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Esipuhe 

Hyvä lukija! 

Käsissäsi oleva raportti Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista luo 
katsauksen alueen kuntalaisten hyvinvoinnin kirjoon, hyvinvointipalvelujen tarpeeseen sekä kokemuk-
seen palveluista. Tutkimus tarjosi alueen asukkaille väylän ilmaista viranomaisille ja päättäjille olen-
naisia asioita heidän elinoloistaan. Vastaajia oli 1574 alueen asukasta. 

Tutkimuksen kohdealueella on tapahtunut useita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä 
organisaatiouudistuksia. Tutkimuksessa etsittiin tietoja uusien yhteisen toiminnan alueiden sisäisistä 
eroista ja vaihteluista, jotta palveluiden suunnittelu, järjestäminen ja kohdentaminen voisi toteutua 
mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeiden pohjalta. 

Tulokset luovat katsauksen alueen asukkaiden elinoloihin. Toisaalta kansalaisten hyvinvointi on lisä-
äntynyt, sillä ihmisillä on käytössään paljon resursseja, voimavaroja, toiminta- ja valintamahdollisuuk-
sia sekä hyvät elinolot. Toisaalta hyvinvointi on polarisoitunut ja ihmisten väliset hyvinvoinnin erot 
ovat kasvaneet ja kärjistyneet. Nyt käsillä oleva aineisto kuvaa omalta osaltaan hyvinvoinnin alueellista 
ja väestöryhmittäistä eriytymistä, uudenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, voimavarojen puut-
teita, ihmisiä kuormittavien tekijöiden kasautumista ja julkisiin palveluihin liittyvän yleisen luotta-
muksen rapautumista. Kaikella tällä on merkityksensä tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvointia tuke-
vien palvelujen kohdentamisessa ja kehittämisessä. 

Vaikka tutkimukseen vastaajina oli pieni joukko alueen asukkaista, se ei vähennä heidän äänensä arvoa. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää suuntaa-antavina ja muuta esim. asiantuntija- ja tilastotietoa 
täydentävinä. Tulevaisuuden keskeisiä haasteita ovat asukkaiden osallisuuden vahvistaminen edelleen, 
ammattilaisten ja kuntalaisten välisen vuoropuhelun lisääminen, alueellisten ja väestöryhmien välisten 
erojen vähentäminen sekä joustavuuden lisääminen palvelurakenteisiin. Lisäksi oma tehtävänsä on 
luottamuksen palauttaminen julkisiin hyvinvointipalveluihin. Hyvinvointipalveluista saatavan tiedon 
merkitystä asukkaille ei myöskään voi väheksyä. 

Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi osaltaan suunnittelija Elina Aaltio Sosiaalitaidosta 
professori Petri Kinnusen, Lapin yliopisto, ohjauksessa ja tuella. Työskentelyyn ovat antaneet panok-
sensa myös tutkimusalueen sosiaali- ja terveysjohto ja asiantuntijat sekä Sosiaalitaidon asiantuntijat 
Petteri Heino, kehittämispäällikkö ja Merja Salmi, toimitusjohtaja. Raportin on kirjoittanut Elina 
Aaltio. 

Tutkimuksen on rahoittanut Uudenmaan liitto ja Sosiaalitaito.  

 

31.5.2011 

 

Merja Salmi 

Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab 
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Sammandrag 

Undersökningen granskar hur kommuninvånarna i Västra Nyland upplever sitt eget välmående samt 
deras erfarenheter av hur bra välfärdstjänsterna fungerar. Bilden av hur kommuninvånarna mår har 
tidigare främst byggt på registerbaserat statistiskt material. Genom undersökningens erfarenhetsbase-
rade information fördjupas bilden. 

Undersökningen närmar sig välmående utifrån teorier om socialt kapital och livskompetens. Genom 
en kombination av dessa teorier har ett forskningsupplägg byggts upp där välmående antas bero på å 
ena sidan faktorer som belastar svarandens vardag och å andra sidan de resurser som svaranden har till 
sitt förfogande som stöd för sin livskompetens. 

Välmående mäts med hjälp av frågor som kartlägger svarandens upplevda fysiska och psykiska hälsa 
samt antalet stressupplevelser och upplevelser av livskraft. 

Bland resurser granskas vid sidan av materiella resurser (ekonomisk utkomst) och mänskliga resurser 
(utbildningsnivå) även svarandens sociala resurser, dvs. sociala kapital. Centrala faktorer inom det 
sociala kapitalet är socialt stöd och förtroende, och med hjälp av dessa mäts mängden socialt kapital 
hos svaranden. 

Både när det gäller att skapa socialt stöd och när det gäller att skapa förtroende har den offentliga sek-
torn en egen roll. Undersökningen kartlägger upplevelser av välmående och dessutom svarandenas 
erfarenheter av de offentliga välfärdstjänsterna i boendekommunen, omdömen om tjänsternas kvalitet 
och erfarenheter av i vilken utsträckning kommuninvånarnas synpunkter beaktas när tjänsterna ut-
vecklas. 

Medborgarenkäten har genomförts i de tio kommuner som tillsammans bildar Västra Nyland. I alla 
kommuner har stickprovet bildats genom stratifierat slumpmässigt urval bland den vuxna befolkning-
en utgående från Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Undersökningsmaterialet 
samlades in mellan april och oktober 2010 med hjälp av ett frågeformulär som per post skickades till 
enkätens målgrupp.  

Av de kommuninvånare som ingick i urvalet deltog 36 procent i enkäten. Deltagarna kunde ge sina 
svar med ett elektroniskt webropol-formulär eller med ett traditionellt pappersformulär. En tredjedel 
av svaren gavs med det elektroniska formuläret och två tredjedelar med pappersformuläret. Enkätma-
terialet analyserades med kvantitativa undersökningsmetoder. 
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1 Johdanto 

Kuntalaisten hyvinvoinnin kuvaaminen ja tutkiminen on haastava tehtävä, sillä hyvinvointi muodostuu 
hyvin moninaisista eri tekijöistä. Voidaan tarkastella ihmisen tyytyväisyyttä omaan elämäänsä ja onnel-
lisuutta. Voidaan kartoittaa ihmisen voimavaroja, turvaverkkoja ja luottamusta omaan pärjäämiseen. 
Toisaalta voidaan kartoittaa tekijöitä, jotka lisäävät ihmisten henkistä ja fyysistä kuormitusta. Ongel-
mallinen elämäntilanne ei välttämättä johda pahoinvointiin, mutta on melko todennäköistä, että näin 
käy, mikäli ihminen ei saa hankalassa tilanteessa tarvitsemaansa tukea ja konkreettista apua. 

Hyvinvointia on pyritty aiemmin Länsi-Uudenmaan alueella kartoittamaan elinoloista kertovien tilas-
tojen valossa (Tilastojen kertomaa. Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa, 2010). Nämä suurim-
maksi osaksi rekisteripohjaiset tilastot kertovat etupäässä huono-osaisuudesta niiden kuvatessa tiettyjen 
ongelmien yleisyyttä. Tässä tutkimuksessa käsitystä kuntalaisten hyvinvoinnista pyritään syventämään 
tuomalla rekisteripohjaisten tilastojen rinnalle tarkasteluun aineisto, joka perustuu kuntalaisten 
omaan kokemukseen. Tämä tarjoaa näköalan sellaisiin ilmiöihin, joita rekisterit eivät tavoita. Sosiaali-
työn asiakasmäärät tai työttömyysprosentit eivät vielä kerro, kuinka moni näistä ihmisistä itse kokee 
tilanteensa ongelmallisena. Toisaalta ihmiset voivat kokea elämäntilanteensa kuormittuneena, vaikka 
heidän tilanteestaan ei seuraisi mitään tilastoitavaa. Useimmat ihmiset ratkovat ongelmiaan pelkästään 
epävirallisten tukiverkostojen kautta, jolloin avun antamiseen ja saamiseen ei liity ”asiakassuhdetta” 
eikä tällaisesta tuesta siten jää merkintää viranomaisten rekistereihin. Voidaan toki ajatella, että tällai-
sissa tapauksissa ongelmat ovat vähäpätöisempiä ja siksi ne pystytään hoitamaan lähipiirissä. Toisaalta 
kaikilla ihmisillä ei ole sellaisia epävirallisia tukiverkkoja joiden puoleen kääntyä, jolloin yhtä vähäpä-
töisinä näyttäytyvät ongelmat hoidetaan julkisten palveluiden avulla. Asiakasmääristä ei näin ollen il-
man tarkempaa analyysia voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. 

Rekisteriaineistolla on toki keskeinen asema hyvinvointitiedon tuottamisessa. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena on tuoda lisävalaistusta niiden pohjalta tehtyihin tulkintoihin ja rikastaa alueen asukkaiden 
hyvinvoinnista syntynyttä kuvaa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten voimavaroja ja kuormitusta. Voimavaroista tarkastellaan ai-
neellisten ja inhimillisten voimavarojen (elintason ja koulutustason) ohella vastaajan sosiaalisia voima-
varoja – sosiaalista pääomaa.  Sosiaalisen pääoman ohella tutkimuksen avainkäsitteitä ovat sosiaalinen 
tuki ja luottamus, jotka ovat keskeisiä sosiaalisen pääoman komponentteja. Voimavarojen lisäksi tut-
kimuksessa kartoitetaan vastaajan kokemaa kuormitusta ja ongelmien kasautumista. 

Sekä sosiaalisen tuen että luottamuksen muodostumisessa julkisen sektorin toiminnalla on oma roo-
linsa. Tutkimuksessa kartoitetaankin hyvinvointikokemusten ohella vastaajien kokemuksia asuinkun-
tansa julkisista hyvinvointipalveluista, arvioita niiden laadusta ja kokemuksia siitä, missä määrin kun-
talaisten näkemykset tulevat huomioiduksi palveluita kehitettäessä. 

Tutkimusaineisto on kerätty huhti–lokakuussa 2010. Tutkimuksen vastausprosentti jäi 36 prosenttiin, 
joten tutkimus ei ole tavoittanut kaikkia asukasryhmiä täydellisesti. Analyysi- ja tulkintavaiheessa tu-
keudutaan vahvasti aiempaan hyvinvoinnin rakentumista selittävään teoriaan, jolloin tutkimuksen joh-
topäätökset eivät ole yksin nyt kerätyn empiirisen aineiston varassa. Vahvalla teoriapohjalla pyritään 
lisäämään tutkimuksen luotettavuutta, tulosten yleistettävyyttä ja yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä. 
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1.1 Hyvinvointipalvelut ja muuttunut toimintaympäristö 

Valtiollisella ja kunnallisella sosiaalipolitiikalla on pyritty lisäämään väestön hyvinvointia ja tasoitta-
maan kansalaisten välisiä sosiaalisia, terveydellisiä, koulutuksellisia ja taloudellisia eroja. Hyvinvointi-
palveluiden keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta myös muilla julkisilla palveluilla kuten 
opetustoimella, kulttuuri- ja kirjastopalveluilla, liikuntapalveluilla, työllisyyden hoidolla ja kaupunki-
suunnittelulla on olennainen rooli koetussa hyvinvoinnissa. Sosiaalipolitiikan harjoittamiseen vaikut-
tavat väestön hyvinvoinnin edistämispyrkimysten ohella muutokset kansallisessa toimintaympäristössä. 

Suomessa kolme vuosikymmentä kestänyt hyvinvointivaltion laajentuminen päättyi lopulta 90-luvun 
lamaan, minkä seurauksena julkisen talouden tasapainottamiseksi laadittiin poikkeuksellisen mittavia 
säästöohjelmia (Julkunen 2001). Suomalainen hyvinvointivaltio oli nojannut vahvaan ja pääsääntöi-
sesti ylijäämäiseen julkiseen talouteen, korkeaan työllisyysasteeseen, alhaiseen työttömyyteen, edulli-
seen elatussuhteeseen sekä kahden huoltajan ja palkansaajan kotitalousmalliin (Kiander 2001, 87). 
Kuntien taloudessa 1990-luvun alussa puhjennut lama ja suurtyöttömyys merkitsivät suurta muutosta: 
tulopohja kaventui sekä kunnallisverojen että valtionosuuksien osalta. Myös niissä kunnissa, joissa ta-
louden tunnusluvut eivät näyttäneet ongelmallisilta, ryhdyttiin tekemään ”sopeutumistoimia” (Heik-
kilä & Lehto 1992, 34–36). 

Julkisen talouden tasapainottamiseksi menojen kasvua ryhdyttiin voimakkaasti rajoittamaan. Leikkauk-
set kohdistuivat julkisiin palveluihin ja tulonsiirtoihin, ja niiden painopiste oli sosiaalipolitiikassa 
(Kiander 2001, 90). Leikkausten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin tarkastelleet tutkijat ovat 
todenneet, että lama vaikutti negatiivisesti sekä palvelujen laatuun että riittävyyteen (ks. esim. Eräsaari 
2011, Salmi 2008, Somersalo 2002, Lehtinen ym. 2005, Vaarama ym. 1998). Esimerkiksi lasten 
kasvuolosuhteisiin lama vaikutti yhtä aikaa monella tapaa. Leikkausten myötä päiväkotien ja koulujen 
ryhmäkokoja suurennettiin, perhevalmennusta ja määräaikaistarkastuksia neuvolassa vähennettiin, 
kotikäynneistä tingittiin, kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksia harvennettiin ja kasvatus- ja 
perheneuvoloissa jonot pitenivät. Lapsiperheiden kotipalvelut ajettiin alas. Kun samaan aikaan per-
heiden voimavarat heikkenivät taloudellisten ongelmien, työttömyyden tai suurien työpaineiden vuok-
si, heikentyivät myös vanhempien mahdollisuudet tukea lapsia kotona. Lasten ja perheiden tarve saada 
sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita kasvoi, mutta samaan aikaan juuri näitä palveluita heiken-
nettiin. (Heino, Salmi & Bardy 2001.) Laman aikaisia lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdistuneita 
leikkauksia ei lamavuosien jälkeen palautettu ennalleen, mistä Minna Salmi (2008) on puhunut ra-
kenteellisena välinpitämättömyytenä.  

1990-luvulla erilaiset huono-osaisuutta lisäävät ongelmat kuten työttömyys, köyhyys, mielenterveyden 
häiriöt ja lastensuojelun tarve lisääntyivät (Sotkanet, Lehtinen ym. 1995). Kun palveluita samaan ai-
kaan heikennettiin, osa väestöstä syrjäytyi pysyvästi. Vuoden 2010 sosiaalibarometrin mukaan viimei-
sen 20 vuoden kuluessa Suomeen syntyi ihmisryhmä, joiden hyvinvointi on jäänyt pysyvästi muita hei-
kommaksi (Eronen ym. 2010.). Tähän ryhmään kuuluvat pitkäaikaistyöttömät ja päihde- ja mielen-
terveysongelmista kärsivät. Julkisten palvelujen tuottajat arvioivat, ettei palvelujärjestelmä ole kyennyt 
vastaamaan näiden ihmisten tarpeisiin.(Mt.)  

Huolimatta lamaa seuranneesta talouskasvusta, myös sosiaalietuuksien taso jatkoi suhteellista ja osin 
reaalistakin heikkenemistä. Sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta oli suurimmillaan vuonna 
1993, minkä jälkeen osuus laski tasaisesti. Laman jälkeen Suomi sijoitti sosiaalipolitiikkaan sen piirissä 
olevaa henkilöä kohden vähemmän rahaa kuin 1980-luvulla, vaikka sosiaalipoliittisen tuen tarve ei 
1990-luvulla vähentynyt (Kiander 2001, 83). Vuoteen 2000 mennessä sosiaalimenojen bkt-osuus oli 
palannut lamaa edeltäneelle tasolle ja lähelle EU-maiden keskiarvoa. Tämä oli kuitenkin seurausta 
talouskasvusta, mikä kasvatti bruttokansantuotetta merkittävästi samalla kun julkiset menot pysyivät 
reaalisesti ennallaan. (Mt., 89.) 

Laman seurauksena suomalaisten tulot ja kulutus laskivat jyrkästi ja työttömyys kasvoi massatyöttömyy-
deksi.  Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot nousivat vasta vuonna 1998 lamaa edeltäneelle tasolle 
(Kiander 2001, 110). Laman seuraukset eivät kuitenkaan kohdistuneet tasapuolisesti koko väestöön. 
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Vaikka tulonjako oli Suomessa perinteisesti ollut tasainen, laman jälkeen tuloerot lähtivät kasvuun 
ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin: suurituloiset vaurastuivat ja pienituloiset köyhtyivät. Taloudelli-
nen eriarvoisuus kasvoi omaisuustulojen kasvaessa sekä verojen ja tulonsiirtojen tuloeroja kaventavien 
vaikutusten heikentyessä. (Kiander 2007.) Väestön yleinen pienituloisuusaste nousi vuodesta 1995 
vuoteen 2008 mennessä 7,9 prosentista 14,9 prosenttiin ja lasten pienituloisuusaste 6,2 prosentista 
14,1 prosenttiin (Sotkanet). 

Tuloeroista on saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodesta 1966 lähtien. Tuloerot kapenivat tilastokes-
kuksen tulonjakotilaston mukaan 60-luvun lopulta aina vuoteen 1987 asti. Vuonna 1993 tuloerot 
lähtivät uudestaan kasvuun ja jatkoivat varsin voimakasta kasvuaan aina vuoteen 2007. Tuloerot olivat 
tuolloin jälleen samalla tasolla kuin 70-luvun alussa: ylimmän tuloviidenneksen osuus kaikista tuloista 
oli neljä kertaa suurempi kuin alimman tuloviidenneksen.  (Tulonjakotilasto 2008.) Vuoden 2008 
tulonjakotilastossa tuloerot supistuivat. Tulotaso heikkeni sekä suurituloisimpien että pienituloisim-
pien keskuudessa, mutta rikkaimmalla tulokymmenyksellä muutos oli suhteellisesti suurempi. (Mt.) 

Vaikka Suomi on kansainvälisesti vertaillen edelleen keskimääräistä pienempien tuloerojen maa, ovat 
tuloerot Suomessa kasvaneet 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeammin kuin missään muussa 
OECD-maassa (Tulonjakotilasto 2007). Verotuksen rakenteellisten uudistusten lisäksi kasvua selittää 
perusturvan reaalisen tason jälkeenjääneisyys (Törmälehto 2008). Alimmissa tuloluokissa tulot muo-
dostuvat suurimmaksi osaksi tulonsiirroista, kuten eläkkeistä, opintorahasta, työttömyyskorvauksista, 
asumistuesta, kotihoidontuesta ja toimeentulotuesta. Kelan omien tutkimusten mukaan lähes kaikki 
Kelan etuudet ovat jääneet tuntuvasti jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Kun reaalinen ansiotaso on 
vuodesta 1991 vuoteen 2011 kasvanut 38 prosenttia, työmarkkinatuki on noussut vain viisi ja täysi kan-
saneläke kahdeksan prosenttia. Osa etuuksista, erityisesti lapsilisä ja lastenhoidon tuki, on reaaliarvol-
taan jopa pienentynyt. (Pykälä 2010.) Toimeentulotuen perusosan reaalitaso on pysynyt viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana samana, mutta suhteessa yleiseen ansiotasoon toimeentulotuen pe-
rusosa on jäänyt vuosien 1990–2009 välisenä aikana 30 prosenttia jälkeen (Rahkola 2010). 

Wilkinson ja Pickett (2009) ovat tarkastelleet laajan tilastoaineiston avulla tulonjaon ja hyvinvoinnin 
välistä yhteyttä. Heidän mukaansa kehittyneissä maissa hyvinvointia ei selitä kansalaisten keskimääräi-
nen tulotaso, vaan se, miten tulot ovat kansalaisten kesken jakautuneet. Tilastoaineistonsa perusteella 
Wilkinson ja Pickett esittävät, että tuloerojen kasvaessa myös sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat li-
sääntyvät (mt.). Suomessa tuloerojen kasvun on havaittu olevan kiinteässä yhteydessä mm. pitkäaikais-
työttömyyteen, pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeeseen, lastensuojelutoimiin, alkoholikuolemiin ja 
terveyserojen kasvuun (Hiilamo 2010). Jopa OECD on varoittanut eriarvoisuuden kielteisistä seura-
uksista. Eriarvoisuuden kasvun negatiiviset seuraukset eivät koske ainoastaan köyhiä ja huono-osaisia. 
Wilkinsonin ja Pickettin keskeinen väite on, että koko väestö kärsii, kun sosiaalisista ongelmista synty-
vien kustannusten lisäksi myös rikollisuus, pelko ja epäluottamus kasvavat. (Mt., 73–75). 

90-luvun laman jälkiä ei ollut ehditty vielä korjata, kun Suomi syöksyi jälleen lamaan. 2000-luvun 
alkupuolella suotuisalta näyttänyt talouskehitys päättyi vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla uu-
teen, poikkeuksellisen syvään talouskriisiin. Vuoden 2007 lopulla kärjistynyt maailmanlaajuinen 
pankki- ja rahoituskriisi johti vakaviin ongelmiin maailman rahoitusmarkkinajärjestelmän toiminnas-
sa ja lamaannutti tilapäisesti myös reaalitalouden. Finanssikriisi konkretisoitui osaksi suomalaisten 
arkipäivää viimeistään vuonna 2009. Teollisuustuotannon alasajo, vientikysynnän heikkeneminen, 
lomautukset, irtisanomiset ja yritysten konkurssit tuottivat ongelmia sekä yksilöille että yhteiskunnalle. 
Uuden laman seurauksena syntyi uusia toimeentulo- ja hyvinvointivajeita, joiden korjaaminen olisi 
perusteltua välittömillä tukitoimilla ennen kuin ongelmat syvenevät vaikeammin hoidettaviksi. Samalla 
talouskriisi kavensi ainakin tilapäisesti kuntien veropohjaa. Keskustelu kuntien kyvystä järjestää hyvin-
vointipalvelut verotulojen pienentyessä jatkui. 

Tultaessa 2010-luvulle kunnilla on hoidettavanaan sekä 90-luvun laman että uusimman globaalin 
finanssikriisin jälkiä. Pitkäaikaistyöttömien ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien rinnalla 
uusi syrjäytymisriskissä oleva ryhmä ovat nuoret ja etenkin nuoret työttömät (Eronen ym. 2010). Sekä 
vanhat että uudet sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ovat tyypillisesti kasautuneet samoille ihmisille, 
perheille ja jopa saman perheen eri sukupolville. Nämä ihmiset ovat samaan aikaan useiden eri palve-



 7 

lujen tarpeessa. Osa tarvitsee tehostettuja ja korjaavia toimenpiteitä, osa ennaltaehkäiseviä ja toiminta-
kykyä tukevia toimenpiteitä. 

Samaan aikaan kun uusia sosiaalisia ongelmia ilmenee, julkisia menoja halutaan supistaa. Paineita 
aiheuttaa aiempaa huonompi huoltosuhde väestön ikääntyessä ja siten myös hoivan ja hoidon tarpeessa 
olevien määrän kasvu. Julkisten palveluiden turvaamisen ratkaisuksi on esitetty julkisen sektorin toi-
minnan tehostamista lisäämällä palveluiden tuottavuutta (ks. esim. Kangasharju 2007).  

Myös palvelurakennetta on pyritty edelleen tehostamaan vähentämällä ja keskittämällä hallintoa. 
2000-luvun puolivälissä käynnistetty Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) on ohjannut kuntia 
yhdistymään tai muodostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita. Länsi-
Uudenmaan alueelle on muodostunut kaksi yhteistoiminta-aluetta: LOST ja Karviainen. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistoiminta-alue LOSTin muodostivat 1.1.2009 alkaen Inkoo, Karjalohja, Loh-
ja ja Siuntio. Perusturvakuntayhtymä Karviainen aloitti toimintansa 1.1.2009 ja siihen kuuluvat Kark-
kila, Nummi-Pusula ja Vihti. Karviainen vastaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista. 
Lisäksi Karjaa, Pohja ja Tammisaari yhdistyivät Raaseporin kaupungiksi vuoden 2009 alusta lukien. 

Kuntalaisten näkökulmasta keskustelua on käyty mm. hoito- ja asiakasjonoista, joita on muodostunut 
niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon palveluihin. Kuntalaisten ja kuntajohdon näkemykset 
palvelujärjestelmän kehittämisestä ovat kuitenkin kulkeutuneet eri suuntiin (Kallio 2010). Kuntajoh-
to myös arvioi palvelujen laadun paremmaksi kuin kuntalaiset (mt.). 

