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Joroisten kunnan tilaama opinnäytetyö Kuntalaisten osallisuus - Uusien kuntalaisten huomioiminen 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda tilaajalle erilaisia vaihtoehtoja uusien kuntalaisten 
huomioimiseksi, joista kunta pystyy valitsemaan itselleen parhaimmat toimintatavat.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin kahdenlaista menetelmää, joista ensimmäinen oli vertailukehittäminen.  
Vertailukehittäminen tässä opinnäytetyössä toteutettiin tekemällä internethakuja kunnista, jotka jo 
toteuttavat uusien kuntalaisten huomioimista sekä laittamalla kyseisille kunnille sähköpostiviestiä. 
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asukkaita kuntaan. Kunnan näkökulmasta asukkaan tuomat verotulot ovat merkittäviä sekä 
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uusien kuntalaisten tai muiden uusien ryhmien huomioimista. Etelä-Savon Maakuntaliiton (2020) 
mukaan Joroisiin muutti vuonna 2020 241 asukasta, joten uusien asukkaiden huomioimisessa 
otetaan huomioon kohtuullisen suuri määrä ihmisiä. 
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Involvement of local residents - Taking into account new local residents in the municipality develops 
an equally important task of the municipality, which is to develop the involvement of local residents. 
The consideration and involvement of new residents has not been implemented in the municipality 
before. The purpose of the thesis was to bring the subcriber different options for considering new 
residents, from which the municipality can choose the best operating methods for itself. 
 
Two methods were used in the thesis, the first one was benchmarking. The benchmarking in this 
thesis was carried out by doing internet searches of municipalities that are already implementing new 
residents and by sending an e-mail to those municipalities. In addition, I used a qualitative research 
method, in which the data collection method was a municipal survey. A municipal survey about 
participation was conducted in November 2020, to which a total of 289 responses were received. As 
a result of the development work, we received four effective ways of working to take new citizens into 
account: a welcome letter, a welcome pack, a welcome event and a contact group. 
 
At their best, operating models are inclusive, prevent exclusion and bring long-term residents to the 
municipality. From the municipality's point of view, the tax revenue brought by the resident is 
significant, and the citizen can also bring a lot of good to the municipality with his or her own personal 
contribution. The thesis also benefits other municipalities and parties that are about to develop 
inclusion and consider new local residents or other new groups. According to the Southern Savonia 
Regional Council (2020), 241 inhabitants moved to Joroinen in 2020, so a reasonably large number 
of people are taken into account when considering new residents. 

Keywords: Benchmarking, democracy, holding force, living comfort, new residents, participation, 
services, survey. 
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1 JOHDANTO 

Idea opinnäytetyöaiheeseen lähti Joroisten uuden esikoulun vihkiäistilaisuudessa käy-

dystä kahvipöytäkeskustelusta syksyllä 2019. Keskustellessa tosin emme vielä tien-

neet, että ideasta muodostuisi kokonainen opinnäytetyö. Mietimme keskustelussa, 

kuinka löytää uusia keinoja kunnan markkinointiin ja siihen, kuinka saada uudet kun-

talaiset jäämään pitkäaikaisiksi asukkaiksi. Sain idean - entä jos alettaisiin suunnitte-

lemaan uusille kuntalaisille osallistavaa ja informatiivista ohjelmapakettia, jonka 

avulla kuntalainen kiinnittyisi kuntaan paremmin? Tätä aihealuetta on tutkittu melko 

vähän ja opinnäytetöitä aihepiiristä en löytänyt laisinkaan.  

Yhteiskunnassamme on olemassa monia asioita, joihin ihminen voi olla osallinen tai 

osaton. Näitä asioita ovat muun muassa perhe, työyhteisö, ystäväpiiri, ihmissuhteet, 

kulttuuri, kasvatus, vaikuttamismahdollisuudet ja hyvinvointipalvelut. Osallisuutta 

voidaan tarkastella yksilön kokemuksena tai yhteiskunnan rakenteiden kautta. Yksilö-

tasolla puhuttaessa osallisuudella tarkoitetaan yksilön tunnetta ja kokemuksia osalli-

suudesta. Ihmisen perustarpeisiin kuuluu muun muassa sosiaaliset suhteet, turvalli-

suus, viihtyvyys, tieto ja elintaso. Kunta voi vaikuttaa näihin asioihin ja etenkin uuden 

kuntalaisen kohdalla riittävä tieto kunnasta sekä sen tarjoamista palveluista, ihmis-

suhteet ja viihtyvyys vaikuttavat positiivisesti. Kehittämistyönä tehtävä toimintapa-

ketti toimisi palvelupakettina uusille kuntalaisille ja kunnalle.  

Pienenä kuntana Joroisissa on pitkään mietitty, kuinka houkutella uusia asukkaita 

kuntaan ja ennen kaikkea, kuinka saada asukkaat viihtymään kunnassa entistä parem-

min. Yksityisten palveluiden vähentyessä on kunnan tartuttava haasteeseen kehittääk-

seen kunnan omia palveluita. Yksilölle on tärkeää tulla nähdyksi, kuulluksi ja osal-

liseksi yhteisössään. Ajattelimme tilaajan kanssa, että uusien kuntalaisten huomioimi-

nen olisi yksi askel asukkaiden integroimiseksi kuntaan. Näistä seikoista lähti ide-

amme huomioida uudet kuntalaiset kunnassa aivan erityisellä tavalla.  

Idea itse opinnäytetyön tekemiseen tästä aiheesta syntyi yhdessä tilaajan eli Joroisten 

kunnan kanssa keväällä 2020 tehdyssä sivistystoimen hallinnollisessa harjoittelussani 

kunnassa. Pääsin jo silloin hyvin alkuun ja ajatuksemme tilaajan kanssa menivät yk-

siin. Suunnittelua helpotti se, että olen toiminut kunnanvaltuutettuna sekä sivistyslau-
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takunnan puheenjohtajana, joten peruskäsitys kunnan tarvittavasta palvelukehityk-

sestä oli melko selvä. Myös kuntalaisten keskusteluissa on viime vuosina useasti nous-

sut esille osallisuuden kehittäminen ja erityisesti kuntalaisten osallisuus päätöksente-

ossa. Koronatilanteen vuoksi harjoittelu kunnassa jäi keväällä lyhyeksi ja syksyllä 2020 

pääsin jatkamaan harjoittelua, jonka aikana aloitimme kehittämistyön tekemisen ti-

laajan kanssa. 

Jo kehittämistyön alussa oli selkeitä visioita siitä, kuinka vaadittavia osa-alueita voi-

taisiin kehittää, kuten esimerkiksi tervetuliaispaketti sisältäen etuseteleitä paikallisten 

yritysten palveluihin sekä infoa kunnan palveluista, aktiviteeteista ja viranhaltijoista. 

Kuntalaiskysely sekä benchmarkkaus eli vertailukehittäminen vahvistivat näitä visi-

oita, sillä nämä ehdotetut paketit saivat paljon kannatusta niin uusilta- kuin vanhoil-

takin kuntalaisilta. Opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on kehittää uusien kun-

talaisten integroitumista kuntaan ja täten myös heidän osallisuuttaan. 
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2 TILAAJAN ESITTELY 

Joroinen on kunta Suomessa, joka sijaitsi 31.12.2020 saakka Etelä-Savon maakun-

nassa ja siirtyi osaksi Pohjois-Savoa 1.1.2021 lähtien. Joroisten vieruskuntia ovat Juva, 

Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi ja Varkaus. (Joroisten kunta 2021.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Joroisten kunnan sijainti Suomen kartalla. Kuva: Joroisten kunta (2021). 

 

Kunta on perustettu vuonna 1631 ja kunnanjohtajana toimi helmikuuhun 2021 saakka 

Joonas Hänninen. Joroisten ominaispiirteitä ovat kunnan kaksi taajamaa kirkonkylä 

ja Kuvansi sekä maaseutumainen ympäristö, jossa maisemaan kuuluvat suuret pelto-

aukeat, useat järvet ja pitkät näkymät. Väestöntiheys Joroisissa on  8,76 asukasta/km² 

ja kunnan taajama-aste on 57,6 prosenttia. Kunnan suurimmat järvet ovat Haukivesi 

(Saimaa), Sysmä ja Paro. (Joroisten kunta 2021.) Vielä vuonna 2010 Joroisten kun-

nassa asukkaita oli 5394, mutta vuoden 2020 heinäkuuhun mennessä asukasluku oli 

vähentynyt 4743 asukkaaseen.  Muuttotappiota kunnalla oli vuonna 2019 yhteensä 27 

henkilöä ja syntyvyyden sekä luonnollisen poistuman erotus on -39 henkilöä. Suurim-

pia työllistäjiä kunnassa ovat yksityiset yritykset sekä kunta itse. (Tilastokeskus 2019.)  

Joroisten kunnan palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä (Joroisten kunta 
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2021). Joroisten kunta tunnetaan lapsi- ja nuorisomyönteisenä sekä laajasti vapaa-

ajan mahdollisuuksia tarjoavana kuntana. 

Joroisten kunnan henkilöstöorganisaatiorakenne on seuraavanlainen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Kunnan henkilöstöorganisaatio. Kuvio: Joroisten kunta (2020). 

 

Tällä valtuustokaudella 2017–2021 kunnanvaltuutettuja on yhteensä 27 ja hallituksen 

jäseniä 9 (ks. kuvio 2). Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnan asukasluvun las-

kiessa alle viiteentuhanteen, tulee valtuustopaikkojen määrää vähentää kahteenkym-

meneenyhteen valtuutettuun. Jo kuntavaaleissa 2021 valtuutettujen paikkoja täyte-

tään pienennetyillä luottamushenkilöpaikoilla. Myös kunnanhallituksen jäsenien 

määrä vähennetään yhdeksästä seitsemään luottamushenkilöön. (Joroisten kunta 

2021.) 
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Kuvio 2: Luottamushenkilöorganisaatio. Kuvio: Joroisten kunta (2020). 

 

3 TARVE 

Opinnäytetyössä on selkeä tarve, sillä uusille kuntalaisille ei ole aikaisemmin ollut 

heitä erityisesti huomioivia palveluita tai tapahtumia heidän muutettuaan kuntaan. 

Erityisesti pienten kuntien kannattaa tänä päivänä panostaa uusien kuntalaisten huo-

mioimiseen. Uuden asukkaan huomioiminen parantaa mahdollisuuksia, että kuntalai-

sesta tulisi pysyvä ja viihtyvä asukas kunnassa. Uusien kuntalaisten huomioiminen voi 

myös houkutella muuttoaikeissa olevia muuttamaan kuntaan, kun henkilö huomaa, 

että asukkaista aidosti välitetään.  

Uusien kuntalaisten huomioiminen Suomen kunnissa on tullut yleisemmäksi, mutta 

yhä näennäisen pieni joukko sitä toteuttaa. Uusien asukkaiden huomioiminen on yksi 

monista hyvistä myyntivalteista kunnille. Lisäksi jo lainsäädännössä kuntalaisten osal-

listumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä: 

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asuk-
kailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan (Kuntalaki 410/2015, 22§). 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Joroisten kunnalle selkeä toimintamalli, jonka 

pohjalta uusia kuntalaisia huomioitaisiin ja perehdytettäisiin Joroisten kuntaan. Opin-

näytetyössä luodaan konkreettinen paketti, jota kunnan viranhaltijat ja työntekijät 

pääsevät hyödyntämään ottaessaan yhteyttä uusiin kuntalaisiin. Tarkoituksena on, 

että opinnäytetyöstä saatu aihio hyväksyttäisiin käyttöön kunnanhallituksessa osana 

kunnan vuosittaista toimintaa. Kehittämistyön tarkoituksena on saada selville, kuinka 

uudet kuntalaiset haluaisivat tulla huomioiduksi uudessa kunnassa ja kuinka koko 

kunnan asukkaiden osallisuutta voitaisiin kehittää. Kehittämistoiminnan lähtökoh-

tana on Joroisissa jo olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen, asukkaiden huo-

mioinnin kehittäminen ja kunnan vetovoimaisuuden kohentaminen.  

