADJEKTIIVIT 
(ULKOISET KULUTTAJAT) 
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Rovaniemi: Kemi: 

Tornio: Inari: 



Tutkimuksen 
tulokset 

 
Mielikuvat 

1. Yleistä tutkimuksesta 

2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

3. Vastaajien taustatiedot 

4. Tutkimuksen tulokset 
1. Tunnettuus 

2. Mielikuvat 

3. Arviointi 

4. Vapaamuotoinen palaute 

5. Johtopäätökset ja suositukset 
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KUUSAMOSSA KÄYMINEN 
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Oletteko käynyt Kuusamossa? (ULKOISET KULUTTAJAT) 

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 59,7% (598)

en 40,3% (404)

ASUINALUEEN MUKAAN Etelä-Suomi Itä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi Länsi-Suomi

kyllä 55,3% (284) 59,4% (63) 53,1% (26) 89,8% (88) 57,9% (135)

en 44,7% (230) 40,6% (43) 46,9% (23) 10,2% (10) 42,1% (98)

Yhteensä 100,0% (514) 100,0% (106) 100,0% (49) 100,0% (98) 100,0% (233)

Jos kyllä, vierailun syy:          Jos ei, miksi? 

Yrityspotentiaali-
kartoituksen 
vastaajista 81 % oli 
vähintään vieraillut 
joskus alueella.  
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KUUSAMON YRITYKSET 
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Mitä yrityksiä yhdistätte Kuusamon kaupunkiin? (ULKOISET KULUTTAJAT) 
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ENSIMMÄISENÄ MIELEEN KUUSAMOSTA 
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Mihin yhdistätte ensimmäisenä Kuusamon? (ULKOISET KULUTTAJAT) 

Yrityspotentiaalikartoitus 2015 
(ULKOISET YRITYKSET): 
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MISTÄ KUUSAMO ON TUNNETTU? 
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Mistä Kuusamo on mielestänne tunnettu? Mainitse kolme asiaa: (SISÄISET VASTAAJAT) 

Kun kuvasta poistetaan useimmiten mainitut ”Ruka”, 
”luonto” ja ”matkailu”, jäljelle jäävistä maininnoista 
useimmiten vastattiin: 
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MIELIKUVA-ARVIO 
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Millainen mielikuva teillä on Kuusamon kaupungista? (ULKOISET KULUTTAJAT) 
Millainen yleismielikuva teillä on Kuusamon kaupungista? (SISÄISET VASTAAJAT) 
 
Asteikko: 1 = erittäin negatiivinen mielikuva … 7 = erittäin positiivinen mielikuva 

7max

Kuusamon alueen yrittäjät, 50 kpl   

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat), 109 kpl   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset, 997 kpl   

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut), 14 kpl   

5,2

5,2

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6 7
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Kuusamon alueen yrittäjät   

Suomalaiset kuluttajat pois lukien kuusamolaiset   

Kuusamon kaupungin asukkaat (kuluttajat)   

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät (valtuutetut)   7,1% 7,1%

 14,0% (7)

 25,5% (254)

 15,6% (17)

 14,3% (2)

 40,0% (20)

 28,3% (282)

 42,2% (46)

 14,3% (2)

 38,0% (19)

 31,9% (318)

 27,5% (30)

 57,1% (8)

9,3%

10,1%
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MIELIKUVAT KUUSAMOSTA 
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Millaisia mielikuvia Kuusamo teissä herättää? Kuvaile Kuusamoa kahdella ensimmäisellä mieleenne tulevalla 
adjektiivilla. 