Edellä kuvattu kahden vuosikymmenen aikainen kehitys luo taustaa sille, millaisessa toimintaympäris-
tössä Länsi-Uudenmaan kunnat hyvinvointipalvelujen järjestäjinä 2010-luvun alussa toimivat. Edellä 
on myös kuvattu väestön hyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaneita rakenteellisia muutoksia. Tuloerojen 
kasvun myötä joidenkin elintaso on noussut huimasti, kun taas pienituloisista osa on ajautunut suh-
teellisesta köyhyydestä absoluuttiseen köyhyyteen. Toistuvien talouskriisien ja työttömyyden tai sen 
uhkan aiheuttama huoli omasta toimeentulosta ja pärjäämisestä kuormittaa useita ihmisiä.  

Käsillä oleva tutkimus lähtee tätä taustaa vasten kartoittamaan Länsi-Uudenmaan kuntalaisten koke-
muksia omasta hyvinvoinnistaan ja toisaalta kokemuksia kunnan tarjoamien palveluiden merkityksestä, 
riittävyydestä ja toimivuudesta. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa aiempaa kokonaisvaltaisempi käsitys siitä, miten ja mistä teki-
jöistä Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaiden hyvinvointi rakentuu. Tutkimuksessa pyritään vastaa-
maan myös siihen, millaisina vastaajat näkevät asuinseutunsa hyvinvointipalvelut ja miten he palveluja 
käyttävät. 

Edellisessä luvussa kuvatuilla taloudellisilla, rakenteellisilla ja kulttuurisilla muutoksilla on ollut vaiku-
tuksia myös yksilötasolla ihmisten elinoloihin, hyvinvointiin ja arkikokemuksiin. 

Koetun hyvinvoinnin selvittäminen tilanteessa, jossa globaali ja lokaali toimintaympäristö ja elinym-
päristö ovat jatkuvassa myllerryksessä, on sekä mielenkiintoista että haastavaa. Nopein tapa kartoittaa 
muutoksia on tarkastella julkisesti saatavilla olevia tilastoja ja indikaattoreita. Tilastot kuitenkin kuvaa-
vat pikemminkin elinoloja kuin hyvinvointia (Sauli ja Simpura, 2003). Elinoloistakin kertovat tilastot 
kertovat lähinnä huono-osaisuudesta niiden kuvatessa tiettyjen ongelmien yleisyyttä. Tämä ei välttä-
mättä estä tekemästä johtopäätöksiä hyvinvoinnin tilasta myös tämän aineiston pohjalta. Hyvinvointi-
keskustelussa huono-osaisuus tai sen puuttuminen on taloudellisesti kehittyneissä maissa todettu pe-
rustelluksi hyvinvoinnin mittariksi (Kajanoja 2005). Voidaankin ajatella, että ”mitä pienempi on 
huono-osaisten osuus, sen paremmin voidaan koko yhteisössä” (mt.).  

Tämän lisäksi on tarpeen selvittää ihmisten kokemuksia: millaisiksi he kokevat elinolonsa, millaiseksi 
elämänlaatunsa, millaisia voimavaroja ja selviytymisstrategioita heillä on. Näitä subjektiivisia koke-
muksia ei kyetä tavoittamaan tilastoilla, joten niistä on kysyttävä ihmisiltä itseltään. Tilastoaineisto ja 
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kyselyllä selvitetty kokemusperäinen tieto täydentävät toisiaan antaen paremman kokonaiskuvan tarkas-
teltavan alueen hyvinvoinnista ja elinoloista. 

1.3 Tutkimusraportin sisältö 

Luvussa kaksi esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luvussa käydään läpi tutkimuksessa käyte-
tyt teoreettiset käsitteet ja tutkimuksen kannalta keskeiset aiemmat tutkimustulokset.  Luvussa kolme 
esitellään tutkimuksen toteutusta. Luvussa tarkennetaan tutkimuskysymystä ja tutkimusasetelmaa, ja 
käydään läpi tutkimusaineiston hankinta, katoanalyysi ja vastaajien valikoituminen. 

Aineiston empiirisen analyysin tulokset on esitelty luvuissa neljä ja viisi. Luvussa neljä käsitellään vas-
taajien hyvinvointia: kokemusta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä koetusta stressistä ja elin-
voimaisuudesta. Tämän jälkeen tarkastellaan vastaajien taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen pää-
oman määrää eli niitä voimavaroja, joita vastaajilla on käytettävissään elämänhallintaansa varten. Sosi-
aalista pääomaa kartoitetaan luottamuksen ja sosiaalisen tuen verkostojen kautta. Tämän jälkeen kar-
toitetaan vastaajien kokemaa henkistä kuormitusta ja sen vaikutusta koettuun hyvinvointiin. Luvussa 
viisi tarkastellaan vastaajien tyytyväisyyttä asuinkuntaansa ja sen järjestämiin hyvinvointipalveluihin. 
Luvun alussa käydään läpi vastaajien kokemuksia julkisten hyvinvointipalvelujen toimivuudesta. Tämän 
jälkeen tarkastellaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön yleisyyttä, palvelujen hankintaa 
oman asuinkunnan ulkopuolelta, vastaajien tyytyväisyyttä asuinympäristöönsä ja mahdollisia muuttoai-
keita sekä kuntalaisten valmiuksia sähköiseen asiointiin. Lopuksi tarkastellaan kuntaa kohti osoitetun 
luottamuksen määrää ja vastaajien kokemuksia osallisuudesta kunnallisessa päätöksenteossa. 

Kuudennessa luvussa tutkimuksen keskeisimmät tulokset kootaan yhteen. 
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2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Hyvinvointi ja sitä selittävät tekijät 

Hyvinvointia määriteltäessä lähtökohtana voi olla hyvinvoinnin objektiivinen ulottuvuus, mikä sisältää 
hyvinvoinnin aineellisen tason, elinolot ja ulkoiset resurssit. Toiseksi määrittely voi tapahtua norma-
tiivisesti valtion säätämien lakien tai suositusten kautta. Kolmas määrittely nousee subjektiivisesta ko-
kemuksesta, jolloin hyvinvointi kuvaa yksilöiden ja ryhmien itse määrittelemää hyvinvoinnin tasoa. 
(Kinnunen 1998, 27.) Sekä yksilö että yhteiskunta voivat määrittää elämäntilanteille halutun tavoit-
teen, joka toteutuessaan nähdään hyvinvointina.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään subjektiivisen kokemuksen tarkasteluun kyselyaineiston pohjalta. Sub-
jektiivisessa kokemuksessa merkityksellistä on ihmisen kyky ja mahdollisuus vaikuttaa omaan tai läheis-
tensä elämäntilanteeseen. Tämä liittyy elämänhallinnan käsitteeseen. 

Kokemus hyvinvoinnista riippuu toisaalta hyvinvointia vähentävien kuormittavien tekijöiden määrästä, 
toisaalta yksilön voimavaroista, joiden avulla hän voi ratkaista eriasteisia ongelmia ja selvitä vaikeuksis-
ta. Voimavarat voivat olla aineellisia, tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia. Tässä tutkimuksessa voimava-
rojen nähdään muodostuvan taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kautta. Kuormitus 
puolestaan syntyy tapahtumista, jotka ihminen kokee ongelmallisiksi ja jotka ylittävät hänen voimava-
ransa. Voimavaroja ja kuormitusta käsitteleviä teorioita käsitellään seuraavaksi tarkemmin. 

2.1 Kuormitus 
Hyvällä elämänhallinnalla tarkoitetaan kuormittavien ja uhkaaviksi tulkittujen tilanteiden arviointia ja 
käsittelyä niin, että tilanteen synnyttämä ahdistuneisuus lievittyy (Honkinen 2009, 13). Tällaisessa 
tilanteessa haasteista seurannut jännitystila voidaan arvioida myönteiseksi. Se tekee elämän mielen-
kiintoiseksi ja vahvistaa kokemusta elämänhallinnasta. Sen sijaan silloin, kun voimavarat eivät riitä 
kohtaamaan kuormitustekijöistä syntyneitä vaatimuksia, syntyy haitallinen kuormitustila, joka kuluttaa 
terveyttä. (Mt., 12–15.) 

Mielenterveyttä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ongelmiin ja kuormitukseen viitataan usein pu-
humalla kielteisistä elämäntapahtumista. Tällaisiin tapahtumiin liittyy yksilöön kohdistuvia vaatimuk-
sia ja haasteita, joista aiheutuu psyykkistä jännitystä. Tilanteessa, jossa haasteet ja vaatimukset ovat niin 
suuria, että yksilön voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät, on kyse stressistä (esim. Henriksson & Lönn-
qvist 2006, 275, Sohlman 2004, 48). 

Stressillä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen. Kielteisen 
elämäntapahtuman synnyttämästä jännityksestä ei kuitenkaan välttämättä seuraa terveydelle haitallista 
kuormitustilaa. Yksilöiden kyky hallita vaikeita tilanteita vaihtelee, ja luottamus omaan selviytymiseen 
vaikuttaa tilanteen tulkintaan (Helasti 1999, 14). 

Terveyttä suojaavia tekijöitä tutkineen Aaron Antonovskyn (1979) mukaan hyvä elämänhallinta riip-
puu yksilön käytettävissä olevista ”yleisistä puolustusvoimavaroista”. Näiden voimavarojen määrä riip-
puu sekä yksilön että yhteiskunnan ominaisuuksista. Sisäisiä voimavaroja ovat esimerkiksi yksilön älyk-
kyys, tarkkaavaisuus ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Ulkoisia voimavaroja ovat esimerkiksi aineelliset 
resurssit kuten raha, sosiaaliset siteet ja sosiaalinen tuki sekä mahdollisuus kouluttautua ja päästä osal-
liseksi terveyspalveluista. Puolustusvoimavarat auttavat yksilöä selviytymään paremmin eri elämäntilan-
teissa, mikä puolestaan kehittää luottamusta ja varmuutta omaan elämänhallintaan. Tämä vahvistaa ns. 
koherenssin tunnetta. (Antonovsky 1987; Honkinen 2009, 15). Koherenssin tunne ilmentää ihmisen 
luottamusta siihen, että elämäntapahtumat ovat ymmärrettäviä, hallittavia ja mielekkäitä. 

Vahvan koherenssin tunteen on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä mm. hyvään stressin-
hallintakykyyn, työssä jaksamiseen, hyvään terveyteen, parempaan terveyskäyttäytymiseen, työttömyy-
destä selviytymiseen ja työhyvinvointiin (mm. Feldt 2000, Sohlman 2004, Vastamäki 2009). Mikäli 
ihmisellä on heikko koherenssin tunne, hän ei kykene sopeutumaan psyykkiseen jännitykseen kohda-
tessaan kielteisiä tapahtumia. 
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Kun yksilö kokee, että hänelle asetetut vaatimukset ylittävät hänen voimavaransa, hän stressaantuu. 
Stressi voi ilmetä sekä fyysisinä että psyykkisinä oireina. Ylikuormitus heikentää ihmisen toimintaky-
kyä, työkykyä ja elämänlaatua. Stressi myös lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja käyttöä (esim. 
Koskela 2008, 201–203). Pitkittyessään stressi voi johtaa ahdistuneisuuteen sekä lopulta väsymykseen, 
avuttomuuteen ja toivottomuuteen. Tällöin kyse on jo kliinisestä depressiosta. (Lönnqvist 2009). 
Stressin on todettu altistavan myös muille sairauksille (Korkeila 2008). 

Kuvio 1. Huolten vaikutus terveyteen elämänhallintateorioiden valossa. 

 
 

 

Kuviossa 1 on kuvattu edellä esiteltyjen stressiä ja elämänhallintaa koskevien tutkimustulosten ja teori-
oiden pohjalta rakennettu hypoteesi siitä, millaisten mekanismien kautta jokapäiväistä elämää vaikeut-
tavat ongelmat vaikuttavat vastaajan hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa hyvinvointia on mitattu koettu-
na terveytenä. 

Yhteistä elämänhallintaa ja stressiä käsitteleville teorioille on kysymys siitä, uskooko ihminen sel-
viävänsä hänelle asetetuista vaatimuksista ja haasteista. Antonovskyn (1987; Helasti 1999, 17) mukaan 
vahva koherenssin tunne saa ihmiset luottamaan siihen, että asiat ratkeavat yleisesti ottaen lopulta par-
hain päin ja epävarmuus on vain tilapäistä. Vastaavasti Lazaruksen (1966; Helasti 1999, 14) mukaan 
yksilö ei koe tilannetta stressaavaksi, mikäli hän uskoo selviävänsä siitä. Elämänhallinta tarkoittaa siten 
luottamusta omaan selviytymiseen ja se ilmenee stressin puutteena. Elämänhallinta ei ole kuitenkaan 
yksilön pysyvä ominaisuus. Koherenssin tunnetta mitanneiden empiiristen tutkimusten mukaan mer-
kittävästi kuormittava elämäntilanne heikentää koherenssin tunnetta (Feldt 2000, Vastamäki 2009). 
Toisin sanoen, tällaisessa tilanteessa elämänhallinta heikkenee, mistä seuraa stressi. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan niitä voimavaroja, jotka mahdollistavat vahvan koherenssin tunteen 
eli luottamuksen omaan selviytymiseen. Antonovskyn (1979) mukaan ihmisillä on sekä sisäisiä että 
ulkoisia ominaisuuksia, joista yleiset puolustusvoimavarat syntyvät. Sisäisiä voimavaroja ovat esimer-
kiksi älykkyys, tarkkaavaisuus ja sosiaaliset taidot. Näitä vastaajien ominaisuuksia ei ole tarkasteltu kyse-
lytutkimuksessa. Sen sijaan lomakkeessa kartoitettiin vastaajien ulkoisia puolustusvoimavaroja: tulota-
soa, koulutustasoa, sosiaalista tukea ja pääsyä julkisiin palveluihin. Näistä kolmea ensimmäistä tarkas-
tellaan seuraavaksi lähemmin sosiaalisen pääoman teorian näkökulmasta. 

2.2 Sosiaalisen pääoman teoria 
Sosiaalisen pääoman teoriassa erotellaan toisistaan kolme pääoman muotoa: taloudellinen, inhimilli-
nen ja sosiaalinen. Erottelu juontaa juurensa siitä havainnosta, että yksilöiden ja yhteisöjen menestystä 
ei voida selittää yksin taloudellisilla tekijöillä. Kun yhteiskuntatieteilijät havaitsivat, ettei talouskasvua 
voitu selittää perinteisellä talousteorialla, ryhdyttiin tutkimaan inhimillistä pääomaa. Havaittiin, että 
yksin aineelliset resurssit eivät selittäneet menestystä. Empiiristen tutkimusten perusteella koulutusta-
so näytti edistävän talouskasvua. 60-luvulta lähtien inhimillisen pääoman osuutta sekä yhteiskunnan 
että yksilön menestymisessä on tutkittu runsaasti. (Kajanoja 1997.) 1980-luvulla taloudellisen ja in-
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himillisen pääoman rinnalle nostettiin kolmas pääoman muoto: sosiaalinen pääoma. Vaikka sosiaali-
sen pääoman käsitettä oli käytetty tätä ennen, nykymuotoisen sisällön sille antoi James Coleman 
(1988) artikkelissaan, jossa hän tutki koulun keskeyttämistä selittäneitä tekijöitä. 

Colemanin mukaan perheen taloudellisen pääoman ja inhimillisen pääoman (vanhempien koulutus-
tausta) ohella lapsen koulumenestystä selitti perheen sisäisen vuorovaikutuksen kiinteys ja perheen 
liittyminen asuinyhteisöönsä eli perheen sosiaalinen pääoma. Colemanin mukaan sosiaalinen pääoma 
mahdollistaa sellaisten päämäärien savuttamisen, joiden saavuttaminen ilman sitä ei ole mahdollista. 
Se on resurssi, joka voi olla voimavara yksilölle, yhteisölle tai organisaatiolle.  

Suomessa sosiaalista pääomaa on käytetty selittämään esimerkiksi suomen- ja ruotsinkielisten väestö-
ryhmien välisiä eroja terveydessä, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa (Hyyppä 2002), palvelujen käyt-
töä ja tarvetta pienissä kunnissa (Ovaska 2003) tai työttömien selviytymistä, työllistymistä ja sairasta-
vuutta (Kortteinen ja Tuomikoski, 1998). 

Olennainen osa sosiaalista pääomaa ovat sosiaaliset verkostot. Sosiaaliset verkostot ja niiden organisoi-
tumisen tavat edustavat sosiaalisen pääoman muodollista puolta (Ovaska 2003, 27). Perhe, ystävät, 
sukulaiset, naapurit ja työtoverit ovat turvaverkko. Elämän tärkeät hetket jaetaan näiden ihmisten 
kanssa. Toisaalta sosiaalista tukea tarjoavat lähiyhteisön ohella ammattiauttajat ja vapaaehtoiset vertais-
tukea tarjoavat auttajat. 

Sosiaalisen pääoman sisällöllinen puoli muodostuu  luottamuksesta ja vastavuoroisuudesta ja niihin 
kytkeytyvistä normatiivisista säännöistä. 

Luottamus 

Luottamusta on pidetty sosiaalisen pääoman käsitteen tukipilarina (Ilmonen 2002). Juuri luottamus 
edesauttaa ihmisten yhteistoimintaa ja sosiaalisen vaihdon vastavuoroisuutta (mt., 136). Luottamuksen 
määrittely ei ole kuitenkaan yksiselitteistä: sitä esiintyy eri muodoissa henkilökohtaisesta luottamukses-
ta yleiseen. Niklas Luhmann erottaa toisistaan luottamuksen ja luottavaisuuden. Luottamus viittaa 
ihmisiä kohtaan osoitettuun luottamukseen, luottavaisuus sen sijaan tavaroihin, organisaatioihin ja 
instituutioihin kohdistuvaan luottamukseen (mt., 137). Samaan tapaan Rom Harrén on erotellut toi-
sistaan annetun ja ansaitun luottamuksen. Annettu luottamus ei perustu nimenomaiseen henkilöön 
liittyviin kokemuksiin, vaan siihen, että tämä henkilö edustaa jotakin tiettyä instituutiota, kuten sukua 
tai ammattikuntaa. Ansaittu luottamus sen sijaan syntyy vasta sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä (mt., 
139). Erotteluissa on Ilmosen mukaan kyse lähinnä aste-eroista: luottavaisuus on vain luottamuksen 
muoto – se on luottamusta, joka on jo vakiinnutettu tai rakennettu. Olennaista luottamuksesta pu-
huttaessa onkin Ilmosen mukaan tarkastella kohteen sijasta luottamuksen sisältöä. Sekä luottamus että 
luottavaisuus viittaavat tulevaisuuteen ja sen ennustettavuuteen. Juuri tämä aikaperspektiivi tekee luot-
tamuksesta keskeisen mekanismin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Ilmonen 2002, 139–140). 

Luottamusta pidetään sosiaalisen pääoman strategisesti tärkeänä osana. Sen välityksellä sosiaalisesta 
pääomasta tulee itseään ruokkiva systeemi. Kuten Ovaska (2003) pienten kuntien palvelurakennetta ja 
yhteisöllisyyttä tutkiessaan on todennut, ”luottamus helpottaa toimintojen koordinointia ja kommu-
nikointia, jotka vuorostaan voimistavat vastavuoroisuuden normeja, jotka vahvistavat yhteisyyden tun-
netta ja yhteistä identiteettiä” (mt., 28).  

Vaikka sosiaalisen pääoman teoriaa on sovellettu useissa empiirisissä tutkimuksissa 80-luvulta lähtien, 
ilmiön mittaamiseen liittyy edelleen hyvin erilaisia käsityksiä. Mittaamiseen liittyvä vakiintumattomuus 
on kuitenkin yhteinen ongelma kaikille käsitteille, jotka eivät ole tyhjentävästi määriteltävissä. Esimer-
kiksi köyhyyden mittaamisesta ei ole yksimielistä näkemystä, mutta silti sen mittaaminen on kiistatta 
tarpeellista. Simpuran (2002, 200–201) mukaan tämän kaltaisten ilmiöiden mittaaminen onkin aina 
tietyssä mielessä sopimuksenvaraista. 

Tässä tutkimuksessa sosiaalista pääomaa mitataan luottamuksen sekä sosiaalisten verkostojen ja sosiaa-
lisen tuen kautta. Luottamuksesta kartoitetaan kahta ulottuvuutta: yleistetty, ihmisiä kohtaan osoitettu 
luottamus ja luottamus instituutioita kohtaan. Instituutiota edustaa tässä tutkimuksessa kunta hyvin-
vointipalvelujen järjestäjänä. 
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Sosiaalinen tuki 

Ihmisen kyvyllä ja mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan tai läheistensä elämäntilanteeseen on merkittävä 
rooli subjektiivisessa hyvinvoinnin kokemuksessa. Elämäntilanteiden muutosmahdollisuuteen ja ih-
misten kykyyn tehdä itseään ja kanssaihmisiä koskevia ratkaisuja liittyy olennaisesti sosiaalisen tuen 
käsite. 

Kinnunen (1998) on määritellyt sosiaalisen tuen ihmisten, heidän lähiyhteisöjensä ja julkisen organi-
soimisen toiminnoiksi, ”joiden kautta luodaan edellytyksiä kasvattaa elämänhallinnan autonomisuutta 
ja pyritään vähentämään kompetenttiuksien vajauksia” (mt., 28).  

Sosiaalinen tuki syntyy vuorovaikutuksessa yksilön, hänen läheistensä, julkisten palvelujen työntekijöi-
den, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalinen tuki on myös tavoitteellista toimintaa. Se 
viittaa niihin toimintakäytäntöihin, joiden kautta ihminen itse, hänen lähiyhteisönsä tai yksityiset ja 
julkiset toimijat pyrkivät turvaamaan yksilöiden hyvinvoinnin. Se voi olla aineellista, tiedollista, toi-
minnallista, henkistä tai emotionaalista. (Mt., 28–41.) 

Sosiaalista tukea tuottavat eri intresseistä käsin toimivat toimijat, jotka voidaan jaotella kolmeen ryh-
mään:  

1. henkilökohtaiseen tuttavuuteen perustuvat toimijat (kanssaihmiset, perheenjä-
senet, sukulaiset naapurit)  

2. vertaisuuteen perustuvat toimijat (erilaiset lähiyhteisöjen ja järjestöjen jäsenet) 
ja  

3. syy- ja normiperusteiset toimijat (palkkatyönään sosiaalista tukea tuottavat jul-
kisen ja yksityisen sektorin ammattiauttajat). (Kinnunen 1998, 77.) 

 

Kuvio 2. Sosiaalisen tuen erilaisuus (Kinnunen 1998, 77). 

 
 

Ihmisten kokemuksissa eri toimijoiden merkitys vaihtelee. Kinnusen tutkimuksessa sosiaalisen tuen 
tuottamisessa kansalaiset kokivat sukulaisuuteen ja tuttavuuteen perustuvan lähiyhteisön merkityksen 
erittäin keskeiseksi. Kolme neljäsosaa piti sukulaisten ja joka toinen tuttavien merkitystä suurena sosi-
aalisen tuen tuottamisessa. Naapureiden tuki oli merkittävää huomattavasti harvemmille, noin viiden-
nekselle vastaajista. Julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys koettiin suu-
reksi noin neljänneksessä vastauksia ja kolmannen sektorin merkitys oli suuri viidesosassa vastauksia. 
(Kinnunen 1998, 77–79.)  
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Hyvinvointipalvelututkimuksissa on useimmiten tarkasteltu lähinnä kansalaisten tyytyväisyyttä palvelui-
hin. Kinnusen tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa myös sitä, millaisilla yksilöllisillä tavoilla 
kansalaiset käyttivät näitä palveluita. Ryhmittelyanalyysin tuloksena Kinnunen erotteli aineistosta viisi 
erilaista sosiaalisen tuen tuottamisstrategiaa: 

 
1. Laaja-alainen welfare mix -tyyppi (viidennes vastaajista) Toimijan käyttäytymisessä ko-

rostuvat sosiaaliset tiedot, taidot ja taloudellinen riippumattomuus. Ryhmään kuuluvat hank-
kivat tarvitsemansa sosiaalisen tuen sukulaisten, tuttavien, ystävien, naapureiden, erilaisten 
järjestöjen sekä kunnallisten, valtiollisten ja yksityisten hyvinvointipalvelutuottajien kautta. 