Opinnäytetyö on spesifioitu juuri Joroisten kunnalle vertailukehittämisellä ja kunta-

laiskyselyllä, mutta myös muut kunnat saavat uusien kuntalaisten huomioimista miet-

tiessään tästä opinnäytetyöstä paljon vinkkejä ja menetelmiä omaan toteutukseensa. 

Tavoitteen toteuduttua tilaaja saisi markkinoitua kuntaansa positiivisesti sekä uudet 

kuntalaiset saisivat pysyvän ja viihtyisän asuinpaikan itselleen. Pysyvät asukkaat taas 

merkitsevät suuresti kunnan taloudessa muun muassa verotulojen kautta, sillä vero-

tuloista saatava tulo on 2/3 koko kunnan tuloista. Näin ollen pienellä budjetilla tehty 

huomioiminen voi tuoda useiden kymmenien tuhansien eurojen voitot kuntaan pit-

källä aikavälillä. Myös kuntalaisen oma panos niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin 

voi olla erittäin vaikuttavaa kunnan näkökulmasta. 

 

4 OSALLISUUS 

Kunnan asukkaiden osallisuuden edistäminen on demokratiaa. Kunnan on tärkeää 

luoda osallistumismahdollisuuksia ja kuunnella kuntalaisiaan sekä yhteisöjä. Osallis-

taessa kunta yleensä kutsuu kuntalaisia ja muita toimijoita johonkin jo melko määri-

teltyyn asiaan. (Piipponen & Kurikka 2020, 4.) Jo lainsäädännössämme kuntalaisten 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä, ja ne on turvattu myös 

useissa erityislaeissa (Kuntalaki 410/2015, 22§). Osallisuus ei ole yhteiskunnallinen 

tila tai yksilöllinen ominaisuus, vaan pikemminkin vuorovaikutuksesta syntyvä yksilön 

ja yhteiskunnan suhde (Nivala & Ryynänen 2019, 171). 
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Osallistumista ja kuntalaisten vaikuttamista voidaan kehittää muun muassa seuraa-

villa keinoilla: keskustelu- ja kuulemistilaisuuksin, selvittämällä mielipiteitä ennen 

päätöksentekoa, osallistavalla talousarviolla, kehittämällä palveluja yhdessä palvelu-

jen käyttäjien kanssa sekä lukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen 

oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. (Kansalaisyhteiskunta 2021.) Ny-

kypäivänä osallisuuden keinot ovat suuressa murroksessa ja alinomaa luodaan myös 

uusia osallistumisen keinoja, jotta yhä useampi pystyisi ja haluaisi osallistua. Suora 

osallistuminen onkin saanut 2000-luvulla uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja, 

joita ovat: yhteisösuunnittelu, visiointi, fokusryhmätyöskentely, asiakasraadit ja kun-

talaisfoorumeihin osallistuminen. 

Osallisuus sosiologian valossa tarkoittaa yhteiskunnan rakenteissa olevaa osallisuutta 

ja sitä, mitä väyliä tai keinoja yksilöillä on vaikuttamiseen. Päätöksentekojärjestelmä 

nähdään yhtenä osallisuuden keinona. Palvelurakenteiden kehittäminen ja osallisuu-

den vuorovaikutuksellisuus toiminnan kehittäjänä on erittäin tärkeää. Tärkeitä kysy-

myksiä ovatkin, kuinka kuntalainen voi vaikuttaa peruspalveluiden kehittämiseen ja 

miten yksittäisen henkilön ääni tulee kuulluksi? (Nivala & Ryynänen 2019, 175–178.) 

Edustuksellisen demokratian menettäessä merkitystä, kansalaisten suora osallistumi-

nen ja vaikuttaminen on nähty yhä tärkeämmäksi. Kuntalaisten mahdollisuus vaikut-

taa asioiden käsittelyyn edellyttää entistä avoimempaa ja tiedottavampaa toimintaa. 

Kuntien tarjoamat palvelut ovat olleet viime vuosien aikana suurien muutoksien koh-

teina. Kuntaliitokset ja talouden taantuma ovat laittaneet miettimään palvelujen ko-

konaisuuksia ja sisältöjä sekä niihin käytettäviä resursseja. Kunnan rooli julkisten pal-

velujen tuottajana vähitellen suuntautuu siihen, että kunta miettii mitä ja miten palve-

luja tuotetaan laadukkaasti ja mahdollisimman tehokkaasti sekä kuinka kuntalaiset 

saadaan osallistumaan palvelujen kehittämiseen. (Koivisto, Lehikoinen, Pasanen-

Willberg, Ruusuvirta, Saukkonen, Tolvanen & Veikkolainen, 2010.)  

On hyvä huomioida, että kunnan asioihin otetaan eniten kantaa silloin, kun niitä pide-

tään tärkeänä ja helposti ymmärrettävinä. Kuntaorganisaation tehtävänä on antaa toi-

mijoille mahdollisuudet, jotka toiminnallaan edistävät kunnan tavoitetta asuk-

kaidensa hyvinvoinnin edistämisessä. (Bauman 1997, 99.) Kokeeko kuntalainen it-

sensä hyväksytyksi ja että hänen näkemyksiään aidosti kuullaan ja otetaan huomioon 
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ja tietääkö hän, kuinka osallistua asioiden päätöksentekoon? Onko taustatietoa saata-

villa tarpeeksi avoimesti sekä perustellaanko päätöksentekoon vaikuttavat asiat tar-

peeksi laajasti? 

Itse kuntalaisena ja kunnanvaltuutettuna olen huomannut, että kunnilla ei ole tar-

peeksi resursseja tiedottamiseen ja näin usein tärkeät taustoittavat informaatiot pää-

töksenteosta ja sen syistä ovat jääneet kuntalaiselle tuntemattomiksi. Laaja-alainen, 

taustoittava tiedottaminen auttaisi kuntalaisia osallistumaan oikeaan päätöksente-

koon ja vaikuttamaan oikeisiin asioihin, joihin on mahdollista mielipiteensä ilmaise-

malla vaikuttaa. Etenkin kuntaan muuttaneille on tärkeää tuoda kuntalaisen mahdol-

lisuudet ja oikeudet tietoon sekä osoittaa, että heidän mielipiteillään on oikeasti vaiku-

tusta, jotta kuntalaisen ja kunnan välinen dialogi saadaan avatuksi. 

 

5 UUDET KUNTALAISET 

Uutena kuntalaisena ja yhteisön jäsenenä on tärkeää tuntea itsensä tervetulleeksi ja 

vastaanotetuksi uuteen kotiin. Koti on hyvinvoinnin kannalta tärkeä paikka. Kotiin lii-

tetään usein suuria tunteita, kuten rakkaus ja onni sekä turva. Koti koetaan myös pai-

kaksi, jossa voi rentoutua, rauhoittua ja viihtyä. Kodista puhuttaessa siihen yleensä 

yhdistetään muutkin kuin ulkoiset elementit. Kodin ympäristöllä on ihmisen hyvin-

voinnin kannalta merkittävä rooli. Ympäristö halutaan tuntea omaksi, merkityksel-

liseksi, viihtyisäksi ja siinä halutaan olla osallinen. Ympäristöön kohdistuu samankal-

taisia suuria tunteita kuin kotiinkin. (Raijas 2008, 21.)  

Sosiaalinen identiteetti yhteisössä muodostuu siitä, kun olemme jonkin ryhmän jäse-

niä sekä tiedostamme minuutemme oman ryhmän kautta. Tällaisia tunnistamisia ovat 

esimerkiksi: ”Olen suomalainen”, ”olen vanhempi” tai ”olen yhteisöpedagogi”. Yksi-

löllä on useita ryhmäidentifikaatioita, koska hän kuuluu yleensä useisiin eri ryhmiin. 

Konteksti määrää sen, mikä missäkin tilanteessa nousee yksilölle merkittäväksi. Esi-

merkiksi ulkomailla ollessaan suomalaisuus korostuu ja Suomessa taas saattaa vahvis-

tua paikkakuntaan liittyvä identiteetti, esimerkiksi ”olen joroislainen”. (Taifel 1981, 

255.) Ihmisen tulee tuntea itsensä jossain paikassa olevansa kotona ja turvassa. Jos 

kunta tekee ympäristöstään viihtyisän, antaa mahdollisuuksia toimia ja osallistua sekä 

välittää kuntalaisista, monesti nämä vaikuttavat kodin tunteeseen ja hyvinvointiin 
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omassa ympäristössään eli tässä tarkoituksessa kunnassa. Sidotut verkostot ja lähipiiri 

vaikuttavat suuresti asuinpaikan viihtyvyyteen ja halukkuuteen pysyä paikkakunnalla.  

Etelä-Savon Maakuntaliiton mukaan Joroisiin muutti vuonna 2020 yhteensä 241 asu-

kasta ja poismuuttaneita oli yhteensä 292 asukasta eli nettomuutto on -51 asukasta. 

Kun otetaan huomioon myös syntyvyyden ja kuolleisuuden netto eli -43 henkilöä, on 

Joroisten asukasluku vähentynyt vuonna 2020 yhteensä -78 henkilöllä. (Etelä-Savon 

Maakuntaliitto 2020.) On tärkeää tietää, mistä ja minkä takia Joroisiin muutetaan ja 

näiden tekijöiden kautta huomioida uusien kuntalaisten erilaiset lähtökohdat, tarpeet 

ja intressit. Onko uusi asukas tullut työn, perheen, asunnon tai paremman kasvuym-

päristön perässä? On myös tärkeää huomioida, onko muutto esimerkiksi viereiseltä 

paikkakunnalta, toiselta puolelta Suomea vai ulkomailta. Joroisissa esimerkiksi netto-

maahanmuutto vuosilta 1996–2019 on ollut +127 henkeä, joten myös maahanmuutta-

jille on järkevää spesifioida omia palveluita ja ryhmiä, jotta uusi kunta tuntuisi kotoi-

salta (Tilastokeskus 2019). 

Muuttajien lähtökohdat tiedostettuna positiivista kuntamarkkinointia on tällöin hel-

pompi paikantaa sellaisille alueille, joista on suhteellisesti eniten tulokkaita kuntaan. 

Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, 42 prosenttia Joroisiin ulkopaikkakunnilta 

muuttaneista on Joroisten viereisestä kaupungista, Varkaudesta. 
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Taulukko 1: Mistä Joroisiin muutetaan. Vuodet 2010–2019. Taulukko: Etelä-Savon Maakuntaliitto 

2020. 

 

 

Alla oleva taulukko kertoo kuukausittain väestönmuutoksen nettomäärän Etelä-Savon 

maakunnassa. Vaikka Joroisten kunta kuuluu nykyään Pohjois-Savoon, otin vertai-

luun Etelä-Savon maakunnan, sillä Joroinen on kuulunut kyseiseen maakuntaan vuo-

teen 2020 saakka, joten siltä vuodelta löytyy viimeisin tulos muuttoliikenteestä. Tau-

lukon perusteella viimeisen viiden kuluneen vuoden ajalta maakunnasta poismuutta-

neita on eniten kesäisin elo-lokakuussa sekä talvella marras-helmikuussa. Uusien kun-

talaisten huomioitavia asioita on monta erilaista: Uusien kuntalaisten huomioimisessa 

on hyvä ottaa myös tämä seikka huomioon. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Taulukko 2: Väestön kokonaismuutoksen kehitys kuukausittain Etelä-Savossa 2008–2020. Taulukko: 

Etelä-Savon Maakuntaliitto 2020. 