Kuusamon kaupungin asukkaat: Kuusamon alueen yrittäjät: 

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät: 
Suomalaiset kuluttajat pois lukien 
kuusamolaiset: 



Kuusamon bränditutkimus 2015                                                3.9.2015 

MIELEEN TULEVAT VÄRIT 
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Kuvaile Kuusamoa kahdella ensimmäisenä mieleesi tulevalla värillä: 

Kuusamon kaupungin asukkaat: Kuusamon alueen yrittäjät: 

Kuusamon kaupungin päätöksentekijät: 
Suomalaiset kuluttajat pois lukien 
kuusamolaiset: 
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1 2 3 4 5
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

luonnon läheinen - urbaani   

turvallinen - turvaton   

hyvämaineinen - huonomaineinen   

seikkailullinen - seesteinen   

mystinen - arkinen   

ihmistä lähellä - ihmistä kaukana   

värikäs - väritön   

pehmeä - kova   

suvaitsevainen - suvaitsematon   

joustaa - jäykkä   

aikaansa seuraava - jämähtänyt   

nuorekas - vanhanaikainen   

 68,1% (656)
 29,0% (276)
 27,6% (269)

 24,5% (235)
 14,4% (140)

 13,0% (127)
 12,7% (123)

10,3%
8,8%

7,1%
5,9%

4,4%

 18,0% (173)
 39,8% (379)

 38,6% (376)
 30,8% (295)

 32,1% (312)
 30,0% (293)
 29,3% (283)
 34,8% (339)

 31,4% (302)
 30,3% (295)

 28,0% (271)
 15,4% (150)

 8,9% (86)
 24,4% (232)

 26,1% (254)
 29,4% (282)

 36,1% (351)
 30,4% (297)

 34,8% (336)
 37,2% (362)

 43,9% (422)
 46,8% (456)

 44,9% (435)
 39,5% (385)

4,3%
5,0%
6,9%

10,7%
 12,5% (121)

 17,9% (175)
 18,4% (178)

 15,2% (148)
 12,7% (122)
 12,9% (126)

 16,7% (162)
 29,6% (289)

4,6%
4,8%

8,8%
4,7%

4,5%
11,1%

1 2 3 4 5
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

luonnon läheinen - urbaani   

ihmistä lähellä - ihmistä kaukana   

hyvämaineinen - huonomaineinen   

turvallinen - turvaton   

värikäs - väritön   

pehmeä - kova   

suvaitsevainen - suvaitsematon   

aikaansa seuraava - jämähtänyt   

joustaa - jäykkä   

seikkailullinen - seesteinen   

nuorekas - vanhanaikainen   

mystinen - arkinen   

 53,6% (90)
 28,4% (48)

 22,6% (38)
 20,4% (34)
 19,2% (32)
 17,9% (30)

 12,6% (21)
 10,2% (17)
 10,1% (17)
5,4%

 39,9% (67)
 48,5% (82)

 64,3% (108)
 65,3% (109)

 38,3% (64)
 32,1% (54)

 40,1% (67)
 45,2% (75)
 44,6% (75)

 47,9% (80)
 28,0% (47)
 32,1% (54)

6,0%
 17,8% (30)

 11,9% (20)
 10,8% (18)

 32,3% (54)
 40,5% (68)

 31,1% (52)
 28,9% (48)

 35,1% (59)
 37,7% (63)

 43,5% (73)
 44,0% (74)

8,4%
7,7%

 12,0% (20)
 13,3% (22)

8,3%
7,8%

 16,1% (27)
 14,3% (24)

4,2%

 8,9% (15)
7,7%

SANAPARIARVIOT 

24 

Arvioikaa mielikuvianne Kuusamosta seuraavien sanaparien osalta (Asteikko: 1 = ensimmäinen sana kuvaa erittäin hyvin … 5 

= jälkimmäinen sana kuvaa erittäin hyvin). Kuusamo on… 

ULKOISET: 

SISÄISET: 

Parhaimmiksi 
ja 
heikoimmiksi 
arvioidut 
tekijät ovat 
molemmissa 
ryhmissä 
samat. 
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SANAPARIARVIOT 
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Arvioikaa mielikuvianne Kuusamosta seuraavien sanaparien osalta. Asettakaa arvionne mielestänne sopivaan 
kohtaan viisiportaisella asteikolla (1 = ensimmäinen sana kuvaa erittäin hyvin … 5 = jälkimmäinen sana kuvaa erittäin hyvin). 
Kuusamo on… 
 