 
2. Virallistaja-tyyppi (viidennes vastaajista) Toimija turvautuu pelkästään sosiaali- ja terveys-

toimen, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon palveluihin. Lähiyhteisön tukijärjestelmät eivät 
toimi tai ne ovat riittämättömiä, kolmannen sektorin merkitys on vähäinen. 

 
3. Laaja-alainen lähiyhteisöön tukeutuva -tyyppi (viidennes vastaajista) Keskeinen osa 

sosiaalisesta tuesta muodostuu sukulaisten, naapurien ja tuttavien sekä kolmannen sektorin 
toimijoiden kautta. Julkisten auttajatahojen merkitys koettiin vähäiseksi. 

 
4. Suppea lähiyhteisöön tukeutuva -tyyppi (neljännes vastaajista) Sukulaisten, tuttavien ja 

naapurisuhteiden merkitys sosiaalisen tuen tuottamisessa keskeinen. 
 
5. Verkostojen ulkopuolelle jäävä -tyyppi. Yli kymmenesosa vastaajista lukeutui ryhmään, 

joka kokee jäävänsä kokonaan sosiaalisen tuen järjestelmien ulkopuolelle. Ryhmälle on tyypil-
listä muita ryhmiä alhaisempi koulutustaso, vähäiset taloudelliset resurssit ja kiinnittymättö-
myys asuinalueeseen ja lähiyhteisöön. 

Eri tyyppien sisällöllisiä piirteitä tarkastellessaan Kinnunen sai vahvistusta sille huomiolle, että suku-
laisuuden merkitys sosiaalisen tuen tuottamisessa oli hyvin korostunut. Noin kahdella kolmasosalla 
sukulaisuus oli mukana sosiaalisen tuen tuottamisessa. Myös julkisen sektorin palveluita käytti inten-
siivisesti noin puolet vastaajista, vaikkakin niitä, jotka turvasivat ainoastaan julkisiin palveluihin, oli 
vain viidennes. (Mt., 92.) Ammatillisella auttamisella ja kolmannen sektorin vertaistuella oli kansa-
laisten hyvinvoinnin kannalta edelleen suuri merkitys (mt., 82). 

Kinnusen tutkimuksessa kaikkien tukijärjestelmien ulkopuolelle koki jääneensä joka kymmenes vastaa-
ja. Ryhmä voi pitää sisällään erityyppisiä vastaajia: 1) sellaisia, jotka hankkivat sosiaalisen tukensa ta-
hoilta, jotka eivät tulleet kyselyssä esille, 2) sellaisia, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa sosiaalista tukea 
ja 3) sellaisia, jotka ovat jääneet sosiaalisen tuen ulkopuolelle tahtomattaan. Tarkasteltaessa ulkopuo-
listen ryhmää muiden muuttujien valossa kävi ilmi, että ryhmällä oli monin osin syrjäytymistä indi-
koivia piirteitä, kuten kiinnittymättömyyttä asuinalueeseen ja lähiyhteisöön, köyhyyttä ja koulutusvaja-
uksia. Kinnunen arvioikin, että ulkopuolisten ryhmässä selvä enemmistö oli tässä asemassa tahtomat-
taan. (Mt., 93–100.) 

Tulosten perusteella voidaan olettaa, että palvelurakenteessa esiintyvät puutteet eivät heikennä niiden 
kuntalaisten hyvinvointia, joilla julkisen sektorin ulkopuoliset tukiverkostot ovat vahvat. Sosiaalipoliit-
tisessa tarkastelussa on kuitenkin kiinnitettävä huomio siihen, että palvelurakenteen puutteilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia niiden ihmisten elämään, joilta epäviralliset tukiverkostot puuttuvat kokonaan 
tai joiden tukiverkosto ei kestä suurta kuormitusta. 

Vaikka suurimmalla osalla vastaajista sosiaalinen tuki muodostui monipuolisesti, on kiinnitettävä 
huomiota kahteen ryhmään, jotka ovat erityisen riippuvaisia julkisista palveluista: virallistajiin ja ulko-
puolisiin. Kinnusen tutkimuksessa viidesosa vastaajista sai sosiaalista tukea ainoastaan viranomaisten 
kautta. Julkisiin palveluihin kohdistuvat heikennykset vaikuttavat merkittävästi näiden kansalaisten 
saamaan sosiaalisen tuen määrään. Entä kuinka auttaa niukkenevilla resursseilla verkostojen ulkopuo-
lelle jääneitä, joiden saaminen palveluiden piiriin edellyttäisi heille kohdennettuja erityistoimenpitei-
tä - esimerkiksi resursseja etsivään työhön, tai vaikkapa pitkäaikaistyöttömille suunnattuja terveystar-
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kastuksia ja palveluohjausta? Nämä kysymykset ovat keskeisiä myös pyrittäessä kaventamaan väestöryh-
mien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Vaikutussuhteista 

Tässä tutkimuksessa ihmisten hyvinvointia selittäviksi voimavaroiksi on katsottu taloudellinen, inhi-
millinen ja sosiaalinen pääoma. Näillä tekijöillä on vaikutusta koettuun hyvinvointiin, mutta ne ovat 
myös keskenään sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi taloudellinen pääoma vaikuttaa inhimillisen pääoman 
kerryttämismahdollisuuksiin, kuten perheen edellytyksiin kouluttaa lapsiaan (Coleman 1988). Talou-
dellisen ja inhimillisen pääoman välinen vaikutussuhde toimii myös toiseen suuntaan, sillä korkeampi 
koulutus lisää tuloja. Inhimillinen pääoma lisää siten taloudellista pääomaa ja päinvastoin.  

Tällainen voimavarojen toisiaan vahvistava suhde voidaan nähdä myös mekanismina, johon sosiaalipo-
liitikot ovat viitanneet puhumalla ”hyvän kehästä” (Myrdal 1957, Kuusi 1961, Becker 1964, Kangas ja 
Palme 2009, Hagfors ja Kajanoja 2010). Hyvän kehä toimii sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella 
tasolla: yhteiskunnan panostus koulutukseen lisää talouskasvua, yksilön koulutustaso lisää hänen hen-
kilökohtaista tulotasoaan. Panostus hyvinvointiin kehän jossain kohdassa vaikuttaa kehän välityksellä 
seuraaviin tekijöihin ja lopulta jälleen itseensä. Toisaalta kehä toimii myös toiseen suuntaan: yhdestä 
epäonnistumisesta voi seurata monta muuta. 

Poikkileikkausaineistossa ei voida varmuudella selvittää eri tekijöiden välisen vaikutussuhteen suuntaa. 
Tällainen suunta saataisiin selville ainoastaan tarkastelemalla aikasarjoja. Syy-seuraus-suhteiden tul-
kinnassa onkin tukeuduttava aiemmissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin. Monissa tapauksissa vai-
kuttaa myös siltä, että kausaatiosuhteet toimivat molempiin suuntiin 
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3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Tutkimuskysymyksen tarkentaminen 

Tutkimusasetelmassa hyvinvoinnin kokemuksen ajatellaan riippuvan a) voimavaroista ja b) kuormituk-
sesta. Kuviossa 3 tutkimusasetelma on havainnollistettu visuaalisesti. 

Voimavarojen katsotaan tässä tutkimuksessa muodostuvan neljästä osatekijästä. Ensinnäkin tarkastel-
laan taloudellista pääomaa, jolla viitataan tulotasoon ja varallisuuteen. Taloudellinen pääoma on kyt-
köksissä inhimilliseen pääomaan eli koulutukseen. Tyypillisesti korkeampi koulutus takaa matalaa 
koulutusta paremman tulotason ja korkea tulotaso helpottaa puolestaan korkeamman koulutuksen 
hankkimisen. Kolmas tarkasteltava pääoman muoto on sosiaalinen pääoma, jota tarkastellaan luotta-
muksen ja sosiaalisen tuen käsitteiden kautta. Myös hyvinvointipalvelut ovat osa niitä voimavaroja, 
joita kuntalaiset voivat käyttää erilaisia ongelmatilanteita kohdatessaan. 

Kuvio 3. Hyvinvoinnin rakentumisen mekanismit. 

 
 

 

 

Sosiaalinen pääoma liittyy palveluihin sekä luottamuksen että sosiaalisen tuen kautta. Luottamusta 
mitattaessa on tarkasteltu erikseen yleistä luottamusta ihmisiä kohtaan ja luottamusta instituutioita 
kohtaan. Instituutiota edustaa tässä tutkimuksessa kunta palvelujen järjestäjänä. Sosiaalista tukea tar-
joavat epäviralliset sosiaaliset verkostot, kolmannen sektorin vertaisauttajat ja ammatikseen sosiaalista 
tukea tarjoavat palvelujärjestelmän työntekijät. Palveluiden saatavuus ja laatu vaikuttavat osaltaan sii-
hen, millaista sosiaalista tukea kansalaisille on tarjolla. Hyvinvointia tarkastellaan koetun fyysisen ja 
psyykkisen terveydentilan kautta. 

Tutkimuksessa hyvinvoinnin katsotaan muotoutuvan edellä kuvattujen vaikutussuhteiden kautta. Ylei-
senä tavoitteena on selvittää Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaiden kokemuksia hyvinvoinnistaan tai 
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sen puutteista, tarvitsemistaan palveluista sekä kokemuksista kunnallisten palveluiden käytöstä, laadus-
ta ja saatavuudesta. Tutkimuksella on pyritty myös lisäämään kuntalaisten osallisuutta tarjoamalla heil-
le väylä, jonka kautta he saavat ilmaistua viranomaisille ja päättäjille jotain olennaista elinoloistaan. 

Tavoitteena on selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten vastaajat kokevat hyvinvointinsa? Eroavatko kokemukset kunnittain ja väestöryhmittäin? 

• Mikä osuus eri tekijöillä (kuormitus, voimavarat) koetun hyvinvoinnin muodostumisessa on? 

• Millaisia ovat vastaajien kokemukset käyttämistään palveluista? Eroavatko nämä kokemukset 
kunnittain ja väestöryhmittäin? 

Tutkimusasetelman kannalta keskeisiä hyvinvoinnin, sosiaalisen pääoman ja sosiaalisen tuen indikaat-
toreita on rakennettu kyselylomakkeeseen pääsääntöisesti aiemmissa hyvinvointikyselytutkimuksissa 
hyviksi havaittuihin kysymyspatteristoihin nojautuen. Indikaattorien yksityiskohtaisempi esittely tapah-
tuu kunkin teeman analyysin yhteydessä luvuissa 4 ja 5. Aineiston keruu on suoritettu kyselylomak-
keella, joka on liitteessä 1. Kyselylomakkeen yhteydessä esitellään koko aineiston suorat jakaumat. 

3.2 Tutkimusaineisto 

Kansalaiskysely toteutettiin vuonna 2010 kymmenen kunnan alueella, jotka yhdessä muodostavat Län-
tisen Uudenmaan. Kaikissa kunnissa otos muodostettiin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjes-
telmän pohjalta täysi-ikäisestä väestöstä eikä siihen kuulunut laitoksissa asuvia tai henkilöitä, jotka 
henkilörekisterilain nojalla eivät halua tietoja luovutettavan. Kysely osoitettiin vastaajille henkilökoh-
taisesti. 

Otoskooksi valittiin 300 henkilöä kustakin kunnasta kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Karjalohjan 
osalta otokseen valittiin kaikki kunnan 18 vuotta täyttäneet asukkaat eli 1 107 henkilöä. Karjalohja va-
littiin tutkimuksen pilottialueeksi, jolta kerätyllä aineistolla testattiin lomakkeen toimivuutta sekä eri 
vastausvaihtoehtojen suosiota vastaajien keskuudessa. Karjalohjan alueella aineisto kerättiin noin kuu-
kautta aiemmin kuin muista alueen kunnista. Raaseporissa puolestaan haluttiin kerätä tietoa entisen 
kuntajaon mukaisista kunnista (Karjaa, Pohja, Tammisaari), joista tilattiin kustakin 300 henkilön 
otos 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Tällä ratkaisulla pyrittiin vastaamaan vasta hiljattain perustetun 
ja vielä sisäisesti yhtenäistymättömän kunnan tietotarpeisiin. Hypoteesina oli, että kuntalaisten koke-
muksissa on havaittavissa entisen kuntajaon mukaisia alueellisia eroja. 

Lopullisessa otoksessa tarkasteltavia alueita oli siten yhteensä 12, joista yhdessätoista kerättiin satun-
naisotos ja yhdessä suoritettiin kokonaistutkimus. Lopulliseksi otoskooksi muodostui 4 407 henkilöä, 
joista suomenkielisiä oli yhteensä 3256, ruotsinkielisiä 1 101 ja vieraskielisiä 141. 

Kyselyaineisto kerättiin kolmessa vaiheessa. Kaksi ensimmäistä vaihetta toteutettiin huhti–kesäkuussa. 
Ensimmäisessä vaiheessa vastaajiksi valikoituneille lähetettiin pyyntö vastata internetistä löytyvään kyse-
lylomakkeeseen. Toisessa vaiheessa kaikille niille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn web-
lomakkeella, lähetettiin postitse perinteinen paperilomake. Aineiston keruun ensimmäinen vaihe 
aloitettiin Karjalohjalla huhtikuussa ja muiden kuntien osalta toukokuussa. Paperilomake postitettiin 
karjalohjalaisille toukokuussa ja muihin kuntiin kesäkuussa. 

Kahden vaiheen jälkeen kyselyn vastausprosentti oli 34 prosenttia. Vastausprosentit vaihtelivat kunnit-
tain paljon. Syksyllä päätettiin järjestää vielä kolmas, kohdennettu keruukierros niissä kunnissa, joissa 
vastaajien absoluuttinen määrä oli jäänyt alle sadan vastaajan. Myös kolmannella kierroksella vastaajat 
saivat valita antoivatko vastauksensa internet-lomakkeella vai perinteisellä paperilomakkeella. 

Palautetut vastaukset ja katoanalyysi 
Kolmen keruuvaiheen jälkeen kyselyn vastausprosentti oli 36 prosenttia. Vastausprosentit vaihtelivat 
kunnittain 29 prosentista 41 prosenttiin. Taulukossa 1 on esitelty kuntakohtaiset tiedot otoskoosta, eri 
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tavoin vastanneiden vastaajien absoluuttiset määrät, vastausprosentit eri vastaustavoissa sekä vastaus-
prosentit kunnittain ja koko aineistossa yhteensä. Aineistoon koodattujen vastausten lisäksi 14 loma-
ketta palautettiin täysin tyhjinä. Niissä tapauksissa, joissa lomakkeen palautukseen oli liitetty viesti, 
syyksi ilmoitettiin joko haluttomuus vastata kyselyyn, vastaajan huono terveydentila ja yhdessä tapauk-
sessa riittämätön kielitaito. Kaksi lomaketta palautettiin, koska vastaaja ei oleskellut kyseisessä osoit-
teessa. Kolme lomaketta palautettiin niin myöhään, ettei niitä enää koodattu osaksi aineistoa. 

Taulukko 1. Vastausprosentit kunnittain kolmen keruuvaiheen jälkeen. 

 Kunta Otos Vastauksia (n) Vastaus% 
  n= web paperi yhteensä web paperi yhteensä 
Karjalohja 1107 115 210 325 10 19 29 
Hanko 300 42 82 124 14 27 41 
Inkoo 300 50 71 121 17 24 40 
Karkkila 300 27 72 99 9 24 33 
Kirkkonummi 300 42 73 115 14 24 38 
Lohja 300 31 83 114 10 28 38 
Nummi-Pusula 300 28 90 118 9 30 39 
Raasepori 900 96 225 321 11 25 36 
-Karjaa 300     110     37 
-Pohja 300     102     34 
-Tammisaari 300     109     36 
Siuntio 300 43 76 119 14 25 40 
Vihti 300 45 69 114 15 23 38 
ei tietoa   2 2 4       
Yhteensä 4407 521 1053 1574 12 24 36 

 

Vastaustavoista perinteinen paperilomake oli keskimäärin kaksi kertaa suositumpi kuin internet-
lomake. Internet-lomakkeen vähäinen suosio oli jossain määrin yllättävää. On toki ilmeistä, ettei kai-
killa vastaajilla ole internet-yhteyttä käytettävissään. Kävi myös ilmi, etteivät kaikki vastaajat halunneet 
käyttää tietokonetta tai internetiä sen enempää vastaamiseen kuin muidenkaan asioiden hoitamiseen, 
vaikka heillä olikin nämä välineet käytössään ja kokemuksia niiden käytöstä. Palautteessa myös mainit-
tiin, ettei internet-yhteys välttämättä toimi haja-asutusalueilla riittävän sujuvasti. 

Web-lomakkeen käyttöön liittyi myös muutamia käytännön ongelmia. Muutamat vastaajat ilmoittivat, 
etteivät onnistuneet yrityksistään huolimatta avaamaan kirjeessä mainittua linkkiä. Syitä kartoitettiin 
yhdessä palveluntarjoajan kanssa, ja päädyttiin kahteen selitykseen. Ensinnäkin syynä saattoivat olla 
sellaiset yksittäisen käyttäjän internet-selaimessa olleet asetukset, jotka estivät pääsyn käytettävissä ol-
leelta koneelta mainitulle sivulle. Toisekseen web-sivun osoite ilmoitettiin vastaajille kirjeitse, jolloin 
vastaajien oli kopioitava sivun osoite itse internet-selaimensa osoiteriville. Koska sivun osoite oli pitkä 
(www.webropol.com/klkysely.net, www.webropol.com/lomake.net, www.webropol.com/blankett.net), 
on todennäköistä, että osoitteen kirjoittamisessa saattoi tapahtua kirjoitusvirheitä jolloin pääsy tarkoi-
tetulle sivulle ei onnistunut. Internet-osoitteen pituuteen liittyvä ongelma oli tiedostettu etukäteen, 
mutta käytetty webropol-ohjelma ei mahdollistanut yksinkertaisemman osoitteen käyttämistä. Vastaaji-
en ohjaamista webropolin mahdollistaman sisäänkirjautumisosoitteen sijaan ensin jollekin toiselle 
sivulle, josta löytyisi linkki lomakkeen sisäänkirjautumissivulle, ei myöskään lopulta pidetty valittua 
vaihtoehtoa mielekkäämpänä. 

Teknisistä ongelmista johtuen osa kyselyyn aluksi myönteisesti suhtautuneista vastaajista on saattanut 
jättää vastaamatta menetettyään kiinnostuksensa kyselyyn ennen kuin hänelle on ehditty postittaa pape-
rilomake. Palautteen perusteella tekniset ongelmat ovat myös herättäneet joissakin vastaajissa suora-
naista ärtymystä, mikä heidän kohdallaan on muuttanut suhtautumisen tutkimusta kohtaan negatiivi-
seksi ja siten johtanut vastaamatta jättämiseen. 
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Länsi-Uudenmaan väestö ja vastaajat 

Länsi-Uusimaa muodostuu kymmenestä kunnasta, joissa asuu yhteensä noin 170 600 asukasta. Länsi-
Uudellamaalla asuu 12 prosenttia Uudenmaan väestöstä. Alueen suurimmat kunnat ovat Lohja ja 
Kirkkonummi, joissa asuu lähes puolet Länsi-Uudenmaan väestöstä. Noin 30 000 asukkaan Raase-
pori on muodostunut 1.1.2009 Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren kuntien yhdistyttyä uudeksi Raase-
porin kunnaksi. Länsi-Uudenmaan alueelle on muodostunut myös kaksi yhteistoiminta-aluetta: 
LOST ja Karviainen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue LOSTin muodostivat 
1.1.2009 alkaen Inkoo, Karjalohja, Lohja ja Siuntio. Sopijakunnat antoivat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelunsa varhaiskasvatusta lukuun ottamatta Lohjan kaupungin tehtäväksi ja vastuulle. Pe-
rusturvakuntayhtymä Karviainen aloitti toimintansa 1.1.2009 ja siihen kuuluvat Karkkila, Nummi-
Pusula ja Vihti. Karviainen vastaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista. 

Kuvio 4. Länsi-Uudenmaan kuntien asukasluku 31.12.2009 (Sotkanet). 

 
Vastaajatietojen ja tilastollisten väestötietojen vertailu ei ole yksiselitteistä, sillä käytettävissä olevat ti-
lastotiedot on kerätty eri aikaan kuin itse kyselyaineisto. Lisäksi tilastotiedoissa kuntakohtaiset tunnus-
luvut lasketaan todellisesta väestömäärästä, kun taas kyselyssä otos on jokaisessa kunnassa yhtä suuri 
Karjalohjaa ja Raaseporia lukuun ottamatta. Eri väestöryhmien vastausherkkyys vaihtelee, mikä näkyy 
vastaajien taustatietoja tarkasteltaessa. Yleisesti naiset ja iäkkäämmät henkilöt vastaavat kyselyihin her-
kemmin kuin miehet ja nuoremmat ikäluokat. 

Kyselyaineistossa vastanneista 60 prosenttia oli naisia, kun heidän osuutensa kuntien väestöstä on 49–
51 prosenttia. 

Kuntien ikärakenne vaihtelee suuresti kunnittain. Yli 65-vuotiaita on koko maassa noin 17 prosenttia 
väestöstä. Länsi-Uudenmaan kunnissa ikäryhmän osuus väestöstä vaihtelee kymmenestä kahteenkym-
meneen prosenttiin. Alle 18-vuotiaan väestön osuus vaihtelee Hangon 18,4 prosentista Kirkkonum-
men 27,4 prosenttiin. Lähes kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa alle 18-vuotiaita on suhteellisesti 
enemmän kuin Uudellamaalla tai koko maassa keskimäärin. 
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Kuvio 5. Länsi-Uudenmaan kuntien ikärakenne 2009 (Sotkanet). 

Vastaajien joukossa vanhimmat ikäluokat olivat laajemmin edustettuina kuin heidän osuutensa väes-
töstä edellyttäisi. Länsi-Uudellamaalla 65 vuotta täyttäneiden osuus täysi-ikäisestä väestöstä on keski-
määrin 20 prosenttia (Uudellamaalla 17 %), kun taas vastaajien keskuudessa 65 vuotta täyttäneitä oli 
28 prosenttia vastaajista. Nuorimman ikäluokan, 18–29-vuotiaiden, osuus aikuisväestöstä on Länsi-
Uudellamaalla 13 prosenttia (Uudellamaalla 21 %), kun taas tämän ikäisten vastaajien osuus aineistossa 
oli keskimäärin vain yhdeksän prosenttia. Vastaajien ja väestön ikärakenteen vastaavuus on esitelty ku-
viossa 6. 

Kuvio 6. Vastaajien ja täysi-ikäisen väestön ikärakenne.  
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Länsi-Uudenmaan alueella on voimakkaan ruotsinkielisiä kuntia. Koko alueella keskimäärin joka vii-
des puhuu äidinkielenään ruotsia (21,7 % vuonna 2009). Raaseporissa (65,8 %) ja Inkoossa (55,8 %) 
ruotsinkielisiä on enemmistö. Myös Hangossa (43,4 %), Siuntiossa (31,3 %) ja Kirkkonummella 
(18,2 %) ruotsinkielisten osuus väestöstä on huomattava. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkiele-
nään puhuvia on sen sijaan kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa vähemmän kuin Uudellamaalla (7,8 
%) tai koko maassa (3,9 %) keskimäärin. (Sotkanet.)  

Kuvio 7. Äidinkieli Länsi-Uudenmaan kunnissa 2009 (Sotkanet). 

 
Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen ja 25 prosenttia ruotsin. Kahdella prosentil-
la vastaajista äidinkieli oli jokin muu. 