 

6 BENCMARKING ELI VERTAILUKEHITTÄMINEN 

Yhtenä osana opinnäytetyötä käytin benchmarking -menetelmää eli vertailukehittä-

mistä. Tässä kyseisessä tapauksessa etsin tietoa erilaisilla internethauilla toisten kun-

tien jo toteuttamista uusien kuntalaisten huomioimisen tavoista kunnissa ja otin säh-

köpostitse yhteyttä niihin kunnista, joissa kuntalaisten huomiointia toteutettiin. Bech-

markingin suomenkielisiä käännöksiä ovat muun muassa vertailukehittäminen, esi-

kuva-analyysi ja kokemuksen siirto. Tässä opinnäytetyössä käytän menetelmää kuva-

tessani sanaa vertailukehittäminen. 

Vertailukehittämistä on alun perin käytetty yritys- ja liiketoiminnassa jo 1970- luvulla. 

Nykyään eri organisaatiot, yritykset ja julkiset toimijat ovat ottaneet vertailukehittä-

misen käyttöönsä. (Vuorinen 2013, 353.) Vertailukehittämisessä tarvitaan ymmärrys 

siitä, että omassa toiminnassa on kehittämisen varaa. Lisäksi vaaditaan aito oppimi-

senhalu ja myöntäminen, että joku toinen voi tehdä asiat paremmin. Tarkoituksena on 
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oppia itseään paremmalta toimijalta. (Tuominen 2011, 3–4.) Vertailukehittämisessä 

kerätään muilta tietoja ja taitoja, joita voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Tavoit-

teena on oman toiminnan kehittäminen. (Vuorinen 2013, 355.) Vertailukehittäminen 

tarkoittaa yksinkertaisimmillaan oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan. Pe-

rusideana toimii oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Vertailukehittä-

minen auttaa laatimaan kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä laatimaan kehityside-

oita. (Laine 2007, 12.) Vertailukehittäminen toimii siinäkin tapauksessa, jossa kehit-

täjällä ei vielä ole omaa vastaavaa toimintaa aiheesta, kuten tässä opinnäytetyössä on 

tehty.  

Tutkin muiden kuntien tapoja huomioida uusia kuntalaisia kriittisesti ja avoimesti uu-

sia ideoita hyödyntäen. Etsin Internetistä muiden kuntien tavoista huomioida uusia 

asukkaita ja laitoin sähköpostikyselyitä niihin kuntiin, joissa uusien asukkaiden huo-

mioimista jo toteutetaan. Löysin yhteensä seitsemän kuntaa Internethakujen tulosten 

avulla, joille laitoin sähköpostia. Kokosin vertailukehittämisen tulokset yhteen ja esit-

telin vertailun tulokset Power Point -esityksenä johtoryhmälle syyskuussa 2020. Jo-

roisissa johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, talous- ja hallinto-

johtaja, sivistystoimenjohtaja, yritysasiantuntija ja teknisen toimen johtaja. Johtoryh-

mässä mietimme vertailukehittämisen perusteella alustavia toimintatapoja, jotka 

mahdollisesti toimisivat Joroisten kunnassa. Näiden perusteella suunnittelimme myös 

kysymyksiä kuntalaiskyselyyn uusille kuntalaisille, jotta saisimme uutta tietoa toimin-

tapaketin kehittämiseen. Tuloksista nousseet hyväksi havaitut toimintatavat ovat 

osana opinnäytetyön kehittämisehdotusta. 

6.1 Vastaukset 

Tein erilaisilla sanoilla hakuja Internetissä kunnista, joissa uusia kuntalaisia huomioi-

daan eri tavoin. Otin yhteyttä näihin kuntiin sähköpostitse, jotka olivat Hämeenlinnan, 

Ilomantsin, Kemin, Kirkkonummen, Lopen, Pirkkalan ja Punkalaitumen kunnat. Ver-

tailukehittämisessä saimme laajan joukon vertailtavia, sillä kunnat sijaitsevat eri puo-

lilla Suomea Etelä-Suomesta Lappiin saakka ja kuntien asukasluvut vaihtelevat. 

Hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupunki lähettää uusille asukkaille kortin. Kaupunki 

on saanut uusien asukkaiden osoitteet maistraatista 2 viikon välein valmiina tarroina, 

mutta maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistyttyä Digi- ja väestövirastoksi 

eli DVV:ksi on uusien asukkaiden osoitteiden saamisessa ollut ongelmia.  
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Kortissa toivotetaan uusi asukas tervetulleeksi ja kerrotaan, mistä löytyy uuden asuk-

kaan tietopaketti Hämeenlinnan kaupungin sivuilta. Kaupungin sivuilta löytyy myös 

uusien asukkaiden tuotepaketin arvonta. Tuotepaketin sisällöstä vastaa kaupungin 

omistama elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy/markkinointi ja paketin arvo on noin 20o 

euroa. Tuotepaketti sisältää valinnan mukaisia aktiviteetteja ja ruokailun. Korttiin lii-

tetään myös Hämeen Sanomien ja Keski-Hämeen lehden etukupongit, Verkatehtaan 

alueen etukuponki sekä ajankohtaista tietoa. Kortissa kerrotaan myös, että uudelle 

asukkaalle on varattu tervetulolahja, jonka voi noutaa kunnan palvelupisteeltä. Terve-

tulolahjassa on jaettu erilaisia tuotteita, kuten muun muassa parkkikiekko, mikrokui-

tuliina, ämpäri ja pipo. Lahjaa annetaan yksi kappale per talous.  

Ilomantsi. Ilomantsin kunta järjestää vuosittain helmikuisin tervetulotilaisuuden 

uusille kuntalaisille. Kunnanhallitus on hyväksynyt asiasta tehdyn kuntalaisaloitteen. 

Kutsun tilaisuuteen saavat edellisen vuoden aikana kuntaan muuttaneet asukkaat. Ti-

laisuudessa esitellään muun muassa kunnan palveluja ja organisaatiota. Ilomantsin 

palveluja on esitelty kesäasukkaille ja kuntalaisille myös kesäisin toritapahtumassa. 

Kunnan tervetulotilaisuudessa uusia ilomantsilaisia muistetaan myös pienellä terve-

tulijaispaketilla. 

Loppi. Lopen kunnassa järjestetään vuosittain tervetulotilaisuus, joka toteutetaan 

kiertoajeluna tutustuttaen uusia kuntalaisia kuntaan ja kyliin. Samalla jaetaan kunnan 

esitteitä ja markkinointimateriaalia, kuten esimerkiksi Loppi -tutuksi kuntalehteä. 

Lehti on kattava paketti kunnan ja yrittäjien palveluista sekä ajankohtaisista asioista 

ja tapahtumista. Lehti jaetaan loppelaisiin kotitalouksiin, joilla ei ole mainoskieltoa 

sekä kesäasukkaille. Lehdessä on myös Lopen seurakunnan osuus. Kunta on järjestä-

nyt myös uusien loppelaisten iltoja eri paikoissa kuten laavulla ja kunnan mökillä, 

jossa on tarjottu syötävää ja mahdollisuus tutustua viranhaltijoihin ja toisiin uusiin 

asukkaisiin. Kunnanjohtaja on myös vienyt Lopen Perunaa Lopelle muuttaneille. Pe-

runan vieminen vaatii kuitenkin muuttaneelta yhteydenoton eli kutsun uuden henki-

lötietolain takia. 

Kirkkonummi. Kirkkonummi järjestää kaupunkisuunnistuksen uusille ja vanhoille 

kuntalaisille. Rastit ovat tärkeissä kunnan paikoissa, joissa on erilaisia aktiviteetteja ja 

tekemistä. Tällä tavoin tärkeät kaupungin osat tulevat tutuiksi. Suomen Punaisen Ris-

tin ystävätoiminta on mukana kiertämässä rataa ryhmien kanssa. 
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Kemi. Kemin kaupungissa lähetetään kunnan ja seurakunnan yhteistyössä tervetulo-

kirje ja kirjeen lisäksi järjestetään kaksi kertaa vuodessa tervetulo- ja infotilaisuus uu-

sille kuntalaisille. Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa Kemin palveluista ja tapah-

tumista sekä ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa jaetaan myös infopaketti, joka si-

sältää muun muassa palveluesitteitä, alennus- ja pääsylippuja kaupungin alueen pal-

veluihin ja tapahtumiin. 

Pirkkala. Pirkkalan kunnassa järjestetään tapahtuma, jossa esitellään kunnan palve-

lut, kuten asuminen ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi, sivistys ja vapaa-aika, työlli-

syyspalvelut, museo, Pirkan opisto, seurakunta, yhdistykset sekä poliittiset puolueet. 

Pirkkalassa on myös uusien kuntalaisten tervetulotilaisuus, jonka ohjelmassa on muun 

muassa pormestarin tervetulotoivotus, Pirkkala pähkinänkuoressa ja tulevaisuuden 

näkymiä. Pirkkalassa on ollut myös viimeisen kahden vuoden ajan tapana lähettää uu-

sille asukkaille pormestarin allekirjoittama kirje, jonka mukana lähetetään muun mu-

assa asukkaan opas ja kahvikuponki vapaa-aikakeskuksen kahvioon. Tämän lisäksi uu-

silla asukkailla on mahdollisuus hakea asiointipisteeltä uuden asukkaan kassi, jossa on 

muun muassa kartta, heijastin ja muuta pientä tavaraa. Pirkkalassa on koettu, että val-

taosa, joille kirje lähetetään, eivät nouda uuden asukkaan kassia. Kassin hakeneet ovat 

kuitenkin ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että uudet asukkaat toivotetaan 

tällä tavalla tervetulleiksi. 

Punkalaidun. Punkalaitumen seurakunnan ja kunnan yhteistyössä toteutettu Tule 

kotiin -hanke oli vuosina 2018–2020 tehty hanke, jolla houkuteltiin Punkalaitumelle 

uusia asukkaita niin seniorien kuin lapsiperheidenkin joukosta. Hankkeen yhtenä ta-

voitteena oli markkinoida Punkalaidunta positiivisesti ja näin luoda siitä paikkakuntaa 

tuntemattomalle houkutteleva asuinpaikka. Hanke oli Punkalaitumen seurakunnan 

hallinnoima EU-rahoitteinen maaseudun kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli 

saada eläkkeellä olevia Punkalaitumella syntyneitä muuttamaan takaisin kotikon-

nuille. Yhteensä 231 uutta asukasta muutti paikkakunnalle hankeaikana, mutta ei ole 

tiedossa, kuinka moni muutti hankkeen ansiosta. 

Punkalaitumelle muuttaneet uudet asukkaat saivat ilmaisen golfkauden paikallisella 

radalla ja lounaan paikallisessa lounasravintolassa. Nämä edut olivat neuvoteltu hank-

keen aluksi yrittäjien kanssa. Kunta on myös useita vuosia antanut uusille vauvoille 
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300 euron vauvarahan. Vuonna 2020 lisäksi vauvat saivat yksityisten, järjestöjen ja 

yritysten antamia lahjoja.  

Sekä kunta että seurakunta lähestyivät uusia asukkaita tervetulokirjeillä, jotka ovat 

muuttajien mukaan tuntuneet henkilökohtaisilta ja tärkeiltä. Hankevuosina kunta on 

tarjonnut 14 maksutonta liikuntatuntia viikossa kaikenikäisille kuntalaisille, joiden 

kautta on ollut helpompi tutustua paikkakuntalaisiin. Näistä on tiedotettu aktiivisesti 

somessa ja paikallislehdessä.  