Vastaajaryhmän mukaan: 

TOIMINNAN TEKIJÄT

ihmistä lähellä - ihmistä kaukana

pehmeä - kova

joustaa - jäykkä

nuorekas - vanhanaikainen

hyvämaineinen - huonomaineinen

aikaansa seuraava - jämähtänyt

värikäs - väritön

suvaitsevainen - suvaitsematon

luonnon läheinen - urbaani

turvallinen - turvaton

seikkailullinen - seesteinen

mystinen - arkinen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1187

2,7

2,6

2,7

3,2

2,1

2,8

2,7

2,7

1,5

2,1

2,4

2,7

2,52

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

1,9

2,1

2,3

2,9

1,8

2,4

2,1

2,3

1,5

2,0

2,4

3,0

2,21

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

2,1

3,0

2,7

2,9

2,1

2,7

2,9

2,8

1,5

2,0

2,7

2,9

2,52

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

2,8

3,2

3,2

3,8

2,1

3,1

2,8

3,9

1,9

2,0

2,9

2,9

2,86

Suomalaiset kuluttajat
pois lukien kuusamolaiset

N=1012

2,8

2,6

2,7

3,3

2,1

2,9

2,7

2,7

1,5

2,1

2,4

2,6

2,54

Keltainen: vähintään 0,2 yksikköä  keskiarvoa pienempi (lähempänä ensimmäistä sanaa) 
Sininen: vähintään 0,2 yksikköä keskiarvoa suurempi (lähempänä jälkimmäistä sanaa) 



Tutkimuksen 
tulokset 

 
Arviointi 

1. Yleistä tutkimuksesta 

2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

3. Vastaajien taustatiedot 

4. Tutkimuksen tulokset 
1. Tunnettuus 

2. Mielikuvat 

3. Arviointi 

4. Vapaamuotoinen palaute 

5. Johtopäätökset ja suositukset 
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7max

luonto on puhdas ja kaunis, 171 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 173 kpl   

runsaasti elintilaa, 173 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 173 kpl   

erinomainen työllisyystilanne, 173 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 173 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 173 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 173 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 173 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 173 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 173 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 172 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 173 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 173 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 173 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 172 kpl   

6,3

5,9

5,8

5,7

5,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,5

5,5

5,5

5,4

5,4

5,2

5,0

7max

luonto on puhdas ja kaunis, 939 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 966 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 952 kpl   

runsaasti elintilaa, 937 kpl   

erinomainen työllisyystilanne, 942 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 943 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 949 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 950 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 947 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 940 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 926 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 935 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 955 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 945 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 927 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 935 kpl   

5,5

4,8

4,8

4,8

4,7

4,6

4,6

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

3,9

3,8

3,8

3,6

TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS 
Asteikko:  
1 = ei merkitystä …  
7 = erittäin tärkeä 
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Arvioikaa asteikolla 1-7, miten tärkeitä seuraavat kaupungin/kunnan ominaisuuksia kuvaavat väittämät ovat 
asumisen kannalta Teille? 

ULKOISET: SISÄISET: 

Kaikkien tekijöiden 
merkitysarviot ovat 
huomattavasti 
korkeampia sisäisillä 
vastaajilla. 
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TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS – 
VASTAAJARYHMÄN MUKAAN 

Asteikko:  
1 = ei merkitystä …  
7 = erittäin tärkeä 
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TOIMINNAN TEKIJÄT