Kuvio 8. Vastaajien äidinkieli, %. 
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Vastaajajoukossa ruotsinkieliset ovat lievästi yliedustettuina, sillä Länsi-Uudenmaan väestöstä 21,7 
prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Vieraskielisiä on Länsi-Uudellamaalla (3 %) vähemmän 
kuin Uudellamaalla keskimäärin (8 %), mutta heidän osuutensa on aineistossa silti aliedustettu. Vie-
raskielisten vastausprosenttia voidaan silti pitää hyvänä, sillä kyselylomake lähetettiin vastaajille vain 
suomen- ja ruotsinkielisinä versioina. Toisaalta juuri tästä syystä kyselyyn ovat voineet vastata vain ne 
vieraskieliset, jotka osaavat suomea tai ruotsia hyvin. Eräässä tyhjänä palautetussa lomakkeessa todet-
tiinkin seuraavaa: 

”Vastaajan äidinkieli on viro. Vaatii kohtuuttomasti aikaa täytellä monimutkaisesti ase-
tettuja kysymyksiä. Siitä johtuen kysymyksiin ei ole vastattu.” 

Kuntakohtaisessa tarkastelussa eri kieliryhmien osuus vastaajien keskuudessa vastaa melko hyvin väestö-
tietoja, lukuun ottamatta Kirkkonummea ja Siuntiota, joissa ruotsinkielisiä vastaajia on viisi prosent-
tiyksikköä enemmän kuin heidän väestörekisteritiedoista laskettu osuutensa edellyttäisi. 

Perherakennetta tarkasteltaessa huomataan, että Länsi-Uudellamaalla on verrattain paljon lapsiper-
heitä. Alueen kunnissa on sekä Uudenmaan että koko maan keskiarvoon verrattuna enemmän lapsivä-
estöä (kuvio 5). Niiden asuntokuntien, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, osuus kaikista 
asuntokunnista oli vuonna 2009 erityisen korkea Kirkkonummella (36 %), Siuntiossa (35 %) ja Vih-
dissä (32 %), kun se Uudellamaalla oli 25 ja koko maassa 23 prosenttia. Myös muissa Länsi-
Uudenmaan kunnissa oli maakunnan ja valtakunnan keskiarvoon nähden paljon lapsiperheitä lukuun 
ottamatta Hankoa (21 %), Karjalohjaa (23 %) ja Raaseporia (24 %). Lapsiperheiden määrä on 2000-
luvulla ollut kuitenkin laskussa valtakunnallisen trendin suuntaisesti kaikissa Länsi-Uudenmaan kun-
nissa Inkoota ja Siuntiota lukuun ottamatta. 

Yksinasuvien osuus on ollut sekä valtakunnallisesti että Uudellamaalla keskimäärin nousussa koko 
2000-luvun. Kehitys on ollut samansuuntainen myös Länsi-Uudenmaan kunnissa Inkoota ja Siun-
tiota lukuun ottamatta. Vuonna 2009 yksinasuvia oli alueen kunnissa kuitenkin suhteellisesti vähem-
män kuin Uudellamaalla keskimäärin ja (Hankoa lukuun ottamatta) vähemmän kuin koko maassa kes-
kimäärin. Erityisen vähän yksinasuvia oli juuri Siuntiossa, missä vain joka neljäs asuntokunta oli yh-
den hengen talous. 

Kuvio 9. Asuntokuntatyypit Länsi-Uudenmaan kunnista 2009, % asuntokunnista (Sotkanet.) 

 
Vastaajista suurin osa asui aikuistaloudessa. Keskimäärin joka viides vastaajista asui yksin ja 45 pro-
senttia asui puolisonsa kanssa kahden. Lapsiperheitä oli vastaajista 31 prosenttia, joista joka kymmenes 
oli yksinhuoltajaperhe.  
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”Vastaajan äidinkieli on viro. Vaatii kohtuuttomasti aikaa täytellä monimutkaisesti 

asetettuja kysymyksiä. Siitä johtuen kysymyksiin ei ole vastattu.” 

Kuntakohtaisessa tarkastelussa eri kieliryhmien osuus vastaajien keskuudessa vastaa melko hyvin 

väestötietoja, lukuun ottamatta Kirkkonummea ja Siuntiota, joissa ruotsinkielisiä vastaajia on viisi 

prosenttiyksikköä enemmän kuin heidän väestörekisteritiedoista laskettu osuutensa edellyttäisi. 

Perherakennetta tarkasteltaessa huomataan, että Länsi-Uudellamaalla on verrattain paljon lapsiper-

heitä. Alueen kunnissa on sekä Uudenmaan että koko maan keskiarvoon verrattuna enemmän lapsi-

väestöä (kuvio 5). Niiden asuntokuntien, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, osuus 

kaikista asuntokunnista oli vuonna 2009 erityisen korkea Kirkkonummella (36 %), Siuntiossa (35 

%) ja Vihdissä (32 %), kun se Uudellamaalla oli 25 ja koko maassa 23 prosenttia. Myös muissa 

Länsi-Uudenmaan kunnissa oli maakunnan ja valtakunnan keskiarvoon nähden paljon lapsiperheitä 

lukuun ottamatta Hankoa (21 %), Karjalohjaa (23 %) ja Raaseporia (24 %). Lapsiperheiden määrä 

on 2000-luvulla ollut kuitenkin laskussa valtakunnallisen trendin suuntaisesti kaikissa Länsi-

Uudenmaan kunnissa Inkoota ja Siuntiota lukuun ottamatta. 

Yksinasuvien osuus on ollut sekä valtakunnallisesti että Uudellamaalla keskimäärin nousussa koko 

2000-luvun. Kehitys on ollut samansuuntainen myös Länsi-Uudenmaan kunnissa Inkoota ja Siun-

tiota lukuun ottamatta. Vuonna 2009 yksinasuvia oli alueen kunnissa kuitenkin suhteellisesti vä-

hemmän kuin Uudellamaalla keskimäärin ja (Hankoa lukuun ottamatta) vähemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Erityisen vähän yksinasuvia oli juuri Siuntiossa, missä vain joka neljäs asun-

tokunta oli yhden hengen talous. 

Kuvio 9. Asuntokuntatyypit Länsi-Uudenmaan kunnista 2009, % asuntokunnista (Sotkanet.) 

 

Vastaajista suurin osa asui aikuistaloudessa. Keskimäärin joka viides vastaajista asui yksin ja 45 

prosenttia asui puolisonsa kanssa kahden. Lapsiperheitä oli vastaajista 31 prosenttia, joista joka 

kymmenes oli yksinhuoltajaperhe.  

Lapsiperheiden osuus perheistä
1
 oli aineistossa 41 prosenttia. Vuonna 2009 Sotkanetin kuntakoh-

taisten tietojen perusteella laskettuna koko Länsi-Uudellamaalla 44 prosenttia perheistä oli lapsi-

perheitä. Myös yksinhuoltajaperheiden osuus oli odotettua pienempi, sillä koko Länsi-Uudenmaan 

lapsiperheistä vuonna 2009 yksinhuoltajaperheitä oli 18 prosenttia. 

                                                
1
 Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista 

lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Lapsiperheet ovat perheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias 

lapsi. 
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Lapsiperheiden osuus perheistä1 oli aineistossa 41 prosenttia. Vuonna 2009 Sotkanetin kuntakohtais-
ten tietojen perusteella laskettuna koko Länsi-Uudellamaalla 44 prosenttia perheistä oli lapsiperheitä. 
Myös yksinhuoltajaperheiden osuus oli odotettua pienempi, sillä koko Länsi-Uudenmaan lapsiper-
heistä vuonna 2009 yksinhuoltajaperheitä oli 18 prosenttia. 

Kuviossa 10 on verrattu vastaajien perheasemaa Länsi-Uudenmaan täysi-ikäisen väestön perhease-
maan. Toisin kuin edellä läpi käytyjen asuntokuntien tai perhemuotojen tarkastelussa, tässä tarkaste-
lussa on huomioitu vastaajan asema (huoltaja/lapsi) perheessä. Täysi-ikäiset kuntalaiset, jotka asuvat 
vielä vanhempien luona lapsen asemassa, on erotettu omaksi luokakseen. Aineistossa niiden osuus, 
jotka muodostivat puolisonsa kanssa lapsiperheen, oli yhtä suuri kuin Länsi-Uudellamaalla keskimää-
rin. Yksinhuoltajia oli aineistossa puolet vähemmän kuin alueen aikuisväestössä keskimäärin. Lapsen 
asemassa olevat täysi-ikäiset olivat myös aineistossa aliedustettuina. Avo- tai avioliitossa ilman lapsia 
asuvia vastaajia oli aineistossa heidän väestöosuuttaan enemmän. 

Lapsettomien kotitalouksien suurta osuutta aineistossa selittää vastaajajoukon painottuminen vanhem-
piin ikäryhmiin. Iäkkäämpien vastaajien lapset ovat jo aikuisiässä. 

Kuvio 10. Täysi-ikäisen Länsi-Uudenmaan väestön (2009, Tilastokeskus) ja vastaajien perheasema, %. 

Reilu prosentti vastaajista asui kahden sukupolven aikuistaloudessa. Eurooppalaisittain tarkasteltuna 
nuoret muuttavat Suomessa varhain pois lapsuudenkodistaan. 25–29-vuotiaista 16 prosenttia asui 
lapsuudenkodissaan vuonna 2005 (Nikander 2009). Rajanveto kahden sukupolven aikuistalouden ja 
lapsen asemassa vanhempiensa luona asuvien nuorten välillä on hankala. Tässä tutkimuksessa kahden 
sukupolven aikuistalouksiksi on laskettu perheet, joissa nuorin jäsen on syntynyt ennen vuotta 1980. 

Vastaajien koulutustaso on jaettu perusasteeseen (29 %), keskiasteeseen (33 %) ja korkea-asteeseen 
(38 %). Keskiasteen koulutuksen saaneet ovat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorit-
taneita henkilöitä. Korkea-asteen koulutuksen saaneita ovat ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet sekä ammatillisen opistotason tutkinnon suorittaneet henkilöt. Verrattaessa vas-
taajien koulutustasoa Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin, voidaan havaita, että vastaajajou-
kossa korkeasti koulutetut ovat selvästi yliedustettuina. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
vastaa melko hyvin alueen koulutusrakennetta. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat vastaajat 
olivat aineistossa aliedustettuina. 

Tilastokeskuksen rekisteripohjaisiin lukuihin ei sisälly osaa ulkomailla suoritettuja tutkintoja, minkä 
johdosta tilastoissa alhaisesti koulutettujen osuus voi olla hieman todellista suurempi. Aineiston kou-
lutusjakaumaa selittää parhaiten korkeammin koulutettujen suurempi vastausherkkyys. 

                                                   
1 Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista 
lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Lapsiperheet ovat perheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. 
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Kuvio 11. Vastaajien koulutus, %. 

 
Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa joko ansiotyössä tai eläkkeellä. Ansiotyössä ilmoitti olevansa 
keskimäärin 42 prosenttia ja eläkkeellä 38 prosenttia vastaajista. Yrittäjiä oli noin kahdeksan prosent-
tia ja työttömiä viisi prosenttia vastaajista. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan 
työttömyysaste vaihteli Uudellamaalla vastausaikana eli vuoden 2010 touko–lokakuussa 6,8 ja 8,2 pro-
sentin välillä2. Työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena työvoimasta. Työnvälitystilastossa työt-
tömiksi lasketaan työttömät työnhakijat sekä työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneet lomautetut. 
Työvoimaan lasketaan ansiotyötä tekevät, yrittäjät ja työttömät. Kun lasketaan työttömiksi itsensä il-
moittaneiden vastaajien osuus työvoimaan luokiteltavista vastaajista, saadaan ”aineiston työttömyyspro-
sentiksi” 8,6 prosenttia. Tämä on hieman korkeampi kuin ministeriön tilastoima työttömyysprosent-
ti. Emme kuitenkaan tiedä, ovatko kaikki aineistossa itsensä työttömiksi määritelleet tosiasiassa ilmoit-
tautuneet työ- ja elinkeinotoimistossa työttömiksi työnhakijoiksi. Jos eivät, ”epäviralliset” työttömät 
nostavat työttömien osuuden aineistossa virallista työttömyysastetta korkeammaksi. Vertailtavuus- ja 
määrittelyongelmista huolimatta vaikuttaa siltä, että työttömien osuus aineistossa ei olennaisesti poik-
kea alueen virallisesta työttömyysasteesta. 

Kolme prosenttia vastaajista ilmoitti päätoimisesti opiskelevansa ja toiset kolme prosenttia olevansa 
kotona hoitamassa lapsia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Työttömyysaste Uudellamaalla: toukokuu 6,8 %, kesäkuu 7,6 %, heinäkuu 8,2 %, elokuu 7,3 % syyskuu 6,9 %, lokakuu 
6,7 %. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto. Tilastokeskus laskee työvoimatutkimuksensa pohjalta myös 
kausitasoitetun työttömyysasteen, mutta tutkimusraportissa on muualla käytetty TEM:n työnvälitystilastoihin pohjautuvaa 
työttömyysastetta, joten vastaajia ei verrata tässäkään yhteydessä Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin työttömistä työnha-
kijoista. 
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Kuvio 12. Vastaajien pääasiallinen toiminta 

 
Kotitalouksien tulotasoa on tarkasteltu sijoittamalla vastaajan kotitalous johonkin viidestä tuloviiden-
neksestä (kvintiili). Tuloviidennekset perustuvat tilastokeskuksen tulonjakotilastoon, jossa on tarkas-
teltu tulojen ja varallisuuden jakaantumista koko väestössä. Tulonjakotilastossa tulokymmenykset (ja 
niistä johdetut tuloviidennekset) muodostetaan jakamalla ensin kotitalouden käytettävissä olevat tulot 
talouden kulutusyksiköillä3, jolloin saadaan kooltaan ja rakenteeltaan erilaisten kotitalouksien tulot 
keskenään vertailukelpoisiksi. Laskutoimituksen avulla jokaiselle kotitalouden jäsenelle tulee sama 
ekvivalentti tulo. Tämän jälkeen henkilöt järjestetään tulojensa mukaiseen järjestykseen ja jaetaan 
kymmeneen tai viiteen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa tulokymmenyksessä on siten 10 prosenttia 
väestöstä ja tuloviidenneksessä vastaavasti 20 prosenttia.  

Aineistossa vastaajan sijoittuminen tuloviidenneksiin on laskettu tilastokeskuksen tavoin vastaajan il-
moittamien käytettävissä olevien tulojen, kotitalouden koon ja perheenjäsenten iän perusteella. Tulo-
viidennesten tulojen ylärajat on otettu uusimmasta saatavilla olevasta tulonjakotilastosta, joka on vuo-
delta 2008 (Tilastokeskus 2010). Vaikka ansiotaso on yleisesti noussut vuodesta 2008, tarkasteltaessa 
tuloviidenneksiä tarkkuustaso on joka tapauksessa sen verran karkea, ettei inflaation aiheuttama heitto 
lukuja vertailtaessa ole tällä tarkastelutasolla merkittävä. 

Kuviosta 13 huomataan, etteivät kaikki tuloviidennekset ole aineistossa tasaisesti edustettuina. Koko 
aineistossa alimman viidenneksen edustajia on enemmän kuin kahden ylimmän viidenneksen edusta-
jia yhteensä. Eniten kahteen ylimpään kvintiiliin sijoittuvia vastaajia oli Kirkkonummella, Vihdissä ja 
Siuntiossa, kun taas alimpaan kvintiiliin sijoittuvia vastaajia oli runsaasti Karjalohjalla ja Pohjassa. 

Tuloviidennesten ja -kymmenysten rajat on laskettu koko maan väestöä koskevasta tulonjakotilastosta. 
Kotitaloudet eivät yksittäisissä kunnissa tietenkään jakaudu tasaisesti eri desiileihin tai kvintiileihin. 
Verrattaessa vastaajien sijoittumista tuloviidenneksiin tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston 
kuntakohtaisiin tietoihin voidaan todeta, että alimman tuloviidenneksen osuus vastauksissa on kaikissa 
kunnissa puolitoista tai kaksi kertaa suurempi, kuin desiiliin kuuluvan väestön osuus kunnassa yleensä. 
Vastaavasti ylin tuloviidennes on aineistossa useiden kuntien kohdalla aliedustettuna. 

 

 

                                                   
3 Tilastokeskuksen käyttämässä kulutusyksikköasteikossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-
vuotiaat painon 0,5 ja 0-13-vuotiaat painon 0,3. 
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Kuvio 13. Vastaajien sijoittuminen tuloviidenneksiin, %. 

 

Tiivistäen voidaan todeta, että aineistossa vanhimmat ikäluokat olivat yliedustettuina, ja nuoret, alle 
30-vuotiaat vastaavasti aliedustettuina. Myös naisten osuus vastaajista oli heidän väestöosuuttaan suu-
rempi. Analyysin kuluessa kokeiltiin painottaa aineistoa iän ja sukupuolen mukaan koko alueen ikä- ja 
sukupuolijakaumaa vastaavaksi. Tämä vakiointi ei kuitenkaan muuttanut merkittävästi palvelutyytyväi-
syyttä ja vastaajien kokemaa hyvinvointia kuvaavia jakaumia. 

Aineistossa sekä suomen- että ruotsinkieliset olivat hyvin edustettuina. Vieraskielisistä kyselyyn ovat 
vastanneet vain ne, jotka osaavat sujuvasti suomea tai ruotsia eli ovat ainakin tämän perusteella integ-
roituneet suomalaiseen yhteiskuntaan melko hyvin. 

Kaikki tuloluokat ja koulutusryhmät olivat aineistossa hyvin edustettuina, vaikkakin korkeasti koulu-
tettuja ja toisaalta alimpiin tuloluokkiin sijoittuvia oli aineistossa heidän väestöosuuttaan enemmän. 

Vaikka pienituloisiin kotitalouksiin sijoittuvia vastaajia oli aineistossa verrattain paljon, eivät syrjäyty-
misvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet kuntalaiset ole aineistossa kovin hyvin edustettuina. Väestörekiste-
ristä tilattu poiminta ei sisällä laitoksissa asuvia henkilöitä, joten itsenäisen toimintakykynsä tilapäisesti 
tai pysyvästi menettäneiden kuntalaisten osuus on tämän johdosta lähtökohtaisesti aineistossa todellista 
pienempi. Palautteen perusteella kyselylomaketta pidettiin myös pitkänä ja hankalana täyttää, jolloin 
fyysisesti ja psyykkisesti huonokuntoisimmat eivät olleet jaksaneet vastata kyselyyn lainkaan. 

Edellä esitetyn katoanalyysin perusteella on todettava, että monet heikoimmassa asemassa elävät kunta-
laiset ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn. Vastaajajoukko on näin ollen vinoutunut paremmin voivien 
kuntalaisten suuntaan. 
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4 Kansalaisten hyvinvointi 

Tässä tutkimuksessa kansalaisten kokeman hyvinvoinnin oletetaan riippuvan käytettävissä olevista voi-
mavaroista ja toisaalta kuormituksesta. Hyvinvointia mitattiin sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä kar-
toittavilla kysymyksillä. Kansalaisten voimavarojen ajateltiin muodostuvan taloudellisesta varallisuu-
desta, koulutustasosta ja sosiaalisesta pääomasta. Kuormituksen ajateltiin syntyvän erilaisista jokapäi-
väistä elämää vaikeuttavista sosiaalisista ongelmista, joiden kasautumisella oletettiin olevan negatiivi-
nen vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

Tässä luvussa tutkimusasetelman selitettävät (hyvinvointi) ja selittävät (voimavarat) muuttujat käydään 
ensin läpi omina kokonaisuuksinaan luvuissa 5.1–5.3, minkä jälkeen alaluvussa 5.4 tarkastellaan voi-
mavarojen ja kuormituksen välistä suhdetta ja tämän vaikutusta koettuun hyvinvointiin. 

4.1 Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 

Terveys on yksi keskeisin hyvinvointia määrittävä tekijä. Terveys voidaan ajatella resurssina, joka mah-
dollistaa muiden hyvinvoinnin osatekijöiden toteuttamisen tai hankkimisen (Siltaniemi ym. 2005). 
Huono terveydentila heijastuu muuhun hyvinvointiin ja vaikeuttaa työ- ja toimintakykyä. 

Kuntalaisten terveydentilaa voidaan kuvata Kelan sairastavuusindeksillä. Indikaattori ilmaisee kunnan 
tilanteen suhteessa maan keskiarvoon (=100). Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan, joita 
ovat kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
oikeutettujen osuus väestöstä. Sairastavuusindeksi sai vuonna 2009 pienimmät arvonsa Kirkkonum-
mella (82), Inkoossa (85), Siuntiossa (86) ja Vihdissä (89). Raaseporissa, Nummi-Pusulassa ja Karja-
lohjalla indeksi oli 92. Korkeimmillaan indeksi oli Lohjalla ja Hangossa (96) sekä Karkkilassa (97). 
Kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa indeksi oli alle sadan eli väestö voi näissä kunnissa indeksillä 
mitattuna keskimääräistä paremmin. Alueen kunnissa kehitys on 2000-luvulla ollut pääsääntöisesti 
positiivista, sillä useimmissa kunnissa sairastavuusindeksi on pienentynyt. Negatiivista kehitys on ollut 
Karjalohjalla, Hangossa, Raaseporissa ja Inkoossa, missä indeksiarvo on kasvanut ja kehityssuunta on 
ollut kohti maan keskiarvoa. (Sotkanet.) 

4.1.1 Koettu terveys ja mieliala 
Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien koettua psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa kolmella kysymyksel-
lä: ”Millainen on fyysinen terveydentilanne nykyisin?”, ”Kuinka paljon jokin pitkäaikainen sairaus, 
vaiva tai vamma haittaa päivittäistä toimintaanne?” ja ”Millainen mielialanne on enimmäkseen nykyi-
sin?”.  

Kaikista vastanneista 70 prosenttia koki fyysisen terveytensä hyväksi (asteikon arvot 4 ja 5) ja joka 
kymmenes huonoksi (asteikon arvot 1 ja 2). Aineiston painottaminen Länsi-Uudenmaan demografista 
ikä- ja sukupuolijakaumaa vastaavaksi muutti jakaumaa hieman: 71 prosenttia koki terveytensä hyväksi 
ja 8 prosenttia huonoksi. 

Kuntien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Karjalohjalla ja Karkkilassa terveytensä huonoksi 
kokevia oli keskimääräistä enemmän. 
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Kuvio 14. ”Millainen on fyysinen terveydentilanne nykyisin?”, % kunnittain. (**) 

 
Koettu fyysinen terveydentila heikkeni iän myötä. Nuorimmassa ikäryhmässä (18–29-vuotiaat) alle 
viisi prosenttia koki terveydentilansa huonoksi, kun 75 vuotta täyttäneistä näin koki joka neljäs. Kai-
kista työikäisistä (18–64-vuotiaat) kaksi kolmannesta koki terveytensä hyväksi, kun taas 65 vuotta täyt-
täneistä enää 55 prosenttia piti terveyttään hyvänä (***)4. Sukupuolten välillä ei ollut havaittavissa sel-
vää eroa 30–64-vuotiaiden kohdalla, mutta tätä nuoremmissa ja vanhemmissa ikäryhmissä naiset piti-
vät terveydentilaansa hyvänä hieman miehiä useammin (***). 

Kuvio 15. Fyysisen terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus, %. (***) 

 
Terveydentila vaihteli merkittävästi koulutustason, tulotason ja työmarkkina-aseman mukaan. Perus-
asteen koulutuksen saaneista 16 prosenttia piti terveydentilaansa huonona, toisen asteen koulutuksen 
saaneista 9 prosenttia ja korkeasti koulutetuista viisi prosenttia. Vastaavasti hyväksi terveydentilansa 

                                                   
4 Ristiintaulukoinnissa havaittujen erojen tilastollisen merkitsevyyden osoittamiseksi on käytetty seuraavia merkintöjä: 
***=tilastollisesti erittäin merkitsevä, **=tilastollisesti merkitsevä, *=tilastollisesti melkein merkitsevä, ns.=ei tilastollisesti 
merkitsevä 
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koki perusasteen koulutuksen saaneista 55 prosenttia ja korkeasti koulutetuista 80 prosenttia (***). 
Toisen asteen koulutuksen saaneilla oli hyvä terveys yhtä usein kuin koko aineistossa keskimäärin.  

Alimmassa tuloviidenneksessä terveytensä huonoksi kokevien osuus oli 15 prosenttia ja hyväksi kokevi-
en osuus 55 prosenttia. Ylimmässä tuloviidenneksessä huonoksi terveydentilansa kokeneita oli vain 
yksi prosentti, kun taas hyväksi terveytensä koki 85 prosenttia (***).  