6.2 Johtopäätökset vertailukehittämisestä 

Kaikki vertailussa olleet kunnat huomioivat uutta asukastaan ja perhekuntaansa jolla-

kin tuotteella tai tilaisuudella. Kunnilla on yhteistä myös informatiivisuus oman kun-

nan palveluista, yhdistyksistä ja mahdollisuuksista joko infopaketin- tai tuotepaketin 

muodossa. Yhteistä on myös se, että nämä kaikki ovat matalan kynnyksen toimia uu-

den kuntalaisen huomioimiseksi ja toivottamiseksi tervetulleeksi kuntaan, eikä toimet 

vaadi suurta resurssia. Ilomantsin, Lopen, Kemin, Kirkkonummen ja Pirkkalan kunnat 

ovat järjestäneet jo jonkin aikaa tervetuliaistilaisuuden uusille kuntalaisille, jotka ovat 

kuntien mielestä koettu toimiviksi. Uskon, että tervetuliaistilaisuudessa uusi kuntalai-

nen saa paremman kuvan niistä henkilöistä, jotka toimivat kunnassa ja pääsee verkos-

toitumaan toisiin uusiin kuntalaisiin. Hämeenlinna, Kemi, Pirkkala ja Punkalaidun lä-

hettävät uudelle asukkaalle postissa tervehdyksen joko yksin kuntana tai seurakunnan 

kanssa, joilla he toivottavat perheen tervetulleeksi kuntaan. Tervehdyksessä annetaan 

myös lisätietoa mahdollisista infopaketeista ja tulevista tilaisuuksista.  

Info- ja tuotepakettia jakavat Hämeenlinna, Loppi, Kemi ja Pirkkala. Hämeenlinnan 

kaupungilla infopaketti löytyy kaupungin nettisivuilta uuden asukkaan osiosta ja 

muilla infopaketti on paperisena. Aktiivisimpia kuntia uusien asukkaiden huomioimi-

sessa ovat Kemi ja Pirkkala, jotka toteuttavat kaikkia näitä neljää toteuttamistapaa, 

jotka ovat kunnissa todettu myös toimiviksi. Punkalaidun oli ainut kunta, jossa uusien 

kuntalaisten huomioimista toteutettiin hankerahoituksen kautta. Ei ole kuitenkaan 

varmaa, jatkuuko huomioiminen nykyään kunnassa. Punkalaitumella on kuitenkin 

paljon yhdistyksiä, jotka ovat huomioineet kuntalaisiaan erityisesti avustuksilla ja tuo-

tepaketeilla, joten on oletettavaa, että huomioiminen ainakin jollakin tapaa on jatku-

nut.  
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Korttien, tilaisuuksien sekä info- ja tuotepakettien samankaltaisuus kunnilla oli huo-

mattavaa ja selkeät ääriviivat näille löytyi. Korteissa ja kirjeissä toivotettiin tervetul-

leeksi, sekä kerrottiin, mistä löytyy palveluita ja ohjattiin tuote-/infopaketin hakuun. 

Tilaisuuksissa koottiin uudet kuntalaiset yhteen ja kerrottiin kunnan palveluista, toi-

mijoista ja tuotiin kasvot tutuiksi. Infopaketeista sai lisätietoa kunnan tarjoamista 

mahdollisuuksista ja tuotepaketeista löytyi tavaraa, paikallisia tuotteita sekä etusete-

leitä. Ainoa poikkeavuus oli Kirkkonummen kaupunki, joka järjestää tilaisuutenaan 

kaupunkisuunnistuksen uusille ja vanhoille asukkaille, mikä on mielestäni mielenkiin-

toinen idea. Ideaa voisi jatkojalostaa jatkamalla kaupunkisuunnistuksen jälkeen jo-

honkin yhteiseen tilaan, jossa kerrottaisiin kunnassa olevista mahdollisuuksista ja ver-

kostoiduttaisiin. Alla on taulukko benchmarkingin tuloksista. 

 

Taulukko 3: Vertailukehittämisen tulokset kunnittain 2021. 

 

7 KUNTALAISKYSELY 

Osana kehittämistyötä valitsimme tilaajan kanssa kyselyn (ks. Liite 1.), joka on kvali-

tatiivinen eli tilastollinen tiedonkeruumenetelmä. Kysely on yksi käytetyimmistä ja te-

hokkaimmista tiedonkeruumenetelmistä opinnäytetöissä. Sen avulla saadaan usein 

kerättyä kattava ja laaja aineisto yhdellä kerralla. (Heikkilä 2014, 15–19.) Kartoitimme 

tilaajan kanssa kyselyllä kuntalaisten kokemuksia osallisuudesta, osallistumisen kei-

noja, tyytyväisyyttä kunnan tuottamiin julkisiin palveluihin, uusien kuntalaisten 

muuttamissyistä sekä kuinka he toivoisivat heitä huomioitavan kunnassa uutena asuk-

kaana.  
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Kyselylomake tehtiin verkkopohjaisesti Google Forms -työkalun avulla, sillä sen levitys 

ja analysointi todettiin tehokkaimmaksi sähköisesti ja juuri tämän työkalun avulla. 

Myös käsin täytettävät lomakkeet olivat mahdollisia, joita pystyi täyttämään Joroisten 

kunnan asiointipisteellä kirjastossa. Kysely julkistettiin maanantaina marraskuun toi-

sena päivänä vuonna 2020 ja se oli avoinna tasan kolme viikkoa päättyen 23. päivä. 

Kyselyä jaettiin Joroisten kunnan virallisilla nettisivuilla, kunnan Facebookissa, In-

stagramissa sekä paikallisessa Joroisten lehdessä. Joroisten kunta käytti kuntalaisky-

selyn sosiaalisen median markkinointiin yhteensä 100 euroa.  

Osana kuntalaiskyselyä järjestimme arvonnan, jossa arvottiin viisi kappaletta 50 euron 

Vive La Joroinen -yrityslahjakortteja. Arvontaan pystyi osallistumaan jättämällä yh-

teystietonsa kyselyn loppuun. Lahjakortit toimivat mukaan osallistuneisiin paikallisiin 

yrityksiin ja lahjakortit toteutettiin yhteistyössä Joroisten Yrittäjät ry:n kanssa. Uskon 

arvonnan lisänneen vastaajien määrää reilusti, sillä arvontaan osallistuneita oli yh-

teensä 171 henkilöä. Vastaajien anonymiteetti säilytettiin sillä, ettei yhteystietoja tar-

vinnut halutessaan laittaa osallistuakseen kyselyyn. Lisäksi vastaukset näkyvät kyselyn 

tekijälle eri järjestyksissä, joten ei voi päätellä, kuka on vastannut milläkin tavalla. 

Suunnittelimme kysymykset yhdessä Joroisten kunnan johtoryhmän kanssa omien 

esitysteni pohjalta. Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, 

kunnansihteeri, yritysasiantuntija (ent. elinkeinoasiamies), tekninen johtaja sekä si-

vistysjohtaja. Suunnittelimme kysymykset huolella, minkä tarkoitus oli luoda selkeä 

kysely ilman turhia lisäkysymyksiä, jotta vastaaja ei väsyisi, mikä saattaisi vääristää 

kyselyn tuloksia. Turhan runsas kysymysten määrä vaikuttaa vastausprosenttiin nega-

tiivisesti ja tekee vastausten analysoinnista työlästä. Tällöin tulokset eivät anna oikeaa 

tietoa, sillä ylimääräiset kysymykset vievät vastaajalta huomiota ja resursseja tärkeistä 

kysymyksistä. Teimme kyselyn synergialla eli kyselyn tarkoituksena oli saada opinnäy-

tetyöhön taustatietoa uusista kuntalaisista ja osallisuudesta sekä lisäksi myös tietoa 

kunnalle kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan tuottamiin palveluihin. Palvelukysy-

myksiin ja niiden vastauksiin en tässä opinnäytetyössä pureudu sen enempää, vaan 

niiden tarkoituksena on tuottaa tietoa Joroisten kunnalle, sen toimialoille ja luotta-

mushenkilöille. 

Kuntalaiskyselyssä oli yhteensä 17 kysymystä niin monivalinta- kuin vapaan sanan vas-

tausvaihtoehdoin. Kyselyyn vastaaminen vei noin 10–20 minuuttia riippuen vastaajan 
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perehtyneisyydestä ja avointen kysymysten vastausten laajuudesta. Avoimissa kysy-

myksissä ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaajan on itse kyettävä tuotta-

maan vastauksensa. Avoimet vastaukset saattavat jäädä vajaammiksi, mutta toisaalta 

taas parhaimmillaan vastauksissa voi ilmetä paljon enemmän ideointia ja palautetta 

verrattuna suljettuihin kysymyksiin. Yleisen palautteen antamista ja seuraamista pyri-

tään kuitenkin helpottamaan suljettujen kysymysten avulla etukäteen mietityin vaih-

toehdoin. Valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla pyritään helpottamaan tietojen ana-

lysointia ja tulosten mittausta sekä selkeyttämään tietojen käsittelyä. Lisäksi valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla pyritään helpottamaan laadunvalvontaa. (Vehkalahti 2014, 25.)  

Heikkilä (2008, 50–51) toteaa, että erilaiset vastausvaihtoehdot mahdollistavat kai-

kille vastaajille palautteen antamisen. Kaikki vastaajat eivät välttämättä pysty muotoi-

lemaan vastauksia avoimiin kysymyksiin ja suljetut kysymykset saattavat antaa vain 

suppeasti tietoa. Selkeät vaihtoehdot auttavat vastaajaa antamaan myös negatiivista ja 

rakentavaa palautetta kielellisistä ongelmista huolimatta. Saimme kuntalaiskyselyyn 

yhteensä 289 vastausta, joista paperisella lomakkeella täytettyjä vastauksia oli 14. Vas-

taajien määrä oli 4743 asukkaan kunnassa 16,4 prosenttia. Mielestäni vastaajien määrä 

on erinomainen, sillä itse lähdin tavoittelemaan noin sataa vastausta. 

Huomasin analysoidessani kyselyn vastauksia, että vastausvaihtoehdoksi olisi täytynyt 

lisätä vielä ”en osaa sanoa” -vaihtoehto, sillä kaikilla kuntalaisilla ei välttämättä ole 

kokemusta kaikista palveluista tai mielipidettä johonkin asiaan. Tämän vuoksi oletan, 

että ”ei hyvä eikä huono” vastausvaihtoehto on saanut myös niitä ääniä, jotka olisivat 

menneet muuten ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoon. Myös vapaassa palautteessa kunnalle 

muutaman vastaajan kohdalta tuli palautetta tämän kyseisen vastausvaihtoehdon 

puuttumisesta. Tulokset ovat analysoitu sisällönanalyysi- menetelmällä käyttäen tee-

moittelua. Tässä on käytetty ryhmittelyä, jossa aineisto on käyty läpi ja etsitty saman-

kaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet on ryhmitelty ja yh-

distetty luokaksi. Nämä luokat on nimetty sisältöä kuvaavalla nimellä.  

7.1 Kyselyn analyysi 

Käytän opinnäytetyössä kuntalaiskyselyn 3. (vaikuttamisen mittaus), 8. (hyvän koti-

kunnan kriteerit), 15. (asuinpaikan valinnan motiivit) ja 16. (uuden kuntalaisen huo-

mioimisen tarpeet) kysymyksiä apuna. Lähes kaikki vastanneista uusista kuntalaisista 

ovat sitä mieltä, että kunnan tulisi tarjota palveluita ja huomioida uudet kuntalaiset 
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sekä auttaa heitä käytännön asioissa. Huomioiminen vaikuttaisi yksilön yhteisöllisyy-

den tunteeseen ja asumisviihtymiseen. Kyselyssä toivottiin erityisesti yhtenäistä info-

pakettia kunnasta ja sen alueella olevista palveluista sekä kunnassa olevista mahdolli-

suuksista. On tärkeää tietää, mitä palveluita uudet kuntalaiset kaipaisivat muutettuaan 

uuteen kuntaan. Kyseessä on kuitenkin suuri joukko ihmisiä, joille ei tällä hetkellä juu-

rikaan ole olemassa heille erikseen suunnattuja palveluita. 