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1187

5,0

4,1

4,5

4,6

4,8

4,5

4,8

4,9

5,7

4,1

4,4

4,6

4,0

3,8

4,8

4,9

4,59

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

5,7

5,4

5,5

5,4

5,6

5,3

5,2

5,7

6,0

5,4

5,4

5,5

5,1

4,9

5,6

5,2

5,43

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

6,2

5,5

5,8

5,8

5,9

6,0

6,2

5,9

6,7

6,1

5,5

5,8

5,3

5,6

5,9

6,1

5,89

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

5,7

5,4

5,7

5,9

5,7

5,4

5,4

6,2

6,8

5,5

5,1

5,9

5,0

4,5

5,9

6,3

5,65

Suomalaiset kuluttajat
pois lukien kuusamolaiset

N=1012

4,8

3,9

4,3

4,4

4,7

4,3

4,6

4,8

5,5

3,8

4,2

4,4

3,8

3,6

4,6

4,8

4,41

Vihreä: vähintään 0,2 yksikköä keskiarvoa suurempi  
Punainen: vähintään 0,2 yksikköä  keskiarvoa pienempi 

Arvioikaa asteikolla 1-7, miten tärkeitä seuraavat kaupungin/kunnan ominaisuuksia kuvaavat väittämät ovat 
asumisen kannalta Teille? 
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7max

luonto on puhdas ja kaunis, 863 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 878 kpl   

runsaasti elintilaa, 848 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 841 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 818 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 806 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 815 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 869 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 809 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 792 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 811 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 799 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 826 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 777 kpl   

erinomainen työllisyystilanne, 801 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 831 kpl   

5,7

5,6

5,3

4,7

4,4

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

7max

luonto on puhdas ja kaunis, 167 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 167 kpl   

runsaasti elintilaa, 169 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 169 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 170 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 168 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 168 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 165 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 167 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 160 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 166 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 166 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 165 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 170 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 162 kpl   

erinomainen työllisyystilanne, 165 kpl   

6,1

5,9

5,6

5,4

5,2

5,1

5,0

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

3,8

KUUSAMON ONNISTUMINEN TEKIJÖISSÄ 
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Arvioikaa asteikolla 1-7, miten hyvin koette Kuusamon onnistuvan seuraavissa asioissa? 

Asteikko:  
1 = erittäin huonosti …  
7 = erittäin hyvin 

ULKOISET: SISÄISET: 

Onnistumisarvioidensuuruus-
luokka on samansuuntaista, 
sisäiset vastaajat ovat 
arvioineet Kuusamon 
onnistumista hieman ulkoisia 
positiivisemmin. 
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KUUSAMON ONNISTUMINEN TEKIJÖISSÄ  
– VASTAAJARYHMÄN MUKAAN 

Asteikko:  
1 = erittäin huonosti …  
7 = erittäin hyvin 
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Vihreä: vähintään 0,2 yksikköä keskiarvoa parempi 
Punainen: vähintään 0,2 yksikköä  keskiarvoa heikompi 

Arvioikaa asteikolla 1-7, miten hyvin koette Kuusamon onnistuvan seuraavissa asioissa? 

TOIMINNAN TEKIJÄT

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1187

4,4

3,8

4,1

4,3

3,7

4,2

4,0

5,3

5,7

5,6

4,4

4,9

4,0

4,2

4,3

4,5

4,46

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

5,0

4,7

4,8

4,8

4,1

4,7

4,8

5,5

6,0

5,7

5,0

5,1

4,8

4,7

4,9

4,9

4,96

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

5,8

4,5

5,4

5,3

3,4

4,6

5,0

5,8

6,5

6,4

5,5

6,0

5,2

5,3

4,6

4,8

5,26

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

4,9

5,1

5,1

4,8

3,5

3,9

3,9

5,5

5,8

5,7

4,5

5,5

4,1

3,8

3,3

3,8

4,58

Suomalaiset kuluttajat
pois lukien kuusamolaiset

N=1012

4,2

3,7

3,9

4,2

3,7

4,1

3,8

5,3

5,7

5,6

4,2

4,7

3,8

4,1

4,3

4,4

4,35
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7max

erinomainen työllisyystilanne, 173 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 173 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 172 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 173 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 173 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 173 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 173 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 173 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 173 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 173 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 173 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 172 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 173 kpl   

runsaasti elintilaa, 173 kpl   

luonto on puhdas ja kaunis, 171 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 173 kpl   