Työttömistä ja eläkeläisistä joka toinen koki terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi(***), kun vas-
taava osuus oli muissa sosioekonomisissa ryhmissä puolet pienempi. Perhemuodoittain tarkasteltuna 
havaittiin, että yksinasuvat kokivat terveydentilansa hyväksi lapsiperheitä tai pariskuntia harvemmin 
(***). Kun tarkasteluun otettiin mukaan ikä, ero säilyi työikäisillä (*), mutta katosi vanhimmassa ikä-
luokassa (ns.). Sekä yksinasuvat että pariskunnat kokivat terveytensä hyväksi yhtä usein 65 vuotta täyttä-
neiden joukossa. 

Aineiston ikä- ja sukupuolivakiointi Länsi-Uudenmaan demografista rakennetta vastaavaksi ei muut-
tanut jakaumia mainittavasti. 

Äidinkielen ja koetun terveyden välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Ruotsinkielisillä terveyden-
tilansa huonoksi kokevien ikä- ja sukupuolivakioitu osuus oli 5 prosenttia, kun vastaava osuus oli suo-
menkielisillä 9 ja vieraskielisillä 10 prosenttia. Vaikka ruotsinkielisissä oli vähemmän niitä, jotka koki-
vat terveytensä huonoksi, heidän joukossaan ei kuitenkaan ollut enempää terveytensä hyväksi kokevia. 
Terveydentilansa hyväksi kokevien ikä- ja sukupuolivakioitu osuus oli ruotsinkielisillä 68 prosenttia, 
suomenkielisillä 72 prosenttia ja vieraskielisillä 73 prosenttia. 

Koko aineistossa joka viidennellä vastaajalla oli jokin pitkäaikainen sairaus, vaiva tai vamma, joka hait-
tasi päivittäistä toimintaa paljon. Joka kuudennella jokin edellä mainituista syistä haittasi toimintaa 
jonkin verran ja noin kahdella kolmasosalla vähän tai ei lainkaan. Koettu fyysinen terveys ei kokonaan 
selity pitkäaikaisen sairauden, vaivan tai vamman läsnäololla. Niistä, joilla sairaus, vaiva tai vamma 
haittasi päivittäistä toimintaa paljon, 37 prosenttia koki terveytensä silti hyväksi ja 33 prosenttia huo-
noksi (***). Aineiston ikä- ja sukupuolivakiointi Länsi-Uudenmaan demografista rakennetta vastaa-
vaksi ei muuttanut jakaumia mainittavasti. 

Vastaajien mieliala oli valtaosin hyvä. Kolme neljästä vastasi mielialansa olleen vastaushetken aikoihin 
pääsääntöisesti hyvä. Huonoksi mielialansa koki 6 prosenttia vastaajista. Kuviossa 16 on esitelty kunta-
kohtaiset jakaumat. Kuntien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuvio 16. ”Millainen mielialanne on enimmäkseen nykyisin?”, % kunnittain. (ns.) 

 
Niistä, joiden fyysinen terveys oli huono, 30 prosenttia koki myös mielialansa huonoksi. Ikä- ja suku-
puolivakioidulla aineistolla osuus nousi 33 prosenttiin. Päivittäistä toimintaa haittaava pitkäaikainen 
sairaus tai vaiva ei laskenut vastaajan mielialaa yhtä paljon: niistä, joiden päivittäistä toimintaa jokin 
tällainen syy haittasi paljon, 12 prosenttia (vakioidulla 13 %) koki mielialansa huonoksi. (***) 

Mieliala oli parempi niissä ryhmissä, joilla oli korkeampi sosioekonominen asema. Mieliala oli selvästi 
muita matalampi alimmassa tuloviidenneksessä: pienituloisimpien ryhmässä vain 69 prosenttia (ikä- 
ja sukupuolivakioitu osuus 66 %) koki mielialansa hyväksi, kun kaikissa muissa tuloluokissa osuus oli 
78–82 prosenttia (ikä- ja sukupuolivakioidut osuudet 78–79 %). (***) Työttömistä vain joka toinen 
koki mielialansa hyväksi, kun työssäkäyvistä näin koki neljä viidestä. Yrittäjät ja eläkeläiset kokivat mie-
lialansa hieman työssäkäyviä, opiskelijoita ja kotona lapsia hoitavia huonommaksi, mutta selvästi työt-
tömiä paremmaksi. (***). Mieliala näytti myös kohoavan koulutustason myötä: perusasteen koulutuk-
sen saaneet kokivat mielialansa huonoksi kaksi kertaa korkeasti koulutettuja useammin. Yhteys ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä. 

Perhemuodoittain tarkasteltuna havaittiin, että yksinhuoltajaperheissä elävien mieliala oli selvästi 
huonompi kuin lapsiperheillä, pariskunnilla tai yksinasuvilla. Yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Mieliala näytti huononevan iän myötä. Työikäisten ja nuorten eläkeikäisten (65–74-vuotiaat) välillä ei 
ollut havaittavissa eroja, mutta 75 vuotta täyttäneet kokivat mielialansa huonoksi selvästi useammin, 
kuin heitä nuoremmat. Äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvien mielialoissa ei ollut havaittavaa 
eroa, mutta vieraskieliset kokivat mielialansa huonoksi muita useammin. Yhteydet eivät olleet tilastol-
lisesti merkitseviä, mutta ne antavat viitteitä siitä, että koettu mieliala on yhteydessä näihin tekijöihin. 
Näissä ryhmissä oli myös muita enemmän yksinäisyyden kokemuksia. Tätä havaintoa voitaneen selittää 
osallisuudella. Sekä vanhimmassa ikäryhmässä että vieraskielisillä sosiaalisten kontaktien ylläpito ja 
luominen voi olla vaikeaa.  

Vastanneista yhtä aikaa fyysisen terveydentilansa ja mielialansa koki huonoksi kolme prosenttia. Vas-
taavasti sekä fyysisen terveytensä että mielialansa koki yhtä aikaa hyväksi 60 prosenttia vastaajista. 
Osuudet olivat samat myös ikä- ja sukupuolivakioidussa tarkastelussa. 
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4.1.2 Elinvoima ja stressi 
Elinvoimaa ja stressiä kartoitettiin kysymyspatteristolla, jota oli käytetty joissakin aiemmissa tutkimuk-
sissa (mm. STKL 2005). Kysymyspatteristo jakaantui stressikokemuksia (kuusi kysymystä) ja elinvoi-
maisuutta (viisi kysymystä) mittaaviin osioihin. 

Elinvoimaisuuden kokemuksia oli eniten työikäisillä. Nuorilla alle 30-vuotiailla elinvoimaisuuden 
kokemuksia oli hieman vähemmän kuin 30–64-vuotiailla. Elinvoimaisuuden kokemukset vähenivät 
selvästi eläkeikäisillä. 

Kuvio 17. Elinvoimaisuuden kokemukset ikäryhmittäin, % ikäryhmästä. (***, ellei toisin mainittu). 

 
 

Kysymyksistä muodostettiin elinvoimaisuutta mittaava summamuuttujaa ( =0,925). Summamuuttu-
jalla mitattuna koko aineistossa 74 prosentilla vastaajista elinvoimaisuuden kokemuksia oli paljon ja 10 
prosentilla vähän (ikä- ja sukupuolivakioidut osuudet 75 % ja 10 %).  

Elinvoimaisuuden kokemus oli yhteydessä sosioekonomiseen asemaan. Elinvoimaisuuden kokemukset 
nousivat koulutus- ja tulotason myötä. Perusasteen koulutuksen saaneilla elinvoimaisuuden kokemuk-
sia oli keskimääräistä vähemmän ja korkea-asteen koulutuksen saaneilla keskimääräistä enemmän (**). 
Vastaavasti alimmassa tuloviidenneksessä elinvoimaisuuden kokemuksia oli paljon 63 prosentilla, kun 
taas ylimmässä tuloviidenneksessä osuus oli 86 prosenttia (***). Työttömillä ja eläkeläisillä elinvoimai-
suuden kokemuksia oli keskimääräistä vähemmän. Yrittäjillä niitä oli yhtä paljon kuin koko aineistossa 
keskimäärin. Palkansaajilla, opiskelijoilla ja kotona lapsia hoitavilla elinvoimaisuuden kokemuksia oli 
keskimääräistä enemmän. (***).  

Elinvoimaisuus vaihteli myös perhemuodon mukaan. Yksin asuvilla, yksinhuoltajaperheillä sekä kah-
den sukupolven aikuistalouksissa asuvilla elinvoimaisuuden kokemuksia oli selvästi keskimääräistä vä-
hemmän, kun taas pariskunnilla ja kahden vanhemman lapsiperheillä niitä oli keskimääräistä enem-
män (***). Ikä- ja sukupuolivakiointi ei muuttanut jakaumia mainittavasti. 

Stressikokemuksia mitattiin kuudella kysymyksellä. Näistä neljä osoittautui sellaiseksi, joista muita 
useammin kärsivät nuoret aikuiset: 18–29-vuotiailla oli muihin ikäryhmiin verrattuna useammin epä-
onnistumisen tunteita, hermostuneisuutta tai jännittyneisyyttä, masentuneisuutta ja väsymystä. Unet-
tomuudesta näytti kärsivän muita useammin 65 vuotta täyttäneet, joskin tulos ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Ylirasittuneimmiksi itsensä tunsivat 30–64-vuotiaat. 
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Kuvio 18. Stressikokemukset ikäryhmittäin, % ikäryhmästä. (*** ellei toisin mainittu). 

 
Kysymyksistä muodostettiin stressikokemuksia mittaava summamuuttuja ( =0,835). Useimmilla vas-
taajilla, 67 prosentilla, stressikokemuksia oli vähän. 15 prosentilla vastaajista stressikokemuksia oli 
paljon. Ikä- ja sukupuolivakiointi ei muuttanut jakaumaa. 

Stressikokemukset olivat elinvoimaisuuden kokemusten tavoin yhteydessä vastaajan sosioekonomiseen 
asemaan, mutta erot ryhmien välillä eivät olleet yhtä suuria. Korkeasti koulutetuilla oli hieman vä-
hemmän stressikokemuksia kuin perusasteen suorittaneilla (**). Korkeammissa tuloluokissa stressiko-
kemuksia oli alimpia tuloluokkia vähemmän. Yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vastaajan työ-
markkina-asemalla ei ollut havaittavaa yhteyttä stressikokemuksiin.  

Perhemuodon mukaisessa tarkastelussa havaittiin, että yksinhuoltajaperheistä 27 prosentilla stressiko-
kemuksia oli paljon, kun muissa perhemuodoissa osuus vaihteli 13 ja 16 prosentin välillä (*). Aineis-
ton ikä- ja sukupuolivakiointi ei muuttanut jakaumia. 

Kuviossa 19 on tarkasteltu stressiin ja elinvoimaan liittyvien kokemuksien yleisyyttä kunnittain. Kuvi-
ossa on esitelty niiden kuntalaisten osuus vastanneista, joilla stressi- tai elinvoimaisuuden kokemuksia 
oli paljon. Kuntien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuvio 19. Vastaajien stressikokemukset ja elinvoimaisuuden kokemukset kunnittain, %. (ns.) 

 
Kaikista vastanneista optimaalisessa tilanteessa – vähän stressiä ja paljon elinvoimaa – oli 58 prosent-
tia. Sellaisia vastaajia, joilla oli päinvastaisesti paljon stressiä ja vähän elinvoimaa, oli viisi prosenttia. 
Tällaisessa elämäntilanteessa elävien koettu terveys oli optimitilanteessa eläviin verrattuna moninker-
taisesti huonompi, joten heidät voidaan lukea sekä empiirisen aineiston että elämänhallinta- ja stres-
siteorioiden perusteella ryhmään, jolla on muita suurempi riski voida pahoin. 

Iän perusteella optimitilanteessa olivat muita ryhmiä yleisemmin 30–49-vuotiaat ja aktiivi-ikäiset elä-
keläiset. Eläkeikäisissä koettu hyvinvointi laskee dramaattisesti iän myötä: 75 vuotta täyttäneistä opti-
mitilanteessa eläviä oli puolet vähemmän kuin 65–74-vuotiaiden ryhmässä. Riskiryhmään sijoittuvia 
eli niitä, joilla oli paljon stressikokemuksia ja vähän elinvoimaisuutta, oli kaikissa muissa ikäryhmissä 
noin kuusi prosenttia, mutta 50–64-vuotiaista tähän ryhmään sijoittui vain neljä prosenttia ikäryh-
mästä. (***). Suomen- ja ruotsinkielisten välillä ei ollut havaittavissa eroa, mutta vieraskielisistä riski-
ryhmään kuuluvien osuus oli lähes kaksi kertaa suomen- ja ruotsinkielisten osuuksia suurempi (*). 

Riskiryhmään sijoittuminen oli yli kolme kertaa yleisempää alimmassa tulokvintiilissä kuin ylimmässä. 
Vastaavasti optimitilanteessa olevaan – vähäisen stressin ja korkean elinvoiman – ryhmään sijoittumi-
nen oli ylimmässä tuloluokassa selvästi keskimääräistä yleisempää ja alimmassa tuloluokassa keskimää-
räistä harvinaisempaa. (***) Vastaava ero on havaittavissa koulutustason mukaisessa tarkastelussa: ma-
talasti koulutetut olivat korkeammin koulutettuja useammin matalan elinvoiman ja korkean stressin 
aiheuttamassa riskiryhmässä, ja näitä korkeammin koulutettuja harvemmin optimitilanteessa. (***). 
Myös työmarkkina-aseman perusteella tarkasteltuna havaitaan eroja: työttömät sijoittuivat muita use-
ammin korkean stressin ja matalan elinvoiman ryhmään (*).  

Perhemuodoittain tarkasteltuna riskiryhmään sijoittui muita harvemmin pariskuntia, mutta muita 
yleisemmin yksinhuoltajaperheitä ja kahden sukupolven aikuistalouksia. Yksinhuoltajaperheistä tähän 
riskiryhmään sijoittui kaksi kertaa suurempi osuus kuin kahden vanhemman lapsiperheistä ja kolme 
kertaa suurempi osuus kuin lapsettomista pariskunnista (***). Vaikka yksinasuvat eivät sijoittuneet 
muita useammin riskiryhmään, heidän joukossaan oli muihin perhemuotoihin verrattuna vähiten 
optimitilanteessa olevia. 

Tiivistetysti voidaan todeta, että riskiryhmään kuuluivat muita useammin ne, joiden sosioekonominen 
asema oli alhainen: pienituloiset ja matalasti koulutetut vastaajat tai työttömät. Lisäksi yksinhuoltajuus 
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ja kahden sukupolven aikuistaloudessa eläminen sekä vieraskielisyys lisäsivät todennäköisyyttä tällaiseen 
riskiryhmään kuulumisesta. 

4.2 Taloudellinen ja inhimillinen pääoma 

Kuntalaisten hyvinvointia selittävistä voimavaroista tarkastellaan ensin taloudellista ja inhimillistä pää-
omaa. Taloudellista pääomaa mitataan useimmiten tuloilla ja inhimillistä pääomaa koulutustasolla. 
Näiden tekijöiden yhteys koettuun terveyteen ja hyvinvointiin on todettu useissa tutkimuksissa.  

Ennen kuntalaisten tulo- ja koulutustason tarkasteltua tehdään katsaus Länsi-Uudenmaan elinkeino-
rakenteeseen ja työllisyystilanteeseen. Nämä rakenteelliset tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia 
mahdollisuuksia yksittäisillä kuntalaisilla on asuinalueellaan kerryttää taloudellista pääomaa.  

Elinkeinot ja työvoima  

Länsi-Uudenmaan kuntien elinkeinorakenne on muuhun Uuteenmaahan nähden maa- ja metsätalo-
uspainotteisempi. Vuonna 2007 työllisestä työvoimasta maa- ja metsätalouden parissa työskenteli suh-
teellisesti eniten Nummi-Pusulassa (10 %), Karjalohjalla (10 %) ja Inkoossa (6 %), kun Uudellamaal-
la keskimäärin alle prosentti ja koko maassa neljä prosenttia työllisistä työskenteli alalla. Muutama 
alueen kunta on sen sijaan voimakkaan teollisuuspainotteinen: Hangossa (33 %), Karkkilassa (30 %) 
ja Lohjalla (24 %) merkittävä osa työllisistä oli vuonna 2007 teollisuuden palveluksessa. Osuudet oli-
vat näissä kunnissa suurempia kuin Uudellamaalla (13 %) tai koko maassa (19 %) keskimäärin. (Sotka-
net.) 

Työttömyysaste oli vuosituhannen alusta aina vuoteen 2009 asti kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa 
alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Työttömyysaste (Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitys-
tilasto) oli vuonna 2008 koko maassa 7,6 prosenttia, Uudellamaalla 5,2 prosenttia ja Länsi-
Uudenmaan kunnissa vielä tätä alhaisempi Hankoa (5,8 %) ja Raaseporia (5,5 %) lukuun ottamatta. 
Finanssikriisin myötä työttömyysaste lähti vuonna 2009 nousuun ensimmäistä kertaa 90-luvun alun 
laman jälkeen (Työvoimatutkimus 2009). Koko maassa työttömyysaste oli vuonna 2009 noussut 9,8 
prosenttiin ja Uudellamaalla 7,2 prosenttiin. Länsi-Uudenmaan kuntien väliset erot kasvoivat. Han-
gossa (11,5 %) työttömyysaste nousi Uudenmaan kunnista korkeimmaksi. Karkkilassa (8,9 %), Raase-
porissa (8,3 %), Lohjalla (7,8 %) ja Nummi-Pusulassa (7,6 %) työttömyysaste oli Uudenmaan kes-
kiarvon yläpuolella, mutta kuitenkin valtakunnallista tasoa alhaisempi. Siuntiossa (4,6 %) ja Inkoossa 
(5,1 %) työttömyysaste oli poikkeuksellisen alhainen ja Kirkkonummella (6,4 %), Karjalohjalla (6,7 
%) ja Vihdissä (6,8 %) Uudenmaan keskiarvon alapuolella. (Työnvälitystilasto.) 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on ollut Siuntiossa ja Inkoossa koko 2000-luvun Uudenmaan 
keskiarvoa korkeampi. Myös Hangossa ja Raaseporissa osuus oli maakunnan keskiarvoa korkeampi 
vuoteen 2009 asti. Muissa alueen kunnissa osuus on ollut pääsääntöisesti maakunnan keskiarvoa pie-
nempi. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli vielä muutama vuosi sitten hyvin korkea: vuonna 
2005 jopa 30 prosenttia uusimaalaisista työttömistä oli ollut työttömänä vuoden tai kauemmin. Vuo-
teen 2009 tultaessa heidän osuutensa oli puolittunut. Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus oli kui-
tenkin vielä 18 prosenttia työttömistä ja Inkoossa 20 prosenttia. (Mt.) 

Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrää suhteessa työllisiin ilmaistaan elatussuhteella eli 
taloudellisella huoltosuhteella. Työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu koko ei-työllinen 
väestö, eli työttömät, eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta hoitavat. Elatussuhde ilmaisee näiden 
määrän sataa työllistä kohti. 
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Kuvio 20. Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2008 (Sotkanet). 

 
Elatussuhde oli vuonna 2008 kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa korkeampi kuin Uudellamaalla 
keskimäärin (kuvio 20). Länsi-Uudenmaan kunnista ainoastaan Kirkkonummella ja Siuntiossa ei-
työllisiä oli vähemmän kuin työllisiä. Talouden kantokyvyn kannalta tilanne oli sen sijaan huonoin 
Karjalohjalla. Elatussuhde on aikavälillä 2000–2008 hieman keventynyt Uudellamaalla ja vielä sel-
vemmin koko maassa. Länsi-Uudenmaan kunnista Hangossa huoltosuhde on pysynyt vakaana, Lohjal-
la ja Kirkkonummella elatussuhde on huonontunut, mutta muissa kunnissa kehitys on ollut valtakun-
nan yleisen trendin mukainen. (Sotkanet.) 

Tulonjako ja köyhyys 

Länsi-Uudenmaan kunnissa on keskimääräistä vähemmän pienituloisia kotitalouksia. Kunnan yleinen 
pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina 
kaikista kunnassa asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 prosenttia suomalaisten 
kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon mediaanista kunakin vuonna. Vuonna 2008 
kaikista suomalaisista 14,9 prosenttia kuului pienituloisiin kotitalouksiin. Länsi-Uudenmaan kunnissa 
pienituloisten kuntalaisten osuus oli Nummi-Pusulaa (15,3 %) lukuun ottamatta valtakunnallista kes-
kiarvoa pienempi. Kirkkonummella (6,7 %), Siuntiossa (7,8 %) ja Vihdissä (9,3 %) pienituloisia oli 
suhteellisesti vähiten, muissa kunnissa osuus oli kymmenen ja 14 prosentin välillä. (Sotkanet.) 

Myös toisen köyhyysindikaattorin valossa tarkasteltuna Länsi-Uudenmaan kunnissa näyttäisi olevan 
keskimääräistä vähemmän köyhiä. Toimeentulotukea vuoden aikana saaneita henkilöitä oli vuonna 
2008 Nummi-Pusulaa lukuun ottamatta kaikissa alueen kunnissa suhteellisesti vähemmän kuin koko 
maassa (6,4 % väestöstä) tai Uudellamaalla (6,3 %) keskimäärin. Vähiten heitä oli Karjalohjalla (2,3 
%) ja Inkoossa (2,7 %), kun muissa alueen kunnissa heidän osuutensa kuntalaisista oli neljästä kuu-
teen prosenttia. (Sotkanet.) 

Tulonjaon kokonaistilastossa (Tilastokeskus) on tarkasteltu väestön sijoittumista eri tulokymmenyk-
siin. Tulonjakotilastossa tulokymmenykset (ja niistä johdetut tuloviidennekset) muodostetaan jaka-
malla ensin kotitalouden käytettävissä olevat tulot talouden kulutusyksiköillä5, jolloin saadaan erityyp-
pisten kotitalouksien tulot keskenään vertailukelpoisiksi. Laskutoimituksen avulla jokaiselle kotitalou-
den jäsenelle tulee sama ekvivalentti tulo. Tämän jälkeen henkilöt järjestetään tulojensa mukaiseen 
järjestykseen ja jaetaan kymmeneen tai viiteen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa tulokymmenyksessä on 
                                                   
5 Tilastokeskuksen käyttämässä kulutusyksikköasteikossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-
vuotiaat painon 0,5 ja 0-13-vuotiaat painon 0,3. 
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siten 10 prosenttia väestöstä ja tuloviidenneksessä vastaavasti 20 prosenttia. Vastaajien jakautuminen 
eri tuloviidenneksiin on esitelty katoanalyysin yhteydessä luvussa 3.3.  

Tuloviidenneksiin vuonna 2008 kuuluvan väestön osuudet on esitelty kuviossa 21 kunnittain. Kuvios-
ta huomataan, että korkeimpaan tuloluokkaan sijoittuminen oli yleisintä Kirkkonummella, Siuntios-
sa, Inkoossa ja Vihdissä. Alimpaan tuloviidennekseen kuuluvien henkilöiden osuus sen sijaan alittaa 
kaikissa kunnissa koko maan keskiarvon lukuun ottamatta Nummi-Pusulaa. Useimmissa kunnissa kah-
teen alimpaan desiiliin kuuluvien osuus väestöstä on selvästi keskimääräistä (40 %) pienempi. 

Kuvio 21. Tuloviidenneksiin kuuluvan väestön osuus kunnittain, % vuonna 2008 (Tilastokeskus). 

 
Vastaajien sijoittumista eri tuloviidenneksiin on tarkasteltu katoanalyysin yhteydessä luvussa 3.3. 