Kunnan asioihin vaikuttaminen 

Kuntalaiskysymyksen kolmannessa kysymyksessä (ks. kuvio 1) kysyttiin, pääsetkö 

mielestäsi vaikuttamaan tarpeeksi kunnan asioihin asteikolla 1–5. Suurin osa, eli 115 

henkilöä kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että pääsee vaikuttamaan ei hyvin eikä 

huonosti. Mietin, miksi tähän kohtaan tuli eniten vastauksia ja päädyin toteamukseen, 

että todennäköisesti kaikki vastaajat eivät välttämättä ole käyttäneet vaikuttamisen 

väyliä. Toinen vaihtoehto on se, ettei tiedetä kaikkia mahdollisuuksia, mitä kaikkia vai-

kuttamisen keinoja kuntalaisella on. Tähän viimeiseen kunnalla itse on mahdollisuus 

vaikuttaa tiedottamalla enemmän kuntalaisen vaikuttamisen mahdollisuuksista kun-

nassa sekä tarjoamalla lisää keinoja kuntalaisten kuulemiselle.  

Toki on otettava huomioon tässäkin kansainvälinen koronaviruspandemia, jonka tuo-

mat rajoitukset ovat karsineet tapahtumia kuten esimerkiksi kuntalaistilaisuuksia. Ih-

minen kuitenkin lähtökohtaisesti muistaa parhaiten lähiaikoina koetut asiat. Jälkikä-

teen ajateltuna tähän kysymykseen olisi voinut lisätä jo aiemmin mainitsemani vas-

tausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”, mikä olisi voinut antaa realistisempaa tietoa, sillä 

kaikki vastaajat eivät välttämättä ole vaikuttaneet tai halunneet vaikuttaa niin vahvasti 

kunnan asioihin. Luulen, että vastaajat, jotka olisivat kaivanneet vastausvaihtoehtoa 

”en osaa sanoa” ovat tässä tilanteessa vastanneet vaihtoehtoon kolme: en hyvin enkä 

huonosti. 

82 vastaajaa oli sitä mieltä, että vaikuttamaan pääsee melko huonosti ja vastausvaih-

toehtoon 1 eli hyvin huonosti vastasi 37 henkilöä. Voisiko olla niin, että kuntalainen on 

yrittänyt joskus vaikuttaa, mutta ei ole saanut toivottua lopputulosta? Myös tässä koh-

dassa on järkevää ottaa esille kunnan tiedottamisen kehittäminen vaikuttamisen väy-

liin liittyen sekä päätöksenteon perustelu. Kolmanneksi eniten vastauksia sai melko 

hyvin, mitä mieltä oli yhteensä 52 henkilöä ja yhteensä kolme vastaajaa olivat sitä 

mieltä, että kunnan asioihin pääsee vaikuttamaan todella hyvin. Tällä vastausjoukolla 
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voi olla enemmän taustaa paikallisesta vaikuttamisesta tai he ovat muuten hyvin aktii-

visia ottamaan asioista selvää, mikä on tietenkin erittäin hyvä asia. Kaiken kaikkiaan 

kuntakaan ei voi itse tehdä kaikkea osallisuuden ja vaikuttamisen eteen kuntalaisten 

osalta, vaan kuntalaisenkin on tultava puoleen väliin vastaan. Loppuen lopuksi vaikut-

tamisen ja osallistumisen halu tulee kuntalaisesta itsestään, kunhan vain lähtökohdat 

ovat kohdillaan. 

 

 

Kuvio 3: Pääsetkö mielestäsi vaikuttamaan tarpeeksi kunnan asioihin. Kuvio: Kuntalaiskysely 2020 

Joroinen. 
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Hyvän kotikunnan kriteerit 

Kuvio 4: Hyvän kotikunnan kriteerit. 

 

Hyvä asuinympäristö tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Joku arvostaa lähellä olevia 

palveluita ja harrastuksia, kun taas toinen tykkää, että naapuriin on vähintään kilo-

metri matkaa ja piha suuri. Turvallisuus, tavoitettavuus, viihtyvyys ja siisteys ovat kui-

tenkin asioita, jotka yhdistyvät monien toiveissa asuinpaikasta riippumatta. Hyvä 

asuinalue tukee kaikkien hyvinvointia. Jokainen on myös osaltaan vastuussa siitä, että 

asuinympäristö pysyy sellaisena.  

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että hyvä asuinympäristö on yksi kolmesta tär-

keimmistä kriteereistä. Hyvät kunnan tuottamat palvelut ovat tärkeitä 151 vastaajan 

mielestä sekä turvallisuus nousi kolmantena, johon vastasi 132 henkilöä. Luonnonlä-

heisyys on tärkeää 102 vastaajan mielestä ja perhe sekä läheiset 79 vastaajan näkökul-

masta. Kuudentena esille nousi hyvät yrityksien tuottamat palvelut. Yhteisöllisyys ja 

naapurit sekä hyvät liikenneyhteydet ovat kummassakin saaneet yhteensä 43 vas-

tausta. Hyvä asunto oli tärkeää 38 henkilön mielestä ja toimeentulon lähteet sekä al-

hainen veroprosentti molemmissa sai 32 vastausta. 
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Ei ihmekään, että suurin osa vastaajista on hyvän kotikunnan kriteereihin valinnut tär-

keimmiksi tekijöiksi hyvän asuinympäristön, kunnan tuottamat palvelut, turvallisuu-

den sekä luonnonläheisyyden. Näissä kaikissa koostuu hyvän asuinympäristön edellä 

mainitut kriteerit. Luulen, että asuinpaikasta riippumatta nämä neljä seikkaa nousisi-

vat kyselyssä lähes aina kärkeen. Jollakin tavalla kaikki liittyy aina kaikkeen, kuten 

näissäkin kysymysvaihtoehdoissa. Yksilölle hyvä asuinympäristö voi olla myös läheis-

ten läsnäolo, yrityksien tuottamat palvelut, yhteisöllisyys, liikenneyhteydet, asunto ja 

toimeentulo sekä veroprosentti. Kunta ei ole ainoastaan vai yksi tekijä vaan koko-

naisuus eli paketti; jokaiselle kuntalaiselle on löydyttävä siitä paketista mieluisat kom-

ponentit, jotta asumisviihtyvyys taataan.  

Asuinpaikan valinnan motiivit 

Kysymys tässä osiossa oli: 15. Uusi kuntalainen/paluumuuttaja: Mikä sai sinut muut-

tamaan Joroisiin? Kysymyksessä vastaajalla oli mahdollisuus vapaan sanan vastauk-

seen. Analysoinnissa vastaukset käydään läpi ensimmäisestä viimeiseen siinä järjes-

tyksessä, mikä on ollut useimmalla syy muuttoon. Osa vastaajista kertoi muuton syyksi 

useampia syitä, joten ne on myös laskettu omiin kohtiinsa. Todellisuudessa tähän osi-

oon vastanneita oli yhteensä 66 uutta kuntalaista. En halunnut kyselyssä määrittää, 

kuinka lähiaikoina kuntaan muuttaneen täytyi olla vastaamishetkellä, sillä se olisi kar-

sinut todennäköisesti vastaajien määrää. Riitti, että vastaaja oli jossakin vaiheessa 

muuttanut Joroisten kuntaan. 

On mielenkiintoista, kuinka hyvän kotikunnan kriteerit- ja asuinpaikan valinnan mo-

tiivit kysymyksissä vastaukset sopivat toisiinsa. Vastauksien perusteella kunnassa asu-

vien mielestä asuminen- ja asuinympäristö koettiin kaikista tärkeimmäksi kriteeriksi 

kunnassa. Kysymykset antavat yhdenmukaisia vastauksia ja näin voimme olettaa asu-

misen ja ympäristön olevan tärkeimpiä tekijöitä viihtyvyydelle kunnassa.  
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Kuvio 5: Asuinpaikan valinnan motiivit. 

 

Asuminen itsessään sai yhteensä 28 vastausta, mutta kaiken kaikkiaan asumiseen liit-

tyvät vastaukset saivat yhteensä 44 vastaajaa. Alla olevan kaavion avulla selkeytetty 

asumisen alaotsikon alla olevia kriteereitä, jonka ansiosta uudet kuntalaiset ovat kun-

taan muuttaneet. 

 

 

Kuvio 6: Asuminen muuton motiivina. 

 

Suurin osa vastaajista oli muuttanut kuntaan ympäristön ja sopivan asunnon löydyttyä 

ja nämä kaksi kriteeriä erottuivat selkeästi muista vaihtoehdoista. Seuraavaksi eniten 
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vastauksia kotipaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä saivat hyvä kasvuympäristö lap-

sille sekä edulliset kustannukset. Joroinen on tunnettu lapsiystävällisyydestään ja pie-

niin varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen ryhmiin on panostettu, joten tuntuu hyvin 

loogiselta, että tämä on yksi positiivisista edesauttajista kuntaan muuttajille. Edulliset 

asuinkustannukset ovat myös monien pienten kuntien valttikortti.  

Lähipalvelut, liikuntamahdollisuudet ja maaseutu saivat osaltaan myös kannatusta. 

Pohdin, että jos olisi kysytty Joroisista muuttaneilta henkilöiltä poismuuton syistä, 

maaseutu ja lähipalveluiden puuttuminen olisi voinut saada myös kannatusta. Olen 

nimittäin keskusteluissa kuullut nuorilta useasti edellä mainittujen olevan myös epä-

mieluisia asioita kunnassa. On kuitenkin todettava, että nuorten ihmisten mielipiteet 

voivat muuttua etenkin perheen perustamisen vaiheessa, jolloin juuri lapsille turvalli-

nen asuinympäristö ja pienet ryhmäkoot ottavat suuremman roolin asuinpaikan valin-

nassa.  

Tämä onkin mielestäni täysin mielipidekysymys, mitä yksilö arvostaa omassa asuin-

ympäristössään ja mitä ei. Lisäksi eri elämäntilanteissa ja iän karttuessa kriteerit voi-

vat muuttua. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut mielenkiintoista kysyä vastaajien ikää, 

että olisi saatu vielä hieman tarkempaa tietoa vastaajista ja lisää perspektiiviä analyy-

siin. Tärkeää on kuitenkin, että kunta ja kuntalaiset tekevät kaikkensa sen eteen, että 

alueella on mukava olla ja vaihtoehtoja jokaiselle tulisi löytyä. 

 

 

Kuvio 7: Perhesyyt muuton motiivina. 
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Perheellä on suuri, ellei suurin vaikutus yksilön hyvinvoinnille, joten ei ole ihme, että 

perheen vuoksi on muutettu asuinpaikkakunnalle. Suurin osa tämän kategorian vas-

taajista sanoi puolison olleen syy Joroisiin muutolle. Osa kertoi, että joko puoliso jo 

asui paikkakunnalla tai puoliso oli saanut töitä paikkakunnalta. Toiseksi eniten perhe-

syistä vastauksia sai läheiset. Sukulaissuhteet ja paluu kotikuntaan (4) ovat tyypillisiä 

syitä muutolle etenkin hieman myöhemmällä iällä. Yksi ihminen sanoi muuttaneensa 

omaisen hoidon vuoksi Joroisiin. 

 

 

Kuvio 8: Työ muuton motiivina. 

 

Niin hyvän asuinkunnan kriteereissä ja muuton syissä työ ja työllistyminen ovat tärke-

ässä asemassa. Työ motiivina paikkakunnalle muuttamiselle on ollut yhteensä 17. vas-

taajalla, joista kymmenen on työllistynyt muuttamaansa kuntaan. Loput seitsemän 

ovat työllistyneet lähelle asumiskuntaa. Lisäkysymyksenä olisi ollut mielenkiintoista 

kysyä, millä kilometrisäteellä työn perässä muuttaneet työskentelevät ja onko etätyön 

mahdollisuuksien lisääntyminen mahdollistanut paikkakunnalle muuton. 