5,7

5,7

5,5

5,6

5,5

5,4

5,9

5,5

5,6

5,4

5,2

5,0

5,6

5,8

6,3

5,6

-1,9

-1,1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,6

-0,6

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,2

7max

erinomainen työllisyystilanne, 945 kpl   

erinomaiset logistiset yhteydet, 951 kpl   

erinomainen palvelutarjonta, 969 kpl   

tulevaisuuteen panostetaan vahvasti, 957 kpl   

erittäin suvaitseva ilmapiiri, 944 kpl   

erinomaiset vanhuspalvelut, 943 kpl   

erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 958 kpl   

yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 948 kpl   

yrityspalveluihin panostetaan vahvasti, 931 kpl   

tietotekniikan edelläkävijä, 929 kpl   

monipuolinen tapahtumatarjonta, 937 kpl   

luonto on puhdas ja kaunis, 942 kpl   

loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 950 kpl   

erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 937 kpl   

runsaasti elintilaa, 940 kpl   

erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 946 kpl   

4,7

4,6

4,8

4,8

4,6

4,3

3,9

4,4

4,3

3,8

4,2

5,5

4,4

3,6

4,8

3,8

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,4

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,3

0,4

0,5

1,8

KUUSAMON KUILUANALYYSI 

Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. 
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9 yksikköä. 
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. 
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Kuusamon onnistuminen suhteessa vastaajien odotuksiin: 

ULKOISET: SISÄISET: 

Erittäin korkeiden 
merkitysarvioiden vuoksi 
sisäisten vastaajien 
kuiluanalyysien tulos on 
ulkoisia heikompi. 
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KUUSAMON KUILUANALYYSI  
– VASTAAJARYHMÄN MUKAAN 
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Kuusamon onnistuminen suhteessa vastaajien odotuksiin: 

TOIMINNAN TEKIJÄT

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1187

-0,6

-0,3

-0,3

-0,3

-1,1

-0,2

-0,8

0,4

0,1

1,5

-0,1

0,2

-0,1

0,3

-0,5

-0,5

-0,13

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

-0,8

-0,7

-0,7

-0,6

-1,5

-0,6

-0,5

-0,2

-0,1

0,2

-0,5

-0,4

-0,3

-0,1

-0,7

-0,3

-0,48

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

-0,5

-0,9

-0,4

-0,5

-2,5

-1,4

-1,1

-0,1

-0,2

0,3

0,1

0,2

-0,2

-0,3

-1,3

-1,4

-0,63

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

-0,8

-0,3

-0,6

-1,1

-2,2

-1,4

-1,4

-0,7

-1,0

0,2

-0,6

-0,4

-0,9

-0,6

-2,6

-2,5

-1,07

Suomalaiset kuluttajat
pois lukien kuusamolaiset

N=1012

-0,6

-0,2

-0,3

-0,2

-1,0

-0,1

-0,8

0,5

0,1

1,8

0,0

0,3

0,0

0,4

-0,4

-0,4

-0,06

Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. 
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9 yksikköä. 
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. 

Kuntapäättäjät ja yrittäjät ovat 
sisäisistä vastaajaryhmistä 
selvästi asukkaita kriittisempiä. 
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7max

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne, 947 kpl   

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis, 942 kpl   

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen, 958 kpl   

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri, 945 kpl   

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa, 941 kpl   

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin, 933 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut, 948 kpl   

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta, 970 kpl   

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 951 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet, 956 kpl   

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 953 kpl   

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta, 940 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 947 kpl   

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä, 932 kpl   

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 938 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 963 kpl   

4,7

5,5

4,8

4,6

4,8

4,3

4,3

4,8

4,4

4,6

4,4

4,2

3,8

3,8

3,6

3,9

-0,8

-0,8

-0,3

-0,3

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,6

0,8

0,9

OMAN PAIKKAKUNNAN KUILUANALYYSI (ULKOISET) 