Vastaajilta kysyttiin, oliko heillä vaikeuksia suoriutua välttämättömistä kuukausittaisista menoista. Ky-
symyksellä kartoitettiin subjektiivista kokemusta tulojen riittävyydestä. Vastanneista 37 prosentilla oli 
vähäistä enemmän vaikeuksia saada tulonsa riittämään välttämättömiin menoihin. Taloudelliset vai-
keudet olivat voimakkaasti yhteydessä tulotasoon: alimmassa tuloviidenneksessä tällaisia vaikeuksia oli 
59 prosentilla, kun ylimmässä tuloviidenneksessä 18 prosentilla (***). Myös perhemuoto oli yhteydessä 
taloudellisiin vaikeuksiin. Eniten vaikeuksissa olevia oli yksinhuoltajaperheissä (72 %) ja kahden suku-
polven aikuistalouksissa (63 %). Yksinasuvista vaikeuksia oli 45 prosentilla, kun pariskunnista 31 pro-
sentilla ja kahden vanhemman lapsiperheistä 35 prosentilla oli ollut vaikeuksia välttämättömistä me-
noista suoriutumisessa. (***). Sosioekonomisen aseman mukaisesti tarkasteltuna palkkatyössä ja eläk-
keellä olevilla oli vähiten vaikeuksia tulojen ja menojen yhteensovittamisessa. Yrittäjillä, opiskelijoilla 
ja kotona lasta hoitavilla vaikeuksia oli hieman keskimääräistä enemmän ja selvästi eniten vaikeuksia oli 
työttömillä (***). 

Koulutus 

Väestön koulutustasoa voidaan kuvata eri tavoin. Tässä yhteydessä koulutustasoa tarkastellaan koulu-
tustasomittaimen avulla, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman kou-
lutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teo-
reettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulu-
tustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä, koska tätä nuo-
remmat eivät pääsääntöisesti ole vielä ehtineet suorittaa tutkintoa. (Sotkanet.) Kuviossa 22 on esitelty 
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Länsi-Uudenmaan kuntien saamat arvot vuonna 2008. Alueen kunnissa on Kirkkonummea lukuun 
ottamatta Uudenmaan keskiarvoa alhaisempi koulutustaso. 

Kuvio 22. Koulutustasomittaimen mukainen koulutustaso alueen kunnissa vuonna 2008 (Sotkanet). 

 
Vastaajien koulutustasoa on tarkasteltu katoanalyysin yhteydessä luvussa 3.3. 

4.3 Sosiaalinen pääoma: luottamus ja sosiaalinen tuki 

Edellä kartoitettiin kuntalaisten voimavaroja taloudellisen ja inhimillisen pääoman muodossa. Seu-
raavaksi tarkastellaan kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Kuten luvussa 2.1 kävi ilmi, sosiaalisen pää-
oman käsite on monista sovelluksistaan huolimatta vielä vakiintumaton ja sen mittaamistavat vaihtele-
vat. Yhteistä on näkemys siitä, että sosiaalinen pääoma muodostuu eri komponenteista, joiden kautta 
sosiaalista pääomaa voidaan lähestyä. Vakiintuneimpia mitatuista komponenteista ovat luottamus ja 
sosiaaliset suhteet, joita myös tässä kyselytutkimuksessa on kartoitettu.  

4.3.1 Luottamus 
Luottamus jakautuu yleistyneeseen, muita ihmisiä kohtaan tunnettuun luottamukseen, ja toisaalta 
instituutioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. Tässä tutkimuksessa instituutioita edustaa kunta 
palvelujen järjestäjänä. 

Yleistynyttä luottamusta eli luottamusta muita ihmisiä kohtaan mitattiin kysymyspatteristolla, jota 
hieman eri tavoin varioituna on käytetty joissakin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Kysymykset koskevat 
vastaajien käsityksiä ihmisten epärehellisyydestä ja välinpitämättömyydestä. Kortteinen ja Tuomikoski 
(1988) käyttivät mittaria tutkiessaan pitkäaikaistyöttömien selviytymistä. Heidän mukaansa mittari mit-
taa luotettavasti sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata eli sellaisen ihmissuhteisiin liittyvän luottamuk-
sen määrää, joka ylittää laskelmoinnin. Vastaavasti Ovaska (2003) käytti mittaria kartoittaessaan pien-
ten kuntien yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen pääoman vaikutusta kuntalaisten palvelutarpeeseen ja hyvin-
vointiin. Joissain tutkimuksissa luottamusta on mitattu käyttämällä ainoastaan yhtä luottamusta mit-
taavaa kysymystä (esim. Hagfors ja Kajanoja 2010).  

Tässä tutkimuksessa käytetty mittari muodostui yhdeksästä väitteestä, jotka olivat seuraavat: 

1. Uskon, että aina on olemassa henkilöitä, joihin voin luottaa. 
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2. Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia. 

3. Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen pelosta. 

4. Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään epärehellisiäkin keinoja, ellei-
vät rehelliset auta. 

5. Olen sitä mieltä, että useimmat ihmiset ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi.  

6. Mietin usein mitkä voisivat olla ne todelliset syyt, jotka saavat toiset tekemään jotain hyväkseni. 

7. Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu 

8. On paras olla luottamatta kehenkään 

9. Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä todennäköisesti on heille hyötyä. 

Vastaus annettiin viisiportaisella asteikolla (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä). Kysymyksistä muodostettiin 
yleistynyttä luottamusta eli ihmisiä kohtaan tunnettua luottamusta kuvaava summamuuttuja 
( =0,863). Vastanneista kaksi kolmannesta ilmaisi selvää luottamusta muita ihmisiä kohtaan ja 16 pro-
senttia epäluottamusta. 

Luottavaisimpia olivat keski-ikäiset vastaajat, joiden joukossa oli hieman keskimääräistä vähemmän 
epäluottamusta tuntevia. Alle 30-vuotiaista vastaajista joka neljäs osoitti epäluottamusta muita ihmisiä 
kohtaan. 65–74-vuotiasta epäluottamusta ilmaisi joka viides, mutta 75 vuotta täyttäneistä jo joka kol-
mas. (***). Luottamus kasvoi lineaarisesti tulotason myötä. Alimmassa tuloviidenneksessä 55 prosent-
tia ilmaisi luottamusta ja 21 prosenttia epäluottamusta muita ihmisiä kohtaan, kun ylimmässä tuloluo-
kassa luottamusta osoitti 71 prosenttia ja epäluottamusta 10 prosenttia (***). Myös koulutustaso oli 
voimakkaasti yhteydessä luottamukseen: perusasteen suorittaneista luottamusta osoitti vain joka toi-
nen, kun korkeasti koulutetuista luottavaisia oli kolme neljästä (***). Yksinasuvien joukossa luottavai-
sia oli hieman keskimääräistä vähemmän, ja kahden vanhemman lapsiperheessä hieman keskimääräistä 
enemmän (ns.). Vastaajan työmarkkina-asema erotteli koetun luottamuksen määrää voimakkaasti: 
luottavaisia oli työttömistä 48 prosenttia, eläkeläisistä 57 prosenttia, yrittäjistä 61 prosenttia, ansio-
työssä olevista 67 prosenttia, opiskelijoista 70 prosenttia ja kotona lapsia hoitavista peräti 91 prosenttia 
(***). Kieliryhmistä ruotsinkielisillä oli keskimääräistä enemmän luottamusta ja vieraskielisillä keski-
määräistä vähemmän (ns.). 

Vastaajien luottamusta instituutioihin mitattiin kahdella väitteellä, jotka käsittelivät kuntaa palveluiden 
järjestäjänä. Vastaajille esitettiin seuraavat väittämät: 

1. Luotan, että saan kunnan palveluista riittävästi apua tai tukea, mikäli sitä tarvitsen. 

2. Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavan 10 vuo-
den aikana. 

Myös Ovaska (2001) käytti vastaavia kysymyksiä mitatessaan vastaajien luottamusta kuntaan. Vastaus 
annettiin viisiportaisella likert-asteikolla (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä). Kysymyksistä muodostettiin 
luottamusta kuntaan kuvaava summamuuttuja ( =0,867) jatkoanalyysia varten. Summamuuttujalla 
mitattuna luottamus kuntaa kohtaan ei ollut kovin suurta: vastanneista 22 prosenttia luotti kuntaan 
palvelujen järjestäjänä, ja 48 prosenttia ilmaisi selvää epäluottamusta kuntaa kohtaan. Kuntaa kohtaan 
tunnettua luottamusta tarkastellaan väestöryhmittäin ja kunnittain jäljempänä luvussa 5.6. 

4.3.2 Sosiaalinen tuki 
Toinen tässä tutkimuksessa tarkasteltu sosiaalisen pääoman komponentti oli sosiaalinen tuki. Elämän-
hallintateorioiden mukaan luottamus vaikeista tilanteista selviytymiseen vahvistuu, mikäli ihminen voi 
luottaa saavansa sosiaalista tukea sitä tarvitessaan. Sosiaalista tukea ihmiset voivat saada ja pyytää eri 
tahoilta. Perhe, sukulaiset, ystävät ja naapurit tarjoavat tukea henkilökohtaisen tuttavuuden perusteel-
la. Erilaiset järjestöt, yhdistykset ja seurakunta lukeutuvat tahoihin, joiden toiminta perustuu vertai-
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suuteen. Palkkatyönään sosiaalista tukea antavat yksityiset ja julkiset ammattiauttajat toimivat puoles-
taan syy- ja normiperusteisesti. (Kinnunen 1998, 77.) 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahoilta saadun avun merkitystä. Vastaukset annettiin asteikolla 1–5 
(1=vähäinen, 5=suuri). Kuviossa 23 on esitelty eri tahojen merkitys sosiaalisen tuen lähteinä (luokat 1 
ja 2 yhdistettiin ”pieneksi” ja luokat 4 ja 5 ”suureksi”). Vastausten perusteella sosiaalisen tuen lähteet 
perustuivat yleisimmin henkilökohtaiseen tuttavuuteen. Puolison ja lasten merkitys oli korkea, mutta 
tässä kohtaa on huomioitava, ettei kysymys kosketa kaikkia vastaajia eivätkä kaikki ole siihen vastanneet. 
Ystävät ja sukulaiset olivat tärkeitä joka toisella vastaajalla. Naapuriapua piti merkittävänä joka neljäs. 
Osuus on korkeampi, kuin Kinnusen tutkimuksessa, missä naapureiden merkitys oli suuri joka vii-
dennelle kansalaiselle (Kinnunen 1998, 78). Kinnusen aineisto on kerätty 1990-luvun puolivälissä, 
mutta ero selittyy ajallisen ulottuvuuden lisäksi maantieteellisillä ja kulttuurisilla eroilla (ko. aineisto 
oli kerätty Joensuussa, Oulussa ja Koillismaalla). 

Syy- ja normiperusteisista sosiaalisen tuen tuottajista tärkeimmiksi koettiin sekä julkiset (tuen merki-
tys suuri 39 prosentilla vastanneista) että yksityiset (36 %) terveyspalvelut ja Kela (21 %). Kunnallinen 
sosiaalitoimi ja työvoimapalvelut olivat merkittävä tuen lähde joka kymmenennellä kysymykseen vas-
tanneella. Kolmannen sektorin vertaisuuteen perustuva tuki eli seurakunnilta, järjestöiltä tai yhdistyk-
siltä saatu apu oli merkittävää joka kymmenennelle. Osuus on puolet siitä, mitä se oli Kinnusen tut-
kimuksessa, missä näillä toimijoilla oli suuri merkitys joka viidennelle kansalaiselle (Kinnunen 1998, 
78). Vähiten merkittävänä pidettiin yksityisiä sosiaalipalveluita (4 %). 

Kuvio 23. Eri tahojen merkitys sosiaalisen tuen antamisessa. 

 
Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he olivat kääntyneet kunkin tahon puoleen. Kaksi kolmannesta vas-
tanneista oli kääntynyt vähintään viikoittain puolisonsa puoleen, joka kolmas lapsensa puoleen, joka 
neljäs ystävien puoleen ja joka viides oli pyytänyt viikoittain apua vanhemmilta ja sukulaisilta. Naapu-
reiden puoleen oli viikoittain kääntynyt joka kymmenes vastaaja. Muutama prosentti vastaajista oli 
hakenut viikoittain apua palveluista. 

Tarkasteltaessa eri palveluiden yleisyyttä sosiaalisen tuen lähteenä huomataan, että eniten apua haettiin 
julkisista terveyspalveluista. Joka kuudes vastaaja oli kääntynyt näiden palveluiden puoleen vähintään 
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kerran kuukaudessa. Joka kymmenes oli hakenut kuukausittain apua yksityisistä terveyspalveluista ja 
yhtä moni Kelasta. Järjestöjen puoleen oli kuukausittain kääntynyt seitsemän prosenttia vastaajista ja 
seurakunnan puoleen viisi prosenttia. Kunnan sosiaalipalveluita oli kuukausittain käyttänyt neljä pro-
senttia vastanneista, samoin työvoimatoimistoa.  

Vastaajilta kysyttiin kuinka usein he itse auttoivat muita. Viikoittain tai useammin auttoi sukulaisiaan 
joka kolmas, ystäviään joka neljäs ja naapureitaan joka kymmenes vastaaja. Muita henkilöitä, joita ky-
symyksessä ei ollut tarkemmin määritelty, ilmoitti viikoittain auttavansa lähes joka viides vastaaja. Joka 
kuudes vastaaja osallistui vapaaehtoistoimintaan kuukausittain tai useammin. 

Sosiaalisen tuen tuottamisstrategiat 

Edellä tarkasteltiin eri tahoilta saatua apua koskevien vastausten suoria jakaumia. Niiden perusteella 
voitiin todeta, että suurimmalla osalla vastaajista merkittäviä tuen antajia olivat perheenjäsenet, suku-
laiset ja ystävät. Palveluista terveyspalvelut koettiin yleisimmin tärkeiksi. Useimmiten sosiaalisen tuen 
verkosto rakentuu useamman eri toimijan varaan. Lisäksi jotkut ihmiset ovat joko jääneet tai jättäyty-
neet kaikkien tukiverkostojen ulkopuolelle.  

Eri tahoilta saadun avun merkitystä mitanneista kysymyksistä tehtiin ryhmittelyanalyysi. Tämän ana-
lyysimenetelmän avulla haluttiin tarkastella, millaisin eri tavoin ihmiset olivat rakentaneet sosiaalisen 
tuen verkostonsa. Ryhmittelyanalyysin toteutus on esitelty liitteessä 2. Ryhmittelyanalyysin sisällöllisen 
tulkinnan tuloksena päädyttiin kuuteen sosiaalisen tuen tuottamisstrategiaan (kuvio 24) 

Kuvio 24. Sosiaalisen tuen tuottamisstrategiat vastaajien keskuudessa. 

 
Laaja lähiyhteisö (21 %) Viidennes vastaajista sijoittui ryhmään, jotka saivat sosiaalisen tukensa 
laajasti lähiyhteisön jäseniltä. Tämän ryhmän jäsenille merkittävimpiä sosiaalisen tuen lähteitä olivat 
perheenjäsenien ja sukulaisten ohella ystävät ja naapurit. Tässä ryhmässä mitään vertaisuusperusteista 
tai syy- ja normiperusteista tukea ei koettu merkittäväksi.  

Ryhmän jäsenet olivat tyypillisesti 30–64-vuotiaita, koulutettuja ja heitä oli kaikista tuloluokista. Ylei-
simmin he olivat joko työmarkkinoilla tai kotona hoitamassa lapsia. Muihin perhemuotoihin verrat-
tuna tämä strategia oli yleisin yhden tai kahden huoltajan lapsiperheillä. 

Suppea lähiyhteisö ((39 %) Suurin ryhmä muodostui niistä, jotka tukeutuivat lähiyhteisöönsä 
valikoidusti. Tähän strategiaan sisällytettiin sekä ne, jotka tukeutuivat puolisoonsa, sukulaisiinsa ja 
ystäviinsä että ne, jotka tukeutuivat vain puolisoonsa ja lapsiinsa. Suppeaan lähiyhteisöön tukeutuvat 
eivät kokeneet mitään vertaisuusperusteista tai syy- ja normiperusteista tukea merkittäväksi.  

Tämä strategia oli muihin ikäryhmiin nähden yleisempi alle 30-vuotialla tai 65 vuotta täyttäneillä. 
Perhemuodoista muita yleisempiä olivat pariskunnat ja kahden vanhemman lapsiperheet. Ryhmän 
jäsenet olivat tyypillisesti palkkatyössä, opiskelijoita tai eläkkeellä. Ryhmä oli yleisempi suurissa tulo-
luokissa. 
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Ydinperhe ja terveyspalvelut (15 %) Tässä ryhmässä merkittävimmät sosiaalisen tuen lähteet 
olivat toisaalta puoliso ja lapset, toisaalta sekä julkiset että yksityiset terveyspalvelut. Ryhmää ei yhdis-
tetty osaksi suppean lähiyhteisön strategiaan, koska tällä ryhmällä terveyspalveluiden merkitys oli voi-
makkaan korostunut toisin kuin suppeaan lähiyhteisöön tukeutuvilla.  

Ryhmän jäsenet olivat tyypillisesti 30–74-vuotiaita. Heillä oli yleisimmin korkea koulutus ja he olivat 
joko työelämässä tai kotona hoitamassa lapsia. Tämä strategia oli muihin perhemuotoihin nähden 
yleisempi lapsiperheillä ja kahden sukupolven aikuistaloudessa elävillä. Ryhmä oli yhtä yleinen kaikissa 
tuloluokissa. Tähän strategiaan tukeutuivat sekä suomen- että ruotsinkieliset, mutta vieraskieliset hy-
vin harvoin. 

Virallistajat (6 %) Virallistajien ryhmässä merkittävimmät sosiaalisen tuen lähteet olivat vanhem-
pien ja ystävien ohella julkiset palvelut: kunnallinen terveystoimi, kunnallinen sosiaalitoimi, muut 
kunnalliset palvelut ja Kela.  

Tämä strategia oli muita ikäryhmiä yleisempi alle 30-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa. 
Ryhmän jäsenet olivat yleisimmin pienituloisia ja suorittaneet toisen asteen tutkinnon. Yksinasuvat ja 
yksinhuoltajaperheet tukeutuivat tähän strategiaan ydinperheitä ja pariskuntia useammin. Strategia oli 
myös tyypillisempi opiskelijoille ja työttömille kuin työllisille tai eläkeläisille. Virallistaja-strategia oli 
yleisempi vieraskielisille kuin suomen- ja ruotsinkielisille.  

Laaja welfare-mix (5 %) Tässä ryhmässä lähiyhteisöltä saadulla avulla ja syy- ja normiperusteisella 
ammattiavulla oli suuri merkitys. Lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla oli sosiaalisen tuen tarjoajina 
kohtalainen merkitys. 

Tähän strategiaan tukeutuva oli tyypillisesti työikäinen. Strategia oli yhtä yleinen sekä pieni- että suu-
rituloisten keskuudessa. Ryhmän jäsenillä oli tyypillisimmin toisen asteen tutkinto. Strategiaa esiintyi 
kaikissa muissa perhemuodoissa paitsi yksinhuoltajilla. Ryhmän jäsenet olivat useammin opiskelijoita 
tai työttömiä kuin työllisiä tai eläkkeellä. Ruotsinkieliset tukeutuivat tähän strategiaan lähes kolme ker-
taa ja vieraskieliset kuusi kertaa suomenkielisiä useammin. 

Ulkopuoliset (13 %) Ulkopuolisten ryhmässä kaikilla toimijoilla oli vähäinen merkitys. Ryhmään 
kuului sekä niitä, jotka olivat jättäytyneet tukiverkostojen ulkopuolelle vapaaehtoisesti, että niitä, jotka 
olivat siellä tahtomattaan.  

Ulkopuolisiin kuului muita ikäryhmiä yleisemmin alle 30-vuotiaita ja toisaalta 75 vuotta täyttäneitä. 
Tässä ryhmässä oli tyypillisesti pienituloisia, perusasteen tutkinnon suorittaneita, opiskelijoita, työt-
tömiä ja eläkeläisiä. Ryhmään kuuluminen oli moninkertaisesti yleisempää yksinasuvilla, yksinhuolta-
japerheillä ja kahden sukupolven aikuistalouksissa asuvilla kuin pariskunnilla tai kahden vanhemman 
lapsiperheillä. 

 

Ulkopuolisten ryhmää lukuun ottamatta kaikissa aineistosta löydetyissä sosiaalisen tuen tuottamisryh-
missä lähiyhteisöllä oli jokin – suurempi tai pienempi – rooli sosiaalisen tuen tuottajana. Vastoin 
odotuksia tutkimusaineistosta ei löytynyt sellaista virallistaja-strategiaa, joka turvautuisi pelkästään 
viranomaisten palveluihin. Tällaiseen strategiaan tukeutuvien osuus oli Kinnusen aineistossa 22 pro-
senttia, joten tulosta voidaan pitää yllättävänä. Kokonaan uutena strategiana nousi esiin ydinperhe ja 
terveyspalvelut -strategia, jollaista Kinnusen tutkimuksessa ei ollut lainkaan. Tätä ryhmää ei tuntunut 
mielekkäältä yhdistää mihinkään toiseen ryhmään, koska heillä näytti olevan selvä kahden kärjen stra-
tegia muista suppeaan lähiyhteisöön turvautuvista poiketen. Kolmas yllätys oli se, että laaja-alaiseen 
welfare mix -strategiaan tukeutuvia oli vain kuusi prosenttia, kun Kinnusen aineistossa tällaiseen stra-
tegiaan tukeutui 20 prosenttia kansalaisista. 
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4.4 Henkinen kuormitus ja sen vaikutus hyvinvointiin 

Edellä on tarkasteltu vastaajien voimavaroja: taloudellista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Seuraa-
vaksi tarkastellaan vastaajien henkistä kuormitusta ja sen vaikutuksia koettuun hyvinvointiin.  

Kyselylomakkeessa vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon erityyppiset ongelmat vaikeuttivat 
vastaajan jokapäiväistä elämää. Vastaus annettiin asteikolla 1–5 (1= ei lainkaan, 5=paljon). Kysymyksellä 
haluttiin sekä kartoittaa erilaisten ongelmien yleisyyttä länsi-uusimaalaisten arjessa että etsiä koettua 
hyvinvointia selittäviä tekijöitä. Hypoteesina oli, että ongelmista voi seurata henkistä kuormitusta ja 
stressiä, jolloin ne vaikuttavat negatiivisesti koettuun terveyteen. 

4.4.1 Ongelmien yleisyys 

Tarkastellaan ensin eri ongelmien yleisyyttä. Tässä tarkastelussa ongelmakysymyksiin annetut vastaukset 
luokiteltiin kahteen luokkaan. Vastauksena annetut asteikon arvot 1 ja 2 yhdistettiin luokaksi, jossa 
mainittu ongelma vaikeutti vastaajan arkea vähäisesti tai ei lainkaan. Asteikon arvot 3-5 yhdistettiin 
luokaksi, jossa mainittu ongelma vaikeutti vastaajan jokapäiväistä elämää vähäistä enemmän. Kuviossa 
25 nähdään jokapäiväistä elämää vähäistä enemmän vaikeuttavien ongelmien yleisyys kaikkien vastaaji-
en keskuudessa. 

Yleisimpiä huolenaiheita olivat sekä oma että läheisen tulevaisuus ja terveys. Ikääntyneen omaisen pär-
jääminen huolestutti joka toista vastaajaa ja läheisen pitkäaikaissairaus sekä hoidon järjestäminen 
ikääntyneelle tai sairaalle omaiselle huoletti useampaa kuin joka kolmatta vastanneista. Myös työhön ja 
toimeentuloon liittyvät vaikeudet olivat yleisiä: noin 40 prosenttia oli huolissaan työssä jaksamisesta, 
joka kolmas pelkäsi työttömyyttä ja 28 prosentilla oma tai läheisen työttömyys oli jo aiheuttanut on-
gelmia. Vastanneista 37 prosentilla oli vaikeuksia suoriutua välttämättömistä kuukausittaisista menois-
ta. 

Joka neljäs vastaaja kärsi päivittäin yksinäisyydestä tai mielekkään tekemisen puutteesta. Joka viides 
kärsi masennuksesta tai ahdistuneisuudesta. Parisuhteessa oli päivittäisiä vaikeuksia joka viidennellä. 
Lähisuhdeväkivallasta ilmoitti kärsivänsä vajaa viisi prosenttia vastanneista. 

Päihde- ja riippuvuusongelmista yleisimmäksi mainittiin oma tai läheisen alkoholiongelma, joka vai-
keutti joka kuudennen vastaajan päivittäistä elämää. Tietokonepeliriippuvuutta esiintyi vastaajien ar-
jessa noin yhdeksällä prosentilla. Hieman harvempi kärsi omasta tai läheisen syömishäiriöstä (8 %) ja 
vähiten oli heitä, joiden arkea kuormitti oma tai läheisen huumeongelma (4 %). 
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Kuvio 25. Jokapäiväistä elämää vaikeuttavien ongelmien yleisyys, % vastanneista. 