Uuden kuntalaisen toiveet asukkaiden huomioimiseksi 

16. Uusi kuntalainen/paluumuuttaja: Toivoisitko kunnalta erityisesti uusille kuntalai-

sille suunnattuja palveluita? Esimerkiksi tervetulopaketti, etuseteleitä, tervetulotilai-

suus yms. Ja jos toivoisit, minkälaisia? Tähän osioon vastasi yhteensä 52 kuntalaista. 
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Mietin, olisiko ideointi kuntalaisten puolesta ollut laajempaa, jos olisin jättänyt esi-

merkit kysymyksestä pois. Toisaalta, tällä tavalla saimme kuntalaisille ainakin kuvan, 

mitä uuden kuntalaisen huomioiminen voisi olla ja ideoita liikkeelle. 

 

 

Kuvio 9: Miten uudet kuntalaiset toivovat kunnan huomioivan heitä. 

 

Tämä osio sai yhteensä 65 toivetta, joista eniten kannatettiin tervetulo- ja infopaketin 

antamista uudelle kuntalaiselle. Kolmanneksi eniten toivottiin etuseteleitä kunnan 

alueella toimiviin palveluihin. Nämä kolme asiaa muodostavat yhden suuren paketin 

kehittämisehdotuksissa, sillä ne ovat saaneet eniten kannatusta. Tervetulokortti- tai 

kirje oli yhteensä neljän vastaajan mielestä toivottavaa ja osa toivoi sen yhteydessä in-

fopakettia kunnasta. Uusiakin, kysymyksestä poikkeavia ideoita tuli: toivottiin tutus-

tumista vapaa-ajan palveluihin sekä ilmaista vuokra-asuntoa tietyn ajan muuton jäl-

keen. 

 

8 TULOKSET JA TUOTOKSET 

Opinnäytetyön tuotoksena tilaajalle syntyi kokoelma ehdotuksista, jota kunta voi hyö-

dyntää huomioidessaan uusia asukkaitaan kunnassa. Vaihtoehdoista kunta voi ottaa 
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käyttöönsä itselleen ne sopivimmat osaksi kunnan toimintaa osallisuuden kehittämi-

sessä ja uusien kuntalaisten huomioimisessa. Kuntalaiskyselyn ja vertailukehittämisen 

avulla loin yhteensä neljä toimivaa ehdotusta. Laadin tervetulopaketin, jossa on katta-

vasti tietoa ja etuja kunnasta uudelle kuntalaiselle sekä tervetuliaistilaisuuden, jossa 

pääsee tapaamaan muita uusia kuntalaisia ja saamaan tietoa kunnasta sekä kunnan 

palveluista matalalla kynnyksellä. Kehitin myös tervetulokortin sekä tavan jatkaa ver-

kostoitumista ja yhteydenpitoa tilaisuuden jälkeen. Uusien asukkaiden huomioimisen 

välineissä viesti on selkeä: kunta välittää asukkaistaan ja haluaa tukea kuntalaisiaan. 

Jatkojalostuksena näitä uuden kuntalaisen paketteja voisi hyödyntää myös mökkiläi-

sille samankaltaisin keinoin: esimerkiksi jos tervetulotilaisuuteen mahtuu lisää osal-

listujia, voisi mökkiläiset myös kutsua tilaisuuteen. 

8.1 Tervetulokirje 

Tehokas ja vaikuttava tapa tavoittaa uudet kuntalaiset, on tervetulokirje, jossa kunta-

lainen toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi uuteen kuntaan ja jo kirjeen osana olisi 

tietoa kunnasta ja sen tarjoamista palveluista sekä kutsu tervetulotilaisuuteen. Ensim-

mäinen vaikutelma kunnasta on hyvin tärkeä. Henkilökohtainen kirje antaa kuvan, 

että kunta on oikeasti kiinnostunut asukkaistaan ja välittää heistä. Se voi olla myös 

monelle ensimmäinen kosketus kuntaan ja aloitus yhteisöllisyyden luomiselle. Toden-

näköisesti myös tarvittaessa yhteydenotto kuntaan tämän jälkeen tapahtuu asukkaan 

osalta matalammalla kynnyksellä.  

Tervetulokirje on kunnan kannalta edullinen tapa tavoittaa uusi kuntalainen, sillä kir-

jeestä/kortista tulevat kustannukset eivät ole suuria ja henkilöstön panos lähettämi-

sessä on pieni. Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on 1,40 euroa. 

(Posti 2021). Jos uuden asukkaan kortit visualisoidaan ja tehdään kunnan toimesta 

itse, jää siitä kuluiksi vain henkilöstön työpanos ja materiaalikulut. Vuosittainen, kar-

kea budjetti tervetulokirjeen lähettämiselle on siis tällöin alle viisisataa euroa, jos uusia 

kuntalaisia tulee kuntaan 250 henkilöä. On myös huomioitava, että yksi kortti per uusi 

talous riittää. 

Ongelmana kortin lähettämisessä on, kun väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdis-

tyivät uudeksi Digi- ja väestötietovirastoksi 1. tammikuuta 2020, ei sen jälkeen kunnat 

ole saaneet suoraan tietoja uusista asukkaistaan. Aikaisemmin kunta sai tiedon halu-

tessaan esimerkiksi valmiina tarralappuina maistraatista, jolloin kirjeiden ja korttien 
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lähettäminen oli vaivatonta. Uusien asukkaiden tietojen selvittäminen olisi siis ensim-

mäinen askel kortin lähettämiseksi.  

8.2 Tervetulotilaisuus 

Kaikista ideaalein tilanne olisi, että uusien kuntalaisten tervetulotilaisuus järjestettäi-

siin ainakin kahdesti vuodessa. Tällöin saavutettaisiin uudet kuntalaiset mahdollisim-

man pian muuton jälkeen ja tutustuminen uuteen kuntaan alkaisi jouhevasti kunnan 

antaman esittelyn pohjalta. Jos tilaisuus järjestettäisiin esimerkiksi vain kerran vuo-

dessa loppuvuodesta, voisi alkuvuodesta muuttaneelle tuntua tilaisuus jo liian myö-

häiseltä ajankohdalta ja näin osanottajamäärä laskea. On myös tärkeää huomioida, 

kuinka uudet kuntalaiset saataisiin osallistumaan tilaisuuteen mahdollisimman suu-

rella joukolla.  

Opinnäytetyön viidennessä luvussa esittelin taulukon, jossa näkyy Etelä-Savon maa-

kunnasta väestönkehityksen sykli kuukausittain, josta voinee ottaa myös osviittaa Jo-

roisiin. Taulukon perusteella viimeisen viiden kuluneen vuoden ajalta maakunnasta 

muuttaneita on eniten kesäisin elo-lokakuussa sekä talvella marras-helmikuussa. On 

mielestäni todennäköistä, että muuttosykli on samankaltainen myös Joroisissa, eli eni-

ten Joroisiin muuttaa kesän loppukuukausina sekä vuodenvaihteen ympärillä. Uusien 

kuntalaisten huomioimisessa on hyvä ottaa tämä seikka huomioon. On silti järkevää 

vertailla, mihin aikaan vuodesta juuri Joroisiin muuttaneita on tilastollisesti eniten ja 

kohdistaa tilaisuudet tämän ajankohdan jälkeiseen aikaan esimerkiksi kuukautta myö-

hemmin. 

On huomioitava, että kaikki eivät välttämättä kiinnostu tulemaan kunnanvirastolle 

kuunteluoppilaaksi. Onkin hyvä tarjota erilaisia tilaisuuksia ja houkuttimia, jotta uu-

det kuntalaiset tavoitetaan mahdollisimman laajasti. Tilaisuuden järjestämisessä on 

järkevää resurssoinnin ja houkuttelevuuden vuoksi käyttää synergiaa paikallisten ta-

pahtumien ja palveluiden kanssa. Joroisissa järjestetään esimerkiksi joka toinen vuosi 

suuret Elävä Maaseutu -messut, joka vuosi joulumyyjäiset ja paljon muita tapahtumia, 

joihin on mahdollista järjestää tila, jossa uusia kuntalaisia tavoitettaisiin ja näin osal-

listuja pääsisi samalla tutustumaan myös paikallisiin tapahtumiin. Synergialla saatai-

siin uusille kuntalaisille iso tapahtuma ja tiedon lähde, jossa kylät, seurat, yhdistykset, 

seurakunta, yritykset, kunnan väki, luottamushenkilöt ja muut toimijat tulevat tu-

tuiksi. 
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Tapahtumaversio a) pienempi 

Pienempi tapahtumaversio sopii hetkiin, jolloin muita samanaikaisesti olevia tapahtu-

mia ei ole käytettävissä tervetulotilaisuuden yhteydessä. Myös koronavirustilanne 

huomioon ottaessa tapahtumaversio a. on todennäköisesti helpommin ja turvallisem-

min järjestettävissä. Tässä tapahtumaversiossa voidaan kokoontua esimerkiksi kun-

nanvirastolle tai muihin kunnan alueella oleviin paikkoihin esimerkiksi ulos. Tilaisuu-

dessa esitellään kunnan palvelut, mahdollisuudet kunnassa ja toimijat sekä jaetaan 

tervetuliaispaketti, josta saadaan lisätietoa kunnasta. Tilaisuudessa voisi olla kunnan 

viranhaltijat, muutama luottamusmies sekä vapaaehtoiset yhdistykset/toimijat pai-

kalla esittelemässä toimintaa ja mahdollisuuksia kunnassa. Tilaisuuden yhteydessä 

voisi olla tervetulomaljat ja kahvitus. Tilaisuuden lopuksi luodaan verkosto, jotta yh-

teydenpito toisiin kuntalaisiin ja kuntaan jatkuu. Tilaisuuden voi myös järjestää kier-

toajeluna kunnassa, jonka siirtymien aikana kerrotaan kunnan asioita. 

Tapahtumaversio b) suurempi, eli jonkin tapahtuman yhteydessä 

Tapahtumaversio b. on suurempi, eli jonkin toisen tapahtuman yhteydessä. Mielestäni 

kaikki tervetulotilaisuudet tulisi yrittää järjestää jonkin tapahtuman yhteydessä, sillä 

luulen, että osallistujamäärä tervetulotilaisuuteen on näin suurempi, sillä myös tapah-

tuma houkuttaa tulemaan paikalle. Lisäksi uusi kuntalainen saa paremman ja katta-

vamman kuvan kunnasta. Kun käydään fyysisesti tutustumassa ja näkemässä mahdol-

lisuudet kunnasta, kynnys on pienempi lähteä sinne myös omatoimisesti. Esimerkiksi 

Elävä Maaseutu -messujen yhteydessä voitaisiin hyödyntää kunnan jo aikaisemminkin 

järjestämää kiertoajelua tapahtumassa, jolloin uusi kuntalainen saisi myös hienon pe-

rehdytyksen kuntaan maantieteellisesti ja näin paikat tulevat tutuiksi.  

Jos kiertoajelua ei ole jostain syystä mahdollista järjestää, myös Joroisten kunnan si-

vujen kautta löytyviltä karttakuvilta voidaan näyttää paikkoja tutuiksi ja kannustaa 

hyödyntämään niitä. Jos useammalta löytyisi kiinnostusta mennä tutustumaan johon-

kin tiettyyn paikkaan, esimerkiksi liikunnanohjaaja voisi lähteä mukaan tutustutta-

maan. Synergialla järjestettävissä tapahtumissa uusi kuntalainen näkee laajemmin 

kunnassa toimivia tahoja. Myös tapahtumantuottajat hyötyvät yhteisestä järjestämi-

sestä, sillä se tuo suurella todennäköisyydellä lisää asiakkaita ja kävijöitä tapahtumiin. 
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8.3 Tervetulopaketti 

 

Kuvio 10: Tervetulopaketin sisältö. 

 

Infolehti  

Kunta voisi luoda esimerkiksi opinnäytetyönä koko kunnan kattavan infolehtisen, joka 

jaettaisiin kaikkiin kunnan talouksiin kerran vuodessa. Infolehtinen kattaisi tiedot pai-

kallisista yrityksistä, yhdistyksistä, toimijoista ja kunnan omista palveluista niin va-

paa-ajan kuin muunkin toiminnan suhteen. Näin niin uusi kuin vanhakin kuntalainen 

saisi kattavan tietopaketin kunnassa olevista mahdollisuuksista. Parhaimmillaan 

kunta, yritykset ja toimijat kasvattaisivat asiakas- ja osallistujamääriään. Infolehtistä 

voisi levittää osana Joroisten lehden kaikkien alueen talouksien levikkijakelua.  