Mitä suurempi tekijän 
negatiivinen kuiluarvo 
on, sitä heikommin 
tekijässä ollaan 
onnistuttu. 
Onnistuneet tekijät: 
negatiivinen kuilu on 
alle 0,5 yksikköä tai 
kuilu on positiivinen. 
Parantamisen varaa -
tekijät: negatiivinen 
kuilu on 0,5 - 0,9 
yksikköä. 
Kriittiset tekijät: 
negatiivisen kuilun 
arvo on vähintään 1,0 
yksikköä. 
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Oman asuinpaikkakunnan onnistuminen suhteessa vastaajien odotuksiin: (ULKOISET KULUTTAJAT) 

Työllisyystilanne on 
kriittisin tekijä myös 
muilla paikkakunnilla. 
Ulkoiset 
kuluttajavastaajat 
kaipaavat myös 
puhdasta ja kaunista 
luontoa. 
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7max

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne, 166 kpl   

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri, 166 kpl   

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin, 166 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet, 170 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet, 167 kpl   

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen, 167 kpl   

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä, 167 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut, 169 kpl   

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta, 170 kpl   

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta, 169 kpl   

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä, 168 kpl   

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri, 165 kpl   

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit, 170 kpl   

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa, 169 kpl   

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis, 167 kpl   

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet, 169 kpl   

5,7

5,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,8

5,7

5,3

5,3

5,7

5,8

6,3

6,0

-1,9

-1,0

-1,0

-0,9

-0,9

-0,8

-0,7

-0,7

-0,6

-0,6

-0,5

-0,5

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

TAVOITELTAVAN ONNISTUMISTASON 
KUILUANALYYSI KUUSAMOSSA (SISÄISET) 

Mitä suurempi tekijän 
negatiivinen kuiluarvo 
on, sitä heikommin 
tekijässä ollaan 
onnistuttu. 
Onnistuneet tekijät: 
negatiivinen kuilu on 
alle 0,5 yksikköä tai 
kuilu on positiivinen. 
Parantamisen varaa -
tekijät: negatiivinen 
kuilu on 0,5 - 0,9 
yksikköä. 
Kriittiset tekijät: 
negatiivisen kuilun 
arvo on vähintään 1,0 
yksikköä. 
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Kuusamon onnistuminen suhteessa tasoon, johon Kuusamon tulisi vastaajien mielestä pyrkiä 
(SISÄISET VASTAAJAT) 

Kuusamolaiset 
toivovat 
tulevaisuudessa 
kehitystä erityisesti 
alueen 
työllisyystilanteeseen, 
suvaitsevaan 
ilmapiiriin sekä 
yrityspalveluihin 
panostamiseen. 
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TAVOITELTAVA ONNISTUMISTASON KUILUANALYYSI 
KUUSAMOSSA – VASTAAJARYHMÄN MUKAAN 

35 

Kuusamon onnistuminen suhteessa tasoon, johon Kuusamon tulisi vastaajien mielestä pyrkiä 
(SISÄISET VASTAAJAT) – vastaajaryhmän mukaan: 

TOIMINNAN TEKIJÄT

paikkakunnalla on erinomainen palvelutarjonta

paikkakunnalla on erinomaiset koulutusmahdollisuudet

paikkakunnalla on erinomaiset vanhuspalvelut

paikkakunnan yritykset ovat vahvoja ja menestyviä

paikkakunnalla on erinomainen työllisyystilanne

paikkakunta panostaa vahvasti yrityspalveluihin

paikkakunnalla on erinomaiset logistiset yhteydet

paikkakunnalla on runsaasti elintilaa

paikkakunnan luonto on puhdas ja kaunis

paikkakunnalla on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet

paikkakunnalla on monipuolinen tapahtumatarjonta

paikkakunnalla on loistavat vapaa-ajan aktiviteetit

paikkakunta on tietotekniikan edelläkävijä

paikkakunnalla on erittäin kansainvälinen ilmapiiri

paikkakunnalla on erittäin suvaitseva ilmapiiri

paikkakunnalla panostetaan vahvasti tulevaisuuteen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=175