 
Kysymykset oli muotoiltu siten, että joissakin tapauksissa mainittu ongelma saattoi ilmetä paitsi vastaa-
jalla itsellään, myös hänen läheisellään (esimerkiksi ”oma tai läheisen työttömyys”, ”oma tai läheisen 
alkoholiongelma”). Monet ongelmat voivat kuormittaa yhtä aikaa useita henkilöitä. Esimerkiksi päih-
teiden liikakäyttö ei ole yksin käyttäjän ongelma, vaan se usein vaikeuttaa vähintään yhtä paljon hänen 
läheistensä elämää (Hänninen 2004, 104).  Yhtä lailla yhden perheenjäsenen työttömyys vaikeuttaa 
koko kotitalouden toimeentuloa. Kysymyspatteriston tavoitteena ei ollut tarkastella, kuinka monella 
vastaajista oli itsellään esimerkiksi päihde- tai riippuvuusongelma. Sen sijaan haluttiin kartoittaa eri 
ilmiöihin liittyvien huolten määrää vastaajien arjessa.  

Toinen tulkintaan liittyvä seikka koskee objektiivisesti määritellyn sosiaalisen ongelman (tai sairauden) 
ja subjektiivisen kokemuksen eroa. Ei ole varmaa, missä määrin vastaajan kokemus vastaa objektiivista 
määritelmää, esimerkiksi lääketieteellisesti tehtyä diagnoosia päihdeongelmasta. Läheiset saattavat kär-
siä jonkun päihteidenkäytöstä, vaikkei sitä kliinisesti arvioitaisi liikakäytöksi (Hänninen 2004, 105). 
Vastaavasti omaa tai läheisen liikakäyttöä ei välttämättä osata tunnistaa, vaikka lääketieteellisetkin kri-
teerit täyttyisivät ja vaikka tilanne aiheuttaisi myös muita ongelmia (kuten vaikeuksia toimeentulossa tai 
parisuhteessa). Myös muut riippuvuusongelmat ja esimerkiksi lähisuhdeväkivalta (Ojuri 2004) ovat 
tyypillisesti ilmiöitä, joita ei välttämättä tunnisteta. Näihin ongelmiin liittyy lisäksi häpeää ja salailua, 
jolloin niitä ei ehkä haluta tunnustaa, vaikka ne tunnistettaisiinkin (Hänninen 2004, Ojuri 2004). 
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4.4.2 Ongelmien kasautuminen 
Ongelmilla on usein taipumusta kasautua. Yhdestä ongelmasta voi seurata uusia ongelmia, jotka ket-
juuntuvat. Tällöin tilannetta voi olla yhä vaikeampi hallita. Ongelmia kartoittaneista kysymyksistä teh-
tiin ryhmittelyanalyysi. Tämän analyysimenetelmän avulla tarkasteltiin stressitekijöiden kasautumista 
vastaajien arjessa. 

Ryhmittelyanalyysin tuloksena löytyi seitsemän erilaista ongelmien kasautumista kuvaavaa huoliryh-
mää. Ryhmittelyanalyysin toteutus on esitelty liitteessä 3. 

Suurin osa vastaajista, 36 %, kuului hhuolettomien ryhmään, missä mikään listatuista ongelmista ei 
aiheuttanut juuri lainkaan huolta. Korkeintaan vähäistä huolta koettiin omaan ja läheisten terveyteen 
ja pärjäämiseen sekä työssä jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä.  

Toisessa ääripäässä löytyi kaksi moniongelmaisten ryhmää. Näistä suurempaan kuului 12 prosenttia 
vastaajista. Tässä mmoniongelmaisten ryhmässä kaikki muut paitsi riippuvuus- ja päihdeongelmat 
aiheuttivat kohtalaista tai melko suurta huolta. Toiseen, mmoniongelmaisten päihde- ja riippu-
vuusongelmista kärsivien ryhmään, kuului noin kolme prosenttia vastaajista. Tässä ryhmässä kaik-
ki listatut ongelmat vaikeuttivat vastaajan jokapäiväistä elämää. 

Kuvio 26. Ongelmien kasautuminen huoliryhmiin. 

 
Näiden ääripäiden väliin sijoittui neljä ryhmää, joilla vain osa listatuista ongelmista vaikeutti elämää. 
Noin 18 prosenttia vastaajista oli iikääntyneen huolestuneita omaisia. Tässä ryhmässä keskeisin 
huoli liittyi ikääntyneen omaisen pärjäämiseen, hoitoon ja terveyteen. Lähes yhtä suuri (16 %) osa 
vastaajista kantoi ensisijaisesti hhuolta työstä ja toimeentulosta. Tässä ryhmässä huoli tulevaisuu-
desta liittyi työttömyyteen tai sen pelkoon, työssä jaksamiseen sekä vaikeuteen suoriutua välttämättö-
mistä kuukausittaisista menoista. 

Kymmenen prosenttia vastaajista oli yyksinäisiä ja huolestuneita. Tässä ryhmässä koettiin ensisi-
jaisesti huolta omasta tulevaisuudesta ja terveydestä sekä kärsittiin yksinäisyydestä, tekemisen puutteesta 
ja masennuksesta. Myös toimeentulo koettiin ongelmalliseksi. 

Viisi prosenttia vastaajista kuului ryhmään, jossa huoli tulevaisuudesta ja terveydestä liittyi aalkoholi- 
ja parisuhdeongelmiin.  

Taulukossa 2. on tarkasteltu huolten kasautumista ikäryhmittäin. Kaikissa ikäryhmissä suurimman 
ryhmän muodostivat huolettomat. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa huolta työstä ja toimeentulosta 
kantavien ryhmä oli toiseksi suurin. Tämä huoliryhmä oli nuorten joukossa selvästi yleisempi kuin 
heitä vanhempien vastaajien joukossa. Nuorten keskuudessa riippuvuusongelmiin liittyvät huolet olivat 
kaksi kertaa yleisempiä kuin 30–64-vuotiaiden ryhmässä ja kolme kertaa yleisempää kuin 65 vuotta 
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täyttäneillä. Vanhempien työikäisten ryhmässä moniongelmaisuuteen ja toisaalta alkoholi- ja parisuh-
deongelmiin liittyvät huolet olivat yleisempiä kuin heitä nuorempien tai vanhempien vastaajien kes-
kuudessa. 65 vuotta täyttäneiden joukossa oli eniten niitä, jotka kantoivat huolta ikääntyneen omaisen 
pärjäämisestä. Yksinäisyyteen liittyvät huolet olivat sekä eläkeikäisillä että nuorilla kaksi kertaa yleisem-
piä kuin 30–64-vuotiailla. 

Taulukko 2. Huoliryhmien yleisyys (%)  eri ikäryhmissä (***). 

  
18-29-
vuotiaat 

30-64-
vuotiaat 

65 vuotta 
täyttäneet 

Moniongelmaiset 7 13 9 
Moniongelmaiset riippuvuusongelmista kärsivät 6 3 2 
Yksinäiset ja huolestuneet 16 8 16 
Huoli työstä ja toimeentulosta 27 18 4 
Ikääntyneen huolestuneet omaiset 5 18 25 
Huoli alkoholi- ja parisuhdeongelmista 3 6 3 
Huolettomat 36 34 41 
Yhteensä (n) % (123) 100 (805) 100 (244) 100 

 

Ihmisten voimavarat käsitellä erilaisia ongelmia vaihtelevat. Yksittäiset stressitekijät eivät aina ole hai-
tallisia ihmisen hyvinvoinnille. Sen sijaan kasautuessaan stressitekijät voivat olla uhka yksilön psyykki-
selle terveydelle (Helasti 1999, 19). Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin huolten ja ongelmien sekä 
niiden kasautumisen vaikutusta koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. 

4.4.3 Elämäntilanteen kuormittavuus 
Ongelmia koskevalla kysymyspatteristolla oli tavoitteena kartoittaa erilaisia kuormitustekijöitä vastaajan 
arjessa. Elämänhallinta- ja stressiteorioiden mukaan (ks. luku 2.1) negatiiviset elämäntapahtumat eivät 
kuormita ihmisen hyvinvointia, mikäli hän luottaa selviytyvänsä tilanteen asettamista haasteista ja vaa-
timuksista. Luottamus selviytymiseen riippuu yksilöllisestä elämänhallinnasta ja siihen käytettävissä 
olevista voimavaroista. Silloin, kun voimavarat eivät riitä kohtaamaan kuormitustekijöistä syntyneitä 
vaatimuksia, syntyy haitallinen kuormitustila, joka kuluttaa terveyttä.  

Seuraavaksi tarkastellaan ongelmien kasautumisen, koetun stressin ja terveyden välistä yhteyttä tutki-
musaineistossa. Tällä pyritään selvittämään missä tapauksissa ongelmien kasautuminen johtaa hyvin-
vointia rasittavaan kuormitukseen. Seuraavassa esitellyt muuttujien väliset yhteydet on koottu ristiin-
taulukkoon liitteessä 4. 

Eniten stressikokemuksia oli muihin ryhmiin verrattuna moniongelmaisilla, moniongelmaisilla riip-
puvuusongelmista kärsivillä sekä yksinäisillä ja huolestuneilla (***). Muissa ryhmissä stressikokemuksia 
oli pääosin vähän. Suurimmalla osalla huolettomista elinvoimaisuuden kokemuksia oli paljon. Myös 
ikääntyneestä omaisesta, alkoholi- ja parisuhdeongelmista sekä työstä ja toimeentulosta huolestuneilla 
oli pääsääntöisesti paljon elinvoimaa. Sen sijaan molemmissa moniongelmaisten ryhmässä sekä yksi-
näisten ryhmässä oli muihin ryhmiin nähden moninkertaisesti enemmän (***) niitä, joilla oli vain 
vähän elinvoimaisuuden kokemuksia. 

Terveydentilansa koki huonoimmaksi yksinäisten huolestuneiden ryhmä. Myös molemmissa monion-
gelmaisten ryhmässä sekä alkoholi- ja parisuhdeongelmista kärsivien ryhmässä terveydentilansa koki 
huonoksi huomattavasti useampi kuin muissa ryhmissä (***). Sairaus, vaiva tai vamma haittasi päivit-
täistä toimintaa huomattavasti useammin molemmissa moniongelmaisten ryhmissä sekä yksinäisten 
ryhmässä (***). Myös mielialansa koki huonoksi selvästi useammin edellä mainitut ryhmät, mutta näi-
den lisäksi myös alkoholi- ja parisuhdeongelmista kärsivillä oli muihin nähden useammin huono mie-
liala (***). Tarkasteltaessa koettua terveyttä edellä mainituista muuttujista rakennetun summamuuttu-
jan avulla voidaan todeta, että selvästi huonoimmaksi terveytensä kokivat molemmat moniongelmais-
ten ryhmät sekä yksinäisten ja huolestuneiden ryhmä (***). 
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Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös eri huoliryhmissä esiintyvää luottamusta. Kuten luvussa 2.1 esitet-
tiin, elämänhallinta ei ole staattinen ominaisuus, vaan se voi tutkimusten mukaan heikentyä merkittä-
västi kuormittavan elämäntilanteen seurauksena. Tällöin luottamus omaan selviytymiseen horjuu. 
Usko omaan selviytymiseen ei riipu ainoastaan yksilön omista kyvyistä ja taidoista, vaan se on sidottu 
muita kohtaan tunnettuun luottamukseen: mikäli ihminen ei luota saavansa sosiaalista tukea sitä tarvi-
tessaan, hänen luottamuksensa omaan pärjäämiseensäkin heikkenee. Joidenkin tutkimusten mukaan 
pelkkä luottamus tuen saatavuuteen vaikuttaa koetun stressin määrään enemmän kuin todellisuudessa 
saatu tuki (Helasti 1999, 20). Näin ollen luottamuksen tarkastelua tässä yhteydessä voidaan pitää pe-
rusteltuna. Toisaalla luottamus määriteltiin osaksi voimavaroja, jolloin vaikutussuhdetta pitäisi tarkas-
tella toisinpäin: ovatko ne vastaajat, jotka tuntevat ihmisiä ja kuntaa kohtaan suurta luottamusta, vä-
hemmän kuormittuneita kuin ne, jotka tuntevat epäluottamusta? 

Oletettavasti vaikutussuhde toimii molempiin suuntiin. Poikkileikkausaineistossa osatekijöiden vaiku-
tussuhteita ei voida yksin empiirisellä aineistolla todentaa. Sen sijaan on turvauduttava aiemmissa tut-
kimuksissa tehtyihin havaintoihin. Luottamuksen ja hyvinvoinnin eriarvoisuuden yhteyttä aikasarjojen 
avulla tutkineet Hagfors ja Kajanoja (2010, 117) ovat alustavasti arvioineet, että eriarvoisuus selittää 
luottamusta enemmän kuin päinvastoin. Toisaalta hekin pitävät todennäköisenä, että vaikutussuhde 
toimii hyvän kehän mekanismien vuoksi molempiin suuntiin. Näin oletetaan myös tässä tutkimukses-
sa. Luottamusta tarkastellaan tässä yhteydessä selitettävänä tekijänä ja myöhemmin selittävänä tekijänä.  

Kyselyaineistossa luottamusta mitattiin luottamuksena ihmisiin ja luottamuksena kuntaan palvelujen 
järjestäjänä. Luottamus ihmisiin oli suurinta huolettomien ryhmässä. Myös niissä ryhmissä, joissa 
kannettiin huolta ikääntyneestä omaisesta tai alkoholi- ja parisuhdeongelmista oltiin suurimmaksi 
osaksi luottavaisia. Sen sijaan vähiten luottamusta löytyi moniongelmaisten riippuvuusongelmista kär-
sivien ryhmästä. Myös moniongelmaisten, yksinäisten ja huolestuneiden sekä työstä ja toimeentulosta 
huolestuneiden ryhmissä oli muihin ryhmiin verrattuna selvästi enemmän niitä, joiden luottamus 
ihmisiin oli alhainen (***). Kuntaa kohtaan luottamusta osoittavia oli eniten huolettomien ryhmässä 
ja selvästi vähiten moniongelmaisten ryhmässä. Selvää epäluottamusta kuntaa kohtaan osoitettiin eni-
ten molemmissa moniongelmaisten ryhmissä sekä yksinäisten huolestuneiden ryhmässä (**). 

Vastaajilta kysyttiin, olivatko he hakeneet mainitsemiinsa ongelmiin apua. Muihin ryhmiin nähden 
eniten apua oli saatu moniongelmaisten riippuvuusongelmista kärsivien ryhmässä ja hyvin usein myös 
moniongelmaisten ja yksinäisten ja huolestuneiden ryhmässä. Huolettomista 90 prosenttia ilmoitti, 
ettei ollut tarvinnut ulkopuolista apua. Muihin ryhmiin verrattuna eniten niitä, jotka olisivat tarvin-
neet apua mutteivät olleet sitä saaneet, oli molemmissa moniongelmaisten ryhmässä, yksinäisten ja 
huolestuneiden sekä alkoholi- ja parisuhdeongelmista kärsivien ryhmissä. (***) 

Edellä esitetyn perusteella voitiin todeta, että huoliryhmien välillä oli eroa koetun stressin, elinvoi-
maisuuden ja terveyden suhteen. Myös luottamus ihmisiä ja kuntaa kohtaan oli alhaisempi niissä ryh-
missä, jotka olivat stressin määrän ja huonoksi koetun terveyden perusteella muita kuormittuneempia. 
Analyysin perusteella ongelmien kasautumista kuvanneet seitsemän huoliryhmää luokiteltiin kolmeen 
elämäntilanteen kuormittavuutta kuvaavaan ryhmään. Ryhmät muodostettiin sen mukaan, missä mää-
rin vastaajan voimavarat ja kuormitus kohtasivat. Tällä perusteella syntyi kolme ryhmää, jotka olivat 
seuraavat: 

1) Kuormittuneet (25 % vastaajista): Muodostettu ryhmistä Moniongelmaiset, Moniongel-
maiset riippuvuusongelmista kärsivät ja Yksinäiset ja huolestuneet. Näissä ryhmissä ongelmia 
oli kasautunut paljon ja elämäntilanteesta oli seurannut selvä kuormitus. Huolista syntynee-
seen psyykkiseen jännitykseen sopeutuminen oli epäonnistunut: ryhmissä oli muihin ryhmiin 
verrattuna enemmän stressikokemuksia, vähemmän elinvoimaisuuden kokemuksia ja koettu 
terveys oli muita huonompi. Lisäksi ryhmillä oli alhaisempi luottamus ihmisiä ja kuntaa koh-
taan. 

2) Riskiryhmä (39 % vastaajista): Muodostettu ryhmistä Huoli työstä ja toimeentulosta, Huoli 
ikääntyneestä omaisesta ja Huoli alkoholi- ja päihdeongelmista. Näissä ryhmissä ongelmia oli 
kasautunut jonkin verran ja elämäntilanteesta oli seurannut jonkin verran kuormitusta. He 
elivät jossakin kuormittavan ja huolettoman elämäntilanteen välitilassa. Mainituilla ryhmillä 
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oli enemmän stressikokemuksia ja vähemmän elinvoimaisuuden kokemuksia kuin huoletto-
milla, mutta vähemmän stressikokemuksia ja enemmän elinvoimaisuuden kokemuksia kuin 
kummallakaan moniongelmaisten ryhmällä ja yksinäisten huolestuneiden ryhmällä. Lisäksi 
näillä ryhmillä oli yksi tai useampi koetun terveyden osatekijä huonompi kuin huolettomilla. 
Riskiryhmään sijoittuneilla huoliryhmillä luottamus ihmisiin ja kuntaan oli vähäisempää kuin 
huolettomilla, mutta suurempi kuin moniongelmaisten ja yksinäisten ryhmillä. Riskiryhmässä 
olevien elämäntilanne voidaan tulkita sellaiseksi, etteivät ongelmat ole vielä ylittäneet heidän 
elämänhallintaan käytettävissä olevia voimavarojaan, mutta joitakin viitteitä kuormituksesta on. 
He voivat pärjätä ongelmitta, mutta on myös olemassa riski, että kuormituksen kasvaessa tai 
voimavarojen heiketessä he uupuvat. 

3) Ei-kuormittuneet (36 % vastaajista): Käsittää ryhmän Huolettomat. Tällä ryhmällä ei ollut 
merkittävästi elämää vaikeuttavia ongelmia eikä viitteitä kuormituksesta. Ryhmän jäsenillä oli 
vähän stressikokemuksia, paljon elinvoimaisuuden kokemuksia ja koettu terveys hyvä. Luotta-
mus ihmisiin oli pääosin suuri tai melko suuri ja luottamus kuntaan suurempi kuin muissa 
ryhmissä. Tällä ryhmällä elämänhallintaan käytettävissä olevat voimavarat olivat riittävät, ja he 
voivat luottaa sekä omaan selviytymiseensä että ulkopuolelta saatavaan tukeen. 

Edellä esiteltyjen kuormittuneisuusryhmien tyypillisiä piirteitä kartoitettiin korrespondenssianalyysin 
avulla. Analyysin toteutus ja yhteenveto on esitelty liitteessä 5. 

Kuormittuneet viihtyivät kotikunnassaan ja asunnossaan huonosti ja he olivat tyytymättömiä naapu-
rustoonsa. He olivat harkinneet muuttoa tai halusivat muuttaa, mutteivät pitäneet sitä mahdollisena. 
Ryhmään kuuluvat voivat sekä psyykkisesti että fyysisesti huonosti ja he kokivat tarvitsevansa ulkopuolis-
ta apua. He olivat kuitenkin tyytymättömiä asuinkuntansa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Heillä ei ollut 
kokemusta tietokoneen käytöstä ja he asioivat netissä harvoin. Tähän ryhmään sijoittuneilla oli tyypil-
lisesti alhainen sosioekonominen asema: he olivat pienituloisia, matalasti koulutettuja ja työmarkki-
noiden ulkopuolella joko eläkkeellä tai työttöminä. Ryhmään kuului toisaalta nuorin, 18–29-
vuotiaiden ikäluokka ja toisaalta vanhin 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka. Ryhmän jäsenet asuivat tyy-
pillisesti vuokralla joko yksin, yksinhuoltajaperheessä tai kahden sukupolven aikuistaloudessa. 

Riskiryhmään sijoittuneet viihtyivät kotikunnassaan ja asunnossaan melko hyvin ja olivat tyytyväisiä 
kuntansa palveluihin ja naapurustoonsa. Heillä ei ollut muuttoaikeita. Riskiryhmään sijoittuvien fyy-
sinen ja psyykkinen terveydentila oli melko hyvä. Heillä oli sekä melko huonoja että melko hyviä ko-
kemuksia asuinkuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Heillä oli jonkin verran kokemusta tietokonees-
ta ja vaihtelevasti internetin käytöstä. Riskiryhmään sijoittuneet olivat tyypillisesti keskiluokkaa: he 
olivat ansiotyössä, heillä oli toisen asteen koulutus, he sijoittuivat toisiksi ylimpään tuloviidennekseen 
ja asuivat omistusasunnossa. Tämä ryhmä eli tyypillisesti parisuhteessa ja he olivat työikäisiä. 

Ei-kuormittuneet viihtyivät kotikunnassaan ja asunnossaan hyvin ja olivat tyytyväisiä naapurustoonsa. 
Heillä oli myös muuttoaikeita. Tähän ryhmään sijoittuvien fyysinen ja psyykkinen terveydentila oli 
hyvä, eivätkä he olleet tarvinneet ulkopuolista apua. Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja 
toimivuutta he eivät pääsääntöisesti osanneet arvioida. Yksityisiä terveyspalveluita he olivat ostaneet 
tyypillisesti kuukausittain. Ryhmää yhdisti korkea-asteen koulutus. Heistä osa sijoittui korkeimpaan 
tuloviidennekseen ja osa keskimmäiseen ja toiseksi alimpaan. Ryhmään sijoittuvat olivat tyypillisesti 
joko opiskelijoita, kotona lapsen kanssa tai yrittäjiä. He asuivat omistusasunnossa ja elivät kahden van-
hemman lapsiperheessä. Toisaalta tässä ryhmässä oli tyypillisesti ns. kolmanteen ikään eli aktiiviseen 
eläkeikään kuuluvia 65–74-vuotiaita. 

Analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että hyvinvoinnin kehä toimii ainakin negatiivisessa mielessä: 
niillä, joilla oli vähemmän voimavaroja, oli myös monia ongelmia. Kuormittuneessa elämäntilanteessa 
elävät olivat muita useammin pienituloisia ja alhaisesti koulutettuja. Heillä oli muita vähemmän ta-
loudellista ja inhimillistä pääomaa. Luottamuksen määrällä mitattuna heillä näyttäisi olevan myös 
muita vähemmän sosiaalista pääomaa. Tarkastellaan seuraavaksi sosiaalisen pääoman ja kuormittunei-
suuden välistä yhteyttä tarkemmin. 
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Sosiaalinen pääoma ja kuormittuneisuus 
Sosiaalinen pääoma muodostuu eri komponenteista, joista tässä tutkimuksessa on tarkasteltu luotta-
musta ja sosiaalista tukea. Edellä havaittiin, että niillä vastaajilla, jotka olivat muita kuormittuneempia, 
oli vähemmän luottamusta muita ihmisiä ja instituutioita kohtaan. Luottamus on voinut vähentyä 
kuormittavaksi koetun elämäntilanteen seurauksena. Tämä on elämänhallintaa tarkastelleiden aiempi-
en tutkimusten mukaan mahdollista. Voi myös olla, että nämä ihmiset ovat kuormittuneita juuri siksi, 
että heidän luottamuksensa muihin ihmisiin ja kuntaan oli alun perin vähäinen. Myös tämä on elä-
mänhallintatutkimusten mukaan mahdollista. Kuten luvussa 2.2 todettiin, vaikutussuhteen suuntaa ei 
voida poikkileikkausaineistolla todentaa. Se ei ole edes tarpeellista, sillä aiempien tutkimusten perus-
teella on syytä olettaa, että suhde toimii molempiin suuntiin. 