Etusetelit  

Tervetulopaketin yhteydessä voitaisiin jakaa etuseteleitä niin kunnan kuin yritysten 

palveluihin paikkakunnan alueella. Kunnan palveluista, joihin etuseteleitä voisi jakaa, 

voisi olla muun muassa kuntosali. Tärkeimpänä olisi kuitenkin paikallisten yritysten 

etusetelit, joihin kunta neuvottelisi edut. Se, antaako yritys kokonaan edun omasta 

pussistaan vai tukeeko kunta edun antamisessa tietyllä määrällä, on kunnan ja yritys-

ten päätettävissä. Yrittäjän näkökulmasta edun antaminen voi tuoda pitkäaikaisen 

asiakassuhteen, joka ehdottomasti kannattaa. Edun innoittamana myös uusi kuntalai-

nen tutustuu paikallisiin liikkeisiin ja näin asioiminen sekä eurot jäävät todennäköi-

simmin kuntaan. Etujen neuvottelemisessa kannattaa lähteä yhteistyöhön ainakin 

Etusetelit

Tuotteet

Infolehti
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kampaamoiden, hierojien, Kartano Golfin, ruokapaikkojen, tapahtumien ja muiden 

myyntiliikkeiden kanssa. Mahdollisuuksia löytyy paljon. 

Tuotteet  

Osana tervetulopakettia kunta voisi jakaa omia, kunnan logolla varustettuja tuottei-

taan sekä mahdollisesti ostaa paikallisia tuotteita yrityksiltä. Esimerkiksi Lopen kun-

nassa on jaettu useamman vuoden ajan Lopen perunaa uusiin kotitalouksiin. Suoma-

laisten ollessa ämpärikansaa, voisi koko tervetulopaketin jakaa esimerkiksi ämpärissä 

taikka Joroisten kunnan logolla varustetussa kassissa. Yritysten tuotteiden saamiseen 

voisi käyttää samanlaista menetelmää kuin etuseteleissä, eli neuvoteltaisiin yritysten 

kanssa. Tervetulopaketteja jaettaisiin yksi per uusi talous. 

Jos uusi asukas ei pääse tilaisuuteen, on tervetulopaketti kuitenkin niin kattava osa 

kuntaan tutustuttamista, että paketti tulisi saada muutoinkin. Tervetulopaketti voisi-

kin olla jaettavana niin kunnan asiointipisteellä – kuin tervetulotilaisuudessa. Terve-

tulopaketti olisi yksi tärkeä osa uuden kuntalaisen tutustuttamista uuteen kuntaansa. 

Resursseja tervetulopaketti vaatii jonkin verran, sillä jo henkilöstöpanos etusetelei-

den- ja tuotteiden neuvottelemiseen yritysten kanssa vie jonkin aikaa. Mutta etusete-

leiden ja tuotteiden määrän suuruuteen kunta voi vaikuttaa, eikä resurssien puutteessa 

näitä edellä mainittuja tarvitse olla suunnattoman paljon. Kun perustellaan yrityksille 

tarpeeksi hyvin heidän saamat hyödyt etuseteleistä, voi yrityksien täydellinen omavas-

tuukin eduista onnistua. 

8.4 Verkosto 

On tärkeää, ettei tervetuliaispaketin ja tilaisuuden jälkeen unohdeta uusia kuntalaisia, 

vaan yhteyden tulee jatkua dialogisena ja aktiivisena. Tilaisuuden aikana voisi luoda 

esimerkiksi yhteisen suljetun Facebook tai WhatsApp -ryhmän, jossa uudet kuntalaiset 

voivat verkostoitua, tavata ja kysellä toisiltaan ja myös kunnalta tarpeen tullessa. 

Kunta voisi kysyä myös mielipidettä jo järjestetyistä tervetuliaistilaisuuksista, jotta ke-

hittämistyö uusien kuntalaisten huomioinnissa jatkuu. Parhaimmillaan voisi saada tu-

leviin tilaisuuksiin asiantuntijoita, eli edellisissä tilaisuuksissa olleita uusia kuntalaisia 

kertomaan omakohtaisia kokemuksia kunnasta. Lisäksi verkosto auttaa kuntalaista in-

tegroitumaan kuntaan ja sen palveluihin, lisää viihtyvyyttä sekä estää syrjäytymistä.  
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On myös hyvä ottaa huomioon, mistä uusi asukas on muuttanut. Esimerkiksi maahan-

muuttajille voisi olla hyvä järjestää esimerkiksi ystävätoimintaa tai vastaavaa, jolloin 

tapaamisia olisi useampikin ja näin maahanmuuttajat saisivat enemmän tukea uusien 

asioiden ympärillä. Maahanmuuttajien integroitumiseen panostaminen on erittäin 

tärkeää ja kannattavaa. Yhdistykset ja muut toimijat voisivat tehdä yhteistyötä kunnan 

kanssa tässä asiassa.  

Haasteena verkostossa on se, että kuka ylläpitää verkostoa kunnan puolesta eli kenen 

työaikaan tämä mahtuisi. Todennäköisesti verkoston ylläpito ei veisi kuin alussa poh-

jan perustaminen ja viikoittain vain muutaman minuutin riippuen verkoston aktiivi-

suudesta. On myös huomioitava, että vuosittain verkoston ylläpidon tulee tarkastaa, 

ovatko kaikki osallistujat vielä joroislaisia ja poistaa sitä mukaa niitä, jotka ovat jo 

muuttaneet muualle. Tämä onnistuu myös niin, että toivotaan osallistujilta omaa ak-

tiivisuutta poistua ryhmästä, jos ei koe sitä enää tarpeelliseksi. Verkostomuoto on siitä 

erinomainen, ettei se vaadi sen suurempia resursseja ja uudet kuntalaiset tätä kautta 

tavoitetaan tehokkaasti myös tervetulotilaisuuden jälkeen. Verkoston linkin voisi jakaa 

myös kunnan sivuilla, jotta myös ne uudet kuntalaiset, jotka eivät pääse tervetulotilai-

suuteen, voivat liittyä mukaan. 

 

9 POHDINTA 

Tässä opinnäytetyössä ei käytetä tietoja, joiden julkisuuteen saattaminen vahingoit-

taisi ketään siihen osallistuneista. Vastaukset julkaistaan nimettöminä ja niin, ettei 

vastauksista voi tunnistaa ketään henkilökohtaisesti. Kyselyyn osallistuminen on ollut 

täysin vapaaehtoista, eikä siihen osallistuvien nimiä julkaista. Opinnäytetyön valmis-

tuttua luovutan kaikki kyselystä saadut tiedot Joroisten kunnalle. 

Olen toiminut kunnanvaltuutettuna vuodesta 2017 lähtien, jota ennen toimin Jorois-

ten Nuorisovaltuustossa reilun viiden vuoden ajan. Mielestäni kunnan päätöksente-

koelimissä toimiminen on tuonut minulle laajemman näkökulman opinnäytetyön te-

kemiselle ja auttanut ymmärtämään kunnan tarpeita uusien kuntalaisten huomioi-

miseksi ja osallisuuden parantamiseksi kunnassa. Ennen kun aloin suunnittelemaan 

opinnäytetyötä mietin pitkään, onko kunnanvaltuutetun sopivaa tehdä opinnäytetyö 
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kuntaan, jossa itse toimii päättäjänä. Voisiko siitä syntyä ristiriitaa ja vaikuttaisiko se 

opinnäytetyön tekemiseen?  

Pohdinnan jälkeen totesin, että eiväthän nämä kaksi asiaa saisi kumota toisiaan, ovat-

han monet kunnanvaltuutetut töissäkin omassa kunnassaan. Vaikuttamistaustan an-

siosta minulla on enemmän taustatietoa kunnasta eli tilaajasta ja näin oma tietopoh-

jani toimi vahvuutena opinnäytetyön tekemisessä. Luulen, että suuri motivaatio kehit-

tää kotikuntaani on tehnyt tästä opinnäytetyöstä ainutlaatuisen ja tuonut erityisen sy-

ventyneisyyden aiheeseen. Valtuutettuna toimiminen on tuonut lisää sisältöä, tarkem-

paa tietoa ja laajemman perehtymisen opinnäytetyölle, joten uskon, että opinnäyte-

työn tuotokset ovat erittäin sopivia ja tarpeellisia Joroisten kunnan toimintaan.  

Alkuun koin haasteena sen, ettei aihealueesta ollut juuri minkäänlaista ennakkotietoa 

tai vastaavuutta, mistä olisi voinut saada apuja opinnäytetyön tekemiseen. Kun pääsin 

vauhtiin, ääriviivat selkenivät ja oli hienoa tehdä jotain aivan uutta ja erilaista. Yhteis-

työ tilaajan kanssa sujui mielestäni erinomaisesti jo sen ansiosta, että meillä oli alusta 

saakka yhteinen, selkeä intressi opinnäytetyölle ja sain kaiken mahdollisen tuen kun-

nan puolelta. Selkeät, yhteiset tavoitteemme ja ajan riittävyys mahdollistivat erinomai-

sen paneutumisen ja sopivien toimintamenetelmien käyttämisen opinnäytetyössä.  

Opinnäytetyössä olemme aivan uuden äärellä, sillä aikaisemmin tästä aiheesta ei ole 

tehty tutkimusta saatikka opinnäytetyötä. Koin opinnäytetyön tekemisen erittäin mie-

lenkiintoisena, sillä uskon sen hyödyttävän myös monia muita kuntia sekä tahoja, jotka 

miettivät asukkaidensa huomioimista nykyaikaisin keinoin. Muut kunnat pääsevät 

opinnäytetyötä hyödyntäessään vähemmällä taustatyöllä ja voivat räätälöidä itselleen 

sopivimmat versiot. Uskon, että tämä opinnäytetyö voi parhaimmillaan kuntien käyt-

töön otettuaan tuoda pysyvämpiä asukkaita, hyvinvointia, osallisuutta ja paljon uusia 

ideoita sekä monipuolisuutta alueelle.  Pysyvät asukkaat merkitsevät suuresti kunnan 

taloudessa muun muassa verotulojen kautta, eli pienellä budjetilla tehty huomioimi-

nen voi tuoda useiden kymmenien tuhansien eurojen voitot pitkällä aikavälillä kun-

taan. Myös kuntalaisen oma panos niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin voi olla par-

haimmillaan erittäin vaikuttavaa kunnan ja yhteisön näkökulmasta.  

Opinnäytetyötä tehdessä olen oppinut paljon erilaisista menetelmistä, osallisuuden 

kehittämisestä sekä ihmisten huomioimisesta. Vertailukehittäminen ja laajan kyselyn 

tekeminen oli minulle uutta, erittäin opettavaista ja hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. 
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Yhteisöpedagogiopinnot ovat valmistaneet minusta alan ammattilaisen eikä tällaisen 

opinnäytetyön tekeminen olisi onnistunut ilman näitä kyseisiä opintoja ja aktiivista 

vaikuttamistaustaani.  

Yhteisöpedagogin rooli opinnäytetyössä on mielestäni erittäin näkyvä, sillä kehitimme 

uudenlaisia toimintatapoja kuntien käyttöön. Yhteisöpedagogi osallisuuden- ja uusien 

ratkaisujen kehittäjänä on erittäin tärkeässä asemassa yhteiskunnassamme. Jatkoja-

lostuksena opinnäytetyölle yhteisöpedagogi sopisi erinomaisesti kunnan osallisuus-

työntekijäksi, joka toimeenpanisi nämä kehittämistyössä saadut ideat ja jatkaisi osal-

lisuuden kehittämistä kunnassa. Yhteisöpedagogin vahvuudet tämän kaltaisessa kehit-

tämistyössä ovat juuri uusien ideoiden jalkauttaminen, ennaltaehkäisy ja laaja näke-

mys yksilöiden- sekä ryhmien tarpeista.  