-0,6

-0,9

-0,7

-0,7

-1,9

-1,0

-0,9

-0,2

-0,2

-0,1

-0,6

-0,3

-0,5

-0,5

-1,0

-0,8

-0,67

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

-0,6

-0,7

-0,7

-0,6

-1,2

-0,6

-0,6

-0,2

-0,1

-0,1

-0,5

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

-0,3

-0,49

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

-0,3

-1,5

-0,5

-0,5

-2,8

-1,4

-1,1

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,4

-1,4

-1,4

-0,75

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

-1,2

-1,0

-1,2

-2,0

-3,3

-2,1

-2,5

-0,8

-1,2

-0,5

-1,7

-0,9

-2,2

-1,8

-3,4

-2,7

-1,78

Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. 
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9 yksikköä. 
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. 
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KOKONAISARVOSANAT 
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Asteikko:  1 = erittäin huonosti … 7 = erittäin hyvin 

7max

Kuusamon tavoiteltava onnistumistaso, 168 kpl   

Oman paikkakunnan onnistuminen, 948 kpl   

Kuusamon onnistuminen, 1049 kpl   

5,8

4,7

4,7

1 2 3 4 5 6 7
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Kuusamon tavoiteltava onnistumistaso   

Oman paikkakunnan onnistuminen   

Kuusamon onnistuminen   

5,5% 11,0%

8,3%

 22,4% (212)

 23,8% (250)

 36,9% (62)

 27,2% (258)

 35,1% (368)

 41,1% (69)

 25,9% (246)

 22,1% (232)

 20,8% (35)

5,7%

TOIMINNAN TEKIJÄT

Kuusamon onnistuminen

Kuusamon tavoiteltava onnistumistaso

Oman paikkakunnan onnistuminen

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1187

4,7

5,8

4,7

5,05

Kuusamon kaupungin
asukkaat (kuluttajat)

N=111

5,1

5,4

5,26

Kuusamon alueen
yrittäjät

N=50

4,9

6,4

5,61

Kuusamon kaupungin
päätöksentekijät (valtuutetut)

N=14

4,2

6,6

5,43

Suomalaiset kuluttajat
pois lukien kuusamolaiset

N=1012

4,6

4,7

4,65



Tutkimuksen 
tulokset 

 
Vapaamuotoinen 

palaute 

1. Yleistä tutkimuksesta 

2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

3. Vastaajien taustatiedot 

4. Tutkimuksen tulokset 
1. Tunnettuus 

2. Mielikuvat 

3. Arviointi 

4. Vapaamuotoinen palaute 

5. Johtopäätökset ja suositukset 
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SANAPILVI: MITÄ ASIAA PIDÄTTE KUUSAMON 
SUURIMPANA VETOVOIMATEKIJÄNÄ? 

38 

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 
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SANAPILVI: MAINITKAA JOKIN NEGATIIVINEN 
ASIA, JONKA YHDISTÄTTE KUUSAMOON 

39 

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 
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SANAPILVI: MINKÄ ASIAN KOETTE OLEVAN OMALLA 
PAIKKAKUNNALLANNE PAREMMIN (ULKOISET) 

40 

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 
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SANAPILVI: MINKÄ ASIAN KOETTE OLEVAN 
KUUSAMOSSA PAREMMIN KUIN MUUALLA 
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Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 
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SANAPILVI: MILLAISIA TUNTEITA HALUAISITTE 
KOKEA KUUSAMOSSA (ULKOISET) 
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Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen 
esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, 
sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 



Johtopäätökset ja 
suositukset 

1. Yleistä tutkimuksesta 

2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 

3. Vastaajien taustatiedot 

4. Tutkimuksen tulokset 

5. Johtopäätökset ja suositukset 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

TUNNETTUUDESSA VIELÄ KEHITETTÄVÄÄ 

• Kuusamo oli ensimmäisten mainintojen joukossa 5. tunnetuin ja kokonaistunnettuudessa 9. 
tunnetuin  

 Yhteensä 11 % vastaajista nimesi Kuusamon kolmea Oulun pohjoispuoleisia paikkakuntia 
kysyttäessä 

• Edellä Rovaniemen lisäksi Kemi, Tornio ja Inari, kokonaistunnettuuden osalta myös Tornio, 
Ivalo, Sodankylä, Utsjoki ja Kittilä. 