Aikataulu opinnäytetyössä oli seuraavanlainen: Syksyllä 2019 saimme uuden esikou-

lun vihkiäistilaisuuden kahvipöytäkeskustelussa idean uusien kuntalaisten huomioi-

misesta ja myöhemmin todettiin, että tätä kehittämistyötä voisin tehdä harjoittelus-

sani Joroisten kunnassa talvella 2020. Koronaviruspandemian saavuttaessa Suomen 

maaliskuussa 2020, jouduimme keskeyttämään harjoittelun ja siirsimme sen syksylle 

2020. Tällöin sovimme, että muodostetaankin uusien kuntalaisten huomioimisen ke-

hittämistyöstä hieman suurempi, opinnäytetyön kokoinen kehittämistyö, sillä omat 

opintoni olivat siinä vaiheessa, jossa opinnäytetyön tekeminen oli jo mahdollista aloit-

taa.  

Syksyn 2020 harjoittelussa asiat opinnäytetyön eteen lähtivät rullaamaan vauhdilla. 

Syyskuun puolessa välissä pidimme opinnäytetyön tilaajan, eli Joroisten kunnan hal-

linnon kanssa siitä, mitä he opinnäytetyöltä haluavat tarkemmin sekä minkälaista ai-

kataulua on odotettavissa. Lokakuun alussa esittelin alustavia ideoita ja tietoja kunnan 

johtoryhmälle, joita bencmarkkaamalla sain ja keskustelimme yhdessä näistä ideoista 

ja jatkotoiminnan tavoista. Aloitin myös kuntalaiskyselyn teon.  

Opinnäytetyöprosessi eteni selkeästi vaihe vaiheelta ja jokainen vaihe antoi eväitä seu-

raaviin vaiheisiin. Vertailukehittämisestä saadut tulokset ohjasivat kuntalaiskyselyn 

kysymysten tekoa ja näin saimme tarkemmat kysymykset kyselyyn. Kyselyn- ja vertai-

lukehittämisen tuloksena uusien kuntalaisten huomioimisen paketti on kattava ja toi-
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mivaksi suunniteltu. Kuntalaiskyselyn ansiosta havaittiin selkeästi, että uusien kunta-

laisten paketille on myös kuntalaisten mielestä suuri tarve. Luvun alimmaisena vielä 

prosessikaavio opinnäytetyön etenemisestä.  

Opinnäytetyöseminaariin helmikuussa osallistui myös tilaaja, eli Joroisten kunnan 

edustaja. Tilaaja antoi erinomaista palautetta opinnäytetyöstä, sen tekemisestä sekä 

kehittämistyön tuloksena saadusta paketista uusille kuntalaisille. Opinnäytetyö on ti-

laajan kannalta erittäin tarpeellinen ja uraauurtava, jonka tarkoituksena on todella 

tulla käyttöön osaksi kunnan vuosittaista toimintaa. Tilaaja on ollut erittäin tyytyväi-

nen opinnäytetyön tuloksiin sekä laadukkaaseen tekemiseen aihealueen ympärillä.  

Opinnäytetyön julkaisun jälkeen on tärkeää huolehtia, että kehitystyön tuottamat toi-

mintamallit otetaan käyttöön. Toiminnan kannalta on tärkeää laatia selkeä suunni-

telma siitä, ketkä toimintaa toteuttavat ja keiden vastuulle toteuttaminen kuuluu. Siksi 

on tärkeää, että opinnäytetyöstä saadut kehittämisideat käydään läpi kunnanhallituk-

sessa ja laaditaan vuosittainen, selkeä suunnitelma toiminnan toteuttamiseksi. Kehit-

tämistyön jalkauttamiseksi yhteistyötä kuntalaisten, toimijoiden ja muiden vapaaeh-

toisten kanssa ei kannata unohtaa. Opinnäytetyöprosessi on saatettu päätökseen, 

mutta kunnan osalta kehittämistyö jatkuu. 

 

 

 

Kuvio 11: Aikataulu opinnäytetyössä. 

Idea uusien 
kuntalaisten 

huomioimisesta 
kahvikeskustelussa 

syksy 2019

Harjoittelu kunnassa 
2020 keväällä

Harjoittelun 
siirtyminen syksyyn 

2020 ja idea 
opinnäytetyön 

tekemistä

Syksy 2020: 
Opinnäytetyön 
suunnittelu ja 

palaverit tilaajan 
kanssa

Benchmarkkaus 
syyskuu 2020

Kuntalaiskysely ja 
johtoryhmälle esittely 

lokakuu 2020

Kuntalaiskysely 
marraskuu 2020

Opinnäytetyön 
kirjoittaminen tammi-

helmikuu 2021

Opinnäytetyö valmis 
ja esitys 

johtoryhmälle 
maaliskuu 2021
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LIITTEET 

Liite 1. 

Kuntalaiskysely 

 

1. Kunnan päätöksentekoon voidaan vaikuttaa monella tavalla. Oletko käyttänyt seu-

raavia vaikuttamistapoja/-kanavia? 

Ottanut yhteyttä kunnan luottamushenkilöön.  

Ottanut yhteyttä kunnan viranhaltijaan.  

Tehnyt kuntalaisaloitteen.  

Tehnyt valituksen tai oikaisuvaatimuksen.  

Allekirjoittanut vetoomuksen tai adressin.  

Kirjoittanut yleisönosastokirjoituksen.  

Osallistunut kunnanosa- tai kylätoimintaan.  

Osallistunut kunnan järjestämään keskustelu- /kuulemistilaisuuteen.  

Osallistunut päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan  

Vastannut kunnan asiakas- tai käyttäjäkyselyyn.  



43 

 

Antanut palautetta kunnan järjestämistä palveluista.  

Osallistunut sosiaalisen median kautta. 

Osallistunut vanhus- tai vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston tms. toimintaan.  

Osallistunut jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan. 

En mitään näistä. 

2. Mitkä kolme vaikuttamistapaa ovat mielestäsi tärkeimmät kunnan päätöksenteossa 

ja osallistamisessa? 

Yhteydenotto kunnan luottamushenkilöön.  

Yhteydenotto kunnan viranhaltijaan.  

Kuntalaisaloitteen tekeminen.  

Valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen.  

Vetoomuksen tai adressin allekirjoittaminen.  

Yleisönosastokirjoituksen kirjoittaminen.  

Osallistuminen kunnanosa- tai kylätoimintaan.  

Osallistuminen kunnan järjestämään keskustelu- /kuulemistilaisuuteen.  

Osallistuminen päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan  

Vastaaminen kunnan asiakas- tai käyttäjäkyselyyn.  

Palautteen antaminen kunnan järjestämistä palveluista.  

Osallistuminen sosiaalisen median kautta. 

Osallistuminen vanhus- tai vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston tms. toimintaan.  

Osallistuminen jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan. 

Muu. 

3. Pääsetkö mielestäsi vaikuttamaan tarpeeksi kunnan asioihin asteikolla 1-5? 

1. Hyvin huonosti. 

2. Melko huonosti. 

3. En hyvin ehkä huonosti. 
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4. Melko hyvin. 

5. Todella hyvin. 

4. Kuinka kuntalaisten vaikuttamista ja osallisuutta voitaisiin mielestäsi parantaa kun-

nassa? 

Vapaa vastauskenttä. 

5. Seuraavat kunnallisvaalit ovat keväällä 2021. Aiotko äänestää tulevissa vaaleissa? 

Kyllä. 

En. 

6. Jos et aio äänestää tulevissa kunnallisvaaleissa, miksi? 

Vapaa vastauskenttä. 

7. Aiotko hakea tulevan kevään kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustoon luottamushen-

kilöksi? 

Kyllä. 

En. 

8. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa? 

Hyvä asunto. 

Hyvä asuinympäristö. 

Luonnonläheisyys. 

Hyvät liikenneyhteydet. 

Hyvät palvelut. 

Perhe ja muut läheiset sekä ystävät. 

Yhteisöllisyys ja naapurisuhteet. 

Turvallisuus. 

Hyvät toimeentulomahdollisuudet. 

Alhainen veroprosentti. 

Muu. 
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9. Miten arvioit Joroisten kunnan onnistumista palveluiden järjestämisessä. Arvioi as-

teikolla 1–5. Yleinen taso ottaen huomioon kaikki kunnan järjestämät palvelut: 

1. Erittäin huono. 

2. Huono. 

3. Ei hyvä eikä huono. 

4. Melko hyvä. 

5. Erittäin hyvä. 

10. Toimialakohtaiset kysymykset. Miten arvioit Joroisten kunnan onnistumista pal-

veluiden järjestämisessä. Arvioi asteikolla 1–5. Sivistystoimi: 

Vaihtoehdot: 

1. Erittäin huono. 

2. Huono. 

3. Ei hyvä eikä huono. 

4. Melko hyvä. 

5. Erittäin hyvä. 

Kohdat: 

Varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio, vapaa-aika, liikunnanohjaus, kirjasto, soisalo-

opisto ja nuorisotoimi. 

11. Toimialakohtaiset kysymykset. Miten arvioit Joroisten kunnan onnistumista palve-

luiden järjestämisessä. Arvioi asteikolla 1–5. Tekninen toimi: 

Vaihtoehdot: 

1. Erittäin huono. 

2. Huono. 

3. Ei hyvä eikä huono. 

4. Melko hyvä. 

5. Erittäin hyvä. 

Kohdat: 
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Kiinteistönhoito -ja ylläpito. 

Yleisten alueiden hoito (mm. uimarannat, puistot, kadut...) 

Jätehuolto. 

Rakennusvalvonta. 

Puhtaus- ja ruokapalvelut. 

Ympäristötoimi. 

Kunnan tarjoamat asumispalvelut. 

Liikuntapaikat. 

12. Toimialakohtaiset kysymykset. Miten arvioit Joroisten kunnan onnistumista pal-

veluiden järjestämisessä. Arvioi asteikolla 1–5. Hallinnon palvelut: 

Vaihtoehdot: 

1. Erittäin huono. 

2. Huono. 

3. Ei hyvä eikä huono. 

4. Melko hyvä. 

5. Erittäin hyvä. 

Kohdat: 

Elinkeinotoimi. 

Laskentatoimi. 

Tiedotus ja viestintä. 

Työpajatoiminta. 

Hallintopalvelut. 

13. Kuinka todennäköistä on, että asut nykyisessä kotikunnassasi edelleen 3 vuoden 

kuluttua? 

1. Todennäköistä. 

2. En osaa sanoa. 
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3. Epätodennäköistä. 

14. Jos vastasit edelliseen kysymykseen 3. Epätodennäköistä tai 2. En osaa sanoa, ker-

toisitko, miksi? 

Vapaa vastauskenttä. 

15. Uusi kuntalainen/paluumuuttaja: Mikä sai sinut muuttamaan Joroisiin? 

Vapaa vastauskenttä. 

16. Uusi kuntalainen/paluumuuttaja: Toivoisitko kunnalta erityisesti uusille kuntalai-

sille suunnattuja palveluita? Esimerkiksi tervetulopaketti, etuseteleitä, tervetulotilai-

suus yms. Ja jos toivoisit, minkälaisia? 

Vapaa vastauskenttä. 

17. Tähän osioon voit kirjoittaa toiveita, terveisiä ja palautetta kunnalle. 

Vapaa vastauskenttä. 

18. Jos haluat osallistua yrityslahjakorttien arvontaan, laitathan tähän osioon nimesi, 

puhelinnumerosi ja mahdollisen sähköpostiosoitteesi. Muuten vastaukset ovat ano-

nyymejä. Kiitos ajastasi! 

Vapaa vastauskenttä. 
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