• 60 % oli kuitenkin käynyt joskus Kuusamossa, useimmiten lomamatkalla; laskettelemassa tai 
kalastamassa. 

 

MIELIKUVAT 

• Ulkoisten vastaajien mielikuvissa korostui luontoon (kaunis, puhdas, jylhä, luminen, avara) sekä 
matkailuun (Ruka, urheilullinen, matkailullinen) liittyvät tekijät. 

• Ruka nousi voimakkaasti esiin niin mielleyhtymissä, Kuusamon yrityksissä kuin siinä, mistä Kuusamo 
on tunnettu. Luonnon, matkailun ja laskettelun lisäksi esiin nousivat mm. Karhunkierros, kylpylä ja 
kalastus. 

• Sisäisten vastaajaryhmien mielikuvissa korostuivat rauhallisuus, puhdas luonto, luonnonläheisyys ja 
kauneus. 

• Väreinä Kuusamoon liitettiin läpileikkaavasti vihreä, sininen ja valkoinen. 

• Päätöksentekijöillä oli muita vastaajaryhmiä useammin negatiivinen yleismielikuva Kuusamon 
kaupungista (huom. kuitenkin pieni vastaajamäärä) 

• Sanapariarvioissa kaikkien vastaajaryhmien mielestä Kuusamoa kuvasi eniten luonnon läheisyys. 
Myös turvallisuus ja hyvämaineisuus nousivat sanapareissa selvästi Kuusamoa kuvaaviksi sanoiksi.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

ASUINPAIKAN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI 

• Tärkeimpiä tekijöitä kaikille vastaajaryhmille asumisen kannalta olivat puhdas ja kaunis luonto, 
erinomainen palvelutarjonta sekä runsas elintila.  

• Kuusamolaiset arvostivat näiden lisäksi suvaitsevaa ilmapiiriä kun taas muualla asuvat 
tulevaisuuteen panostamista. 

• Molemmat vastaajaryhmät arvioviat Kuusamon onnistuneen parhaiten puhtaan ja kauniin luonnon, 
erinomaisten talviurheilumahdollisuuksien, runsaan elintilan sekä loistavien vapaa-ajan aktiviteettien 
suhteen. 

• Suhteessa odotustasoon työllisyystilanne nähtiin kriittisimpänä tekijänä.  

• Lisäksi sisäisille vastaajille ilmapiirin suvaitsevaisuus ja yrityspalveluihin panostaminen 
nousivat kuiluanalyysissä kriittiselle tasolle.  

• Työllisyystilanne oli kriittisin tekijä myös ulkoisten kuluttajavastaajien arvioidessa omaa 
asuinpaikkakuntaansa  yleinen tyytymättömyystekijä 

• Sisäiset vastaajat asettivat Kuusamolle erittäin korkean tavoitetason, johon toivovat Kuusamon 
pyrkivän. 

• Myös tekijöiden merkitysarviot olivat sisäisten vastaajien keskuudessa huomattavan korkeita 

• Suhteessa nykyiseen onnistumiseen eniten kehittävää on työllisyystilanteen, suvaitsevan 
ilmapiirin ja yrityspalveluihin panostamisen osalta.  

JATKOTOIMENPITEET 

• Tutkimustulosten perusteella Innolink suosittelee hyödyntämissuunnitelman rakentamista Kuusamo-
brändin kehitystyön työvälineeksi ja markkinointistrategian rakentamiseksi. 
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