Tässä tutkimusaineistossa niistä, joilla oli yleistynyttä luottamusta muihin ihmisiin, noin 44 prosent-
tia kuului ei-kuormittuneiden ryhmään ja 40 prosenttia riskiryhmään (taulukko 3). Vastaavasti niistä, 
joilla ei ollut yleistynyttä luottamusta, 40 prosenttia kuului kuormittuneiden ryhmään ja 40 prosent-
tia riskiryhmään. Selvin johtopäätös näyttäisi olevan se, että ihmisiä kohtaan tunnettu luottamus tai 
epäluottamus erottelee todennäköisimmin hyvin pärjäävät ja toisaalta kuormittuneet toisistaan. Sen 
sijaan niiden osuus, joilla voimavarojen riittävyys oli epävarmaa, on kaikissa luottamusmittarin luokis-
sa yhtä suuri. 

Taulukko 3. Yleistynyt luottamus (ihmisiä kohtaan tunnettu luottamus) elämäntilanteen kuormittavuusryhmissä (***). 

 
Luottaa  
ihmisiin 

Ei erityistä luotta-
musta tai epäluot-
tamusta 

Ei luota  
ihmisiin 

Kuormittuneet 16 32 40 
Riskiryhmä 40 42 40 
Ei-kuormittuneet 44 26 20 
Yhteensä (n) %  (582) 100 (170) 100 (140) 100 

 

Osittain vastaava havainto voidaan tehdä myös tarkasteltaessa instituutioita kohtaan tunnettua luotta-
musta. Niistä, jotka eivät luottaneet kuntaan palveluiden järjestäjänä, noin 30 prosenttia kuului 
kuormittuneiden ryhmään. Yhtä suuri osa kuului riittävillä voimavaroilla varustettujen ei-
kuormittuneiden ryhmään. Epäluottamus instituutioita kohtaan ei vielä erotellut vastaajia koetun 
kuormituksen suhteen. Sen sijaan niistä, jotka luottivat kuntaan, 44 prosenttia kuului ryhmään, jonka 
voimavarat olivat riittävät, mutta vain 17 prosenttia ryhmään, jonka voimavarat olivat puutteelliset. 
(***). Kuntaa kohtaan osoitettu epäluottamus ei näytä selittävän koettua kuormitusta, mutta kuntaa 
kohtaan tunnettu positiivinen luottamus sen sijaan erotteli vastaajia: mikäli vastaaja suhtautui kuntaan 
luottavaisesti, hän ei todennäköisesti ollut kuormittunut.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yleistyneen luottamuksen määrä näyttäisi selittävän koettua kuormi-
tusta paremmin kuin instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen määrä. Tämä havainto on yhden-
suuntainen sen aiemmin tehdyn havainnon kanssa, jonka mukaan vastaajien merkittävimmät sosiaali-
sen tuen lähteet löytyvät lähiyhteisöstä, kun taas julkisten palveluiden merkitys sosiaalisen tuen tuotta-
jana on vähäinen. Toisin sanoen sillä, että on menettänyt luottamuksen kanssaihmisiin, on suurempi 
vaikutus hyvinvointiin kuin sillä, että on menettänyt luottamuksen kotikuntaansa. 

Tarkastellaan seuraavaksi sosiaalisen pääoman toista komponenttia eli sosiaalista tukea. Taulukossa 4 
voidaan vertailla avun tarvetta ja saamista eri kuormitusryhmissä. Kuormittuneista joka neljäs ilmoitti 
saaneensa ulkopuolista apua. Tämän lisäksi kuormittuneista vajaa viidesosa olisi tarvinnut apua, mut-
tei ollut joko hakenut sitä tai oli hakemisesta huolimatta jäänyt sitä vaille. Sen sijaan niistä, joiden 
voimavarat olivat riittävät (ei-kuormittuneet), yhdeksän kymmenestä ilmoitti, ettei ollut tarvinnut 
ulkopuolista apua. 
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Taulukko 4. ”Oletteko hakenut apua selviytyäksenne yllä mainitsemistanne ongelmista?” (***) 

 Kuormittuneet Riskiryhmä Ei-kuormittuneet 

Olen saanut apua 24 % 13 % 6 % 

Olen hakenut apua, mutten ole saanut 7 % 3 % 1 % 

En ole hakenut apua, mutta olisin tarvinnut 11 % 6 % 2 % 

En ole tarvinnut ulkopuolista apua 58 % 78 % 91 % 

Yhteensä (n) % (315) 100% (491) 100% (448) 100% 

Vastaajilta tiedusteltiin kuinka usein he olivat keskimäärin kääntyneet eri tahojen puoleen tarvitessaan 
tukea erilaisissa arkipäiväisissä ongelmissa. Vaihtoehtoina oli lueteltu perheen ja lähiverkoston jäsen-
ten lisäksi yhdeksän palveluja tarjoavaa toimijaa tai palvelua. Näistä viisi oli julkisia, kaksi yksityisiä ja 
kaksi lukeutui kolmanteen sektoriin. Vastausvaihtoehtoina oli ”päivittäin”, ”viikoittain”, ”kuukausit-
tain”, ”harvemmin” ja ”en lainkaan”. Palvelujen käyttöä koskevaa tarkastelua varten edellä mainituista 
muuttujista muodostettiin uuden kaksiluokkaiset dummy-muuttujat (1=”käyttänyt”/0=”ei käyttänyt”. 
Vastaajan katsottiin käyttäneen palvelua, mikäli hän oli antanut vastauksenaan jonkin vaihtoehdoista 
”päivittäin”, ”viikoittain”, ”kuukausittain” tai ”harvemmin”. Vastaus luokiteltiin ”ei käyttänyt” -
luokkaan, mikäli vastaukseksi oli annettu ”en lainkaan”. Puuttuvat vastaukset poistettiin tarkastelusta 
kokonaan. Uudelleenluokittelun jälkeen dummy-muuttujista muodostettiin summamuuttuja, jonka 
saama arvo kuvasi kuinka monen eri palvelun puoleen vastaaja oli kääntynyt. 

Taulukosta 5 huomataan, että palvelujen käyttö oli sitä yleisempää, mitä kuormittuneempi vastaaja oli. 
Kuormittuneessa elämäntilanteessa elävistä viisi prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt lainkaan mai-
nittuja palveluja, kun ei-kuormittuneista näin vastanneiden osuus oli kolme kertaa suurempi eli 15 
prosenttia. Neljää tai useampaa palvelua oli kuormittuneista käyttänyt joka toinen, kun ei-
kuormittuneista näin moneen palveluun oli tukeutunut joka kolmas. Runsas palvelujen käyttö (käyttä-
nyt 7–9 palvelua) oli kuormittuneilla vastaajilla selvästi ei-kuormittuneita vastaajia yleisempää. 

Taulukko 5. Elämäntilanteen kuormittuneisuus ja palvelujen käyttö (***). 

  Kuormittuneet Riskiryhmä Ei-kuormittuneet 

Ei ole käyttänyt lainkaan palveluita 5 % 10 % 15 % 

1–3 palvelua 45 % 49 %   50 % 

4–6 palvelua 39 % 33 % 31 % Käyttänyt 

7–9 palvelua 11 % 8 %    4 % 
  
Yhteensä (n) % (277) 100 % (440) 100 % (400) 100 % 

 

Kuviossa 27 on tarkasteltu lähemmin, kuinka yleistä eri palvelujen käyttö kussakin kuormitusryhmässä 
oli. Kaikissa kuormitusryhmissä käytetyimpiä palveluja olivat kunnallinen terveystoimi, Kela sekä yksi-
tyiset terveyspalvelut. Yksityisiä terveyspalveluja lukuun ottamatta eri palveluja oli käytetty kuormittu-
neiden joukossa riskiryhmää ja ei-kuormittuneita enemmän. Kunnallisen sosiaalitoimen puoleen 
kääntyminen oli kuormittuneiden ryhmässä kaksi kertaa yleisempää kuin riskiryhmässä ja kolme kertaa 
yleisempää kuin ei-kuormittuneiden ryhmässä. Yksityisiä sosiaalipalveluja kuormittuneet olivat käyttä-
neet noin kaksi kertaa muita ryhmiä useammin. Työvoimatoimiston palveluja oli sekä kuormittuneista 
että riskiryhmään kuuluvista käyttänyt yli kaksi kertaa suurempi osuus kuin ei-kuormittuneista. Mui-
den palveluiden kohdalla erot kuormitusryhmien välillä olivat pienempiä. 
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Kuvio 27. Palvelua käyttäneiden osuus (%) kuormitusryhmittäin. 

Tarkastellaan seuraavaksi sosiaalisen tukiverkoston muotoutumista laajemmin. Julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin tuottamien palvelujen ohella sosiaalista tukea saadaan lähiyhteisöltä. Millaisia 
sosiaalisen tuen tuottamisstrategioita eri kuormitusryhmissä esiintyi? Taulukossa 6 huomataan, että 
kaikissa kuormitusryhmissä suppea ja laaja lähiyhteisö olivat tyypillisimmät sosiaalisen tuen tuottamis-
strategiat. Kuormittuneissa oli muita enemmän virallistajia ja hieman muita enemmän welfare mix -
tyyppiseen strategiaan tukeutuvia. Ulkopuolisten osuus oli merkittävä sekä kuormittuneissa että ei-
kuormittuneissa. Joka viides ei-kuormittuneisiin lukeutuva oli kaikkien sosiaalisten tukiverkostojen 
ulkopuolella. Nämä ihmiset voivat hyvin eikä heillä ollut jokapäiväistä elämää vaikeuttaneita ongelmia. 
Kuormittuneiden ryhmästä lähes kuudesosa oli sosiaalisten tukiverkostojen ulkopuolella. 
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Taulukko 6. Kuormitusryhmät ja sosiaalisen tuen strategiat (***). 

  Kuormittuneet Riskiryhmä Ei-kuormittuneet 

Laaja lähiyhteisö 21 % 22 % 20 % 

Virallistajat 12 % 4 % 5 % 

Ydinperhe ja terveyspalvelut 12 % 17 % 16 % 

Laaja welfare mix 8 % 5 % 3 % 

Suppea lähiyhteisö 32 % 45 % 36 % 

Ulkopuoliset 15 % 7 % 20 % 

Yhteensä (n) %   (170) 100 % (266) 100 % (227) 100 % 

 

Jos tarkastellaan asiaa toisinpäin huomataan, että ulkopuolisista 29 prosenttia oli kuormittuneita ja 21 
prosenttia riskiryhmässä. Toisin sanoen, puolet ulkopuolisista kohtasi päivittäin useampia jokapäiväis-
tä elämää vaikeuttavia ongelmia. Osalla heistä ongelmat olivat ehtineet selvästi heikentäneet terveyden-
tilaa ja osalla tällainen riski oli olemassa. Jälkimmäisten vastaajien kohdalla riskin toteutuminen on 
oletettavasti muita riskiryhmään sijoittuvia todennäköisempää, sillä sosiaalisen tukiverkoston puuttu-
essa elämänhallintaan käytettävissä olevat voimavarat ovat vähäisemmät kuin niillä vastaajilla, joilla so-
siaalinen tukiverkosto on. 

Taulukko 7. Sosiaalisen tuen strategiat ja kuormitusryhmät (***). 

  Laaja lähiyhteisö Virallistajat 
Ydinperhe ja terve-
yspalvelut 

Laaja  
welfare mix 

Suppea 
lähiyhteisö Ulkopuoliset 

Kuormittuneet 25 % 49 % 20 % 38 % 21 % 29 % 

Riskiryhmä 42 % 24 % 44 % 44 % 47 % 21 % 

Ei-kuormittuneet 33 % 27 % 36 % 18 % 32 % 50 % 

Yhteensä (n) % (138) 100 % (41) 100 % (103) 100 % (34) 100 % (257) 100 % (90) 100 % 

 

4.5 Yhteenveto vastaajien hyvinvoinnista  

Kaikista vastaajista 70 prosenttia koki fyysisen terveydentilansa hyväksi ja joka kymmenes huonoksi. 
Terveydentila riippui vastaajan iän lisäksi koulutustasosta, tulotasosta ja työmarkkina-asemasta. Kor-
keasti koulutetut ja suurituloiset kokivat terveytensä keskimääräistä paremmaksi, kun taas matalasti 
koulutetut ja pienituloiset kokivat terveytensä keskimääräistä huonommaksi. Työikäisistä huonoin 
terveydentila oli työttömillä. 

Vastaajien psyykkinen terveydentila koetulla mielialalla mitattuna oli fyysistä terveydentilaa parempi. 
Vastaajista 75 prosenttia koki mielialansa hyväksi ja kuusi prosenttia huonoksi. Optimitilanteessa eli 
yhtä aikaa sekä mielialansa että fyysisen terveytensä hyväksi kokevia oli 60 prosenttia vastaajista. Yhtä 
aikaa huonoksi sekä fyysisen että psyykkisen terveytensä koki kolme prosenttia.  

Vastaajien mieliala oli parempi korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevissa ryhmissä. Hyvin 
toimeentulevilla ja koulutetuilla vastaajilla oli myös enemmän elinvoimaisuutta ja vähemmän stressiä. 
Koettu stressi ja elinvoimaisuuden puute selittivät vastaajan terveydentilaa. Optimitilanteessa – paljon 
elinvoimaa ja vähän stressiä – eli 58 prosenttia vastaajista ja heidän terveydentilansa oli moninkertai-
sesti parempi kuin niillä vastaajilla, joilla oli paljon stressiä ja vähän elinvoimaa. Tällaisessa riskialttiis-
sa elämäntilanteessa eli viisi prosenttia vastaajista. He olivat tyypillisesti pienituloisia, matalasti koulu-
tettuja tai työttömiä.  

Fyysistä, psyykkistä sekä elinvoimaisuutta ja stressiä mitanneiden kysymysten perusteella voidaan tode-
ta, että hyvinvointi jakautuu vastaajien keskuudessa epätasaisesti. Vastaajan kokemuksia selittivät vastaa-
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jan tulotason ja koulutustason ohella työmarkkina-asema ja perhemuoto. Työttömät voivat työllisiä, 
opiskelijoita ja kotona lapsia hoitavia huonommin. Yksin tai yksinhuoltajaperheessä asuvat voivat puo-
lestaan ydinperheitä ja pariskuntia huonommin. Myös äidinkieli selitti terveyttä: ruotsinkielisten jou-
kossa oli puolet vähemmän terveytensä huonoksi kokevia kuin suomenkielisten tai vieraskielisten jou-
kossa. Vieraskielisistä eli suomen- ja ruotsinkielisiin nähden kaksi kertaa suurempi joukko tilanteessa, 
missä he kokivat paljon stressiä, mutta vähän elinvoimaa. 

Suurimmalla osalla vastaajista oli monipuolinen tukiverkko, jonka puoleen he voivat kääntyä tarvites-
saan tukea tai apua. Sosiaalisen tuen tuottajista keskimäärin merkittävimmiksi koettiin perhe, ystävät ja 
sukulaiset. Palveluista yleisesti merkityksellisimpiä olivat sekä julkiset että yksityiset terveyspalvelut. 
Kolmannen sektorin palvelut olivat merkityksellisiä vain joka kymmenennelle vastaajalle. 

Vastaajien sosiaalisen tuen tuottamisstrategioita tarkasteltiin ryhmittelyanalyysin avulla. Näin selvitet-
tiin millaisia kombinaatioita sosiaalisen tuen verkostoista löytyi. Suurin osa vastaajista (60 %) tukeutui 
ensisijaisesti lähiyhteisöönsä, joko valikoidusti tai laajemmin. Viisi prosenttia vastaajista tukeutui laa-
jasti sekä lähiyhteisöön, julkisiin ja yksityisiin palveluihin että kolmannen sektorin palveluihin. Vas-
taajista 15 prosenttia tukeutui ydinperheeseen ja terveyspalveluihin. Vain kuusi prosenttia vastaajista 
kuului ryhmään, joka tukeutui ensisijaisesti julkisiin palveluihin. Kaikkien tukimuotojen ulkopuolelle 
jäi 13 prosenttia vastaajista. Heistä osa oli ulkopuolisia vapaaehtoisesti, osa tahtomattaan.  

Jokapäiväistä elämää vaikeuttavien ongelmien kasautumista tarkasteltiin ryhmittelyanalyysin avulla. 
Analyysin tuloksena löytyi seitsemän ”huoliryhmää”, jotka asettuivat kuormituksen määrää osoittavalle 
jatkumolle. Toisessa päässä olivat ne, joille ongelmia oli kertynyt runsaasti ja toisessa päässä ne, joilla 
tällaisia ongelmia ei ollut lainkaan. Huoliryhmät luokiteltiin elämäntilanteen kuormittuneisuutta 
kuvaaviin ryhmiin sen perusteella, kuinka paljon kussakin huoliryhmässä oli terveydentilansa huonoksi 
kokevia, stressaantuneita tai elinvoimaisia sekä luottavaisia tai luottamuksensa menettäneitä.  

Joka neljännelle vastaajalle oli kasautunut useita sellaisia ongelmia, joista oli aiheutunut stressiä ja 
jotka olivat tämän seurauksena heikentäneet vastaajan terveyttä. Heidät nimettiin kuormittuneiksi. 
Näillä vastaajilla oli tyypillisesti heikko sosioekonominen asema. Joka kolmannella ei ollut juurikaan 
ongelmia ja he voivat hyvin. Heillä oli tyypillisesti korkea sosioekonominen asema. Heidät nimettiin 
”ei-kuormittuneiksi”. Näiden ryhmien väliin jäi niin kutsuttu riskiryhmä, jossa ongelmia oli kasautu-
nut jonkin verran. Näillä vastaajilla oli havaittavissa joitakin merkkejä kuormituksesta, mutta heidän 
terveydentilansa oli vielä selvästi kuormittuneita parempi. 

Hyvä elämänhallinta ja siihen käytettävissä olevat voimavarat (sosiaalinen, taloudellinen ja inhimilli-
nen pääoma) auttoivat vastaajia selviytymään ongelmista ilman, että niistä olisi seurannut terveydenti-
laa heikentävää stressiä. Analyysin perusteella joudutaan kuitenkin toteamaan, että niillä, joilla oli 
vähemmän voimavaroja, oli myös monia ongelmia. 

Kuormittuneet ilmoittivat ei-kuormittuneita ja riskiryhmään kuuluvia useammin tarvinneensa ulko-
puolista apua selviytyäkseen ongelmistaan. Kuormittuneet myös käyttivät useampia palveluja kuin ei-
kuormittuneet tai riskiryhmään kuuluvat. Noin viidennes kuormittuneista kuitenkin vastasi jääneensä 
vaille tarvitsemaansa apua.  

Kuormittuneista 15 prosenttia oli kaikkien sosiaalisten tukiverkostojen ulkopuolella. Heidän jaksa-
mistaan ei siis seuraa kukaan, ei läheinen eikä viranomainen. 

Tässä luvussa on tarkasteltu vastaajien kokemaa hyvinvointia, voimavaroja ja kuormitusta. Tarkastel-
laan seuraavaksi vastaajien kokemuksia hyvinvointipalveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta. 

 

5 Tyytyväisyys hyvinvointipalveluihin ja asuinkuntaan 

Tässä luvussa tarkastellaan vastaajien kokemuksia hyvinvointipalveluista, yksityisten sosiaali- ja terveys-
palvelujen käyttöä ja palvelujen hankintaa oman asuinkunnan ulkopuolelta. Tämän jälkeen tarkastel-
laan yleisemmin vastaajien tyytyväisyyttä asuinympäristöönsä. Lopuksi tarkastellaan vastaajien valmiuk-
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sia sähköiseen asiointiin sekä vastaajien luottamusta kotikuntaa kohtaan sekä osallisuutta kunnalliseen 
päätöksentekoon. 

5.1 Kokemukset hyvinvointipalvelujen toimivuudesta ja saatavuudesta 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan erityyppisten julkisten palveluiden toimivuutta asuinkunnassaan. Vas-
taus annettiin viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäinä olivat 1=huonosti ja 5=hyvin. Oheisessa taulu-
kossa julkiset palvelut on listattu vastaajien antaman keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Kysymykseen 
vastanneiden (n) määrä ei sisällä ”en osaa sanoa” -vastauksen antaneita. 

Taulukko 8. Julkisten palvelujen toimivuus vastausten keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. 

Palvelu (n) Keskiarvo Tuottaja 
Esiopetus (627) 3,9 Sivistystoimi/sosiaalitoimi 

Perusopetus (678) 3,9 Sivistystoimi 
Lasten päivähoito (677) 3,8 Sivistystoimi/sosiaalitoimi 

Äitiys- ja lastenneuvola (496) 3,8 Terveystoimi 
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut (1143) 3,8 Sivistystoimi 

Terveydenhoitaja (1087) 3,6 Terveystoimi 
Apuvälineet (437) 3,5 Terveystoimi 

Laboratorio ja röntgen (1108) 3,5 Terveystoimi 
Koulujen iltapäivätoiminta (517) 3,4 Sivistystoimi/sosiaalitoimi 

Kela (874) 3,4 Kansaneläkelaitos 
Kunnan liikuntapalvelut (916) 3,3 Liikuntatoimi 

Kotisairaanhoito (401) 3,3 Terveystoimi 
Hammashuolto (1094) 3,3 Terveystoimi 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto (454) 3,3 Terveystoimi 
Vanhusten kotipalvelut (571) 3,3 Sosiaalitoimi 

Fysioterapia (653) 3,2 Terveystoimi 
Nuorisotyö (577) 3,2 Sosiaalitoimi 

Yleislääkäri (1247) 3,2 Terveystoimi 
Sairaala- ja vuodeosastohoito (561) 3,2 Terveystoimi 

Vammaispalvelut (420) 3,1 Sosiaalitoimi 
Muut vanhusten palvelut (571) 3,1 Sosiaalitoimi 

Lastensuojelutyö (372) 3,0 Sosiaalitoimi 
Muut kuntoutuspalvelut (362) 3,0 Terveystoimi 

Työvoimapalvelut (515) 2,9 Valtio/työ- ja elinkeinoh. 
Sosiaalityö (389) 2,9 Sosiaalitoimi 

Omaishoidontuki (363) 2,8 Sosiaalitoimi 
Toimeentulotuki (350) 2,8 Sosiaalitoimi 

Oikeusapu (296) 2,8 Valtio/oikeuslaitos 
Sosiaaliasiamiespalvelut (268) 2,7 Sosiaalitoimi 

Päihdehuolto (310) 2,7 Sosiaalitoimi 
Lapsiperheiden kotipalvelut (362) 2,6 Sosiaalitoimi 

Erikoislääkäri (913) 2,6 Terveystoimi 
Mielenterveyspalvelut (338) 2,6 Terveystoimi 

Potilasasiamiespalvelut (230) 2,5 Terveystoimi 

  

Mikään palvelu ei saanut keskiarvoksi yli neljää. Noin kolmannes palveluista sai arvosteluasteikon kes-
kimmäistä arvoa (3) huonomman arvosanan. 

Taulukosta käy ilmi, että parhaiten toimiviksi on arvioitu lasten kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon 
liittyvät palvelut. Parhaiten toimiviksi arvioidut palvelut ovat pääsääntöisesti palveluita, jotka voidaan 



 53

katsoa osaksi tavanomaista arkea. Sen sijaan palvelut, joita tarvitaan erityistä huolta aiheuttavissa elä-
mäntilanteissa, arvioitiin kehnoimmiksi. Tällaisiksi voidaan lukea sosiaalihuoltoon kuuluvat palvelut, 
päihde- ja mielenterveyspalvelut, erikoislääkäri tai asiakkaan oikeusturvan valvontaan liittyvät palvelut. 

Seuraavaksi vastaajien arvioita julkisten palvelujen toimivuudesta tarkastellaan palvelutyypeittäin tar-
kemmin. 

Sosiaalipalvelujen toimivuus 
Vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisimpiä lapsille ja lapsiperheille suunnattuihin palveluihin. Kaik-
kein tyytyväisimpiä oltiin palveluihin, joiden järjestämisestä vastaavat peruskunnat. Yli puolet vastaa-
jista piti asuinkuntansa tarjoamaa perusopetusta, esiopetusta, päivähoitoa ja koulujen iltapäivätoimin-
taa hyvänä (tämän luvun tarkastelussa luokat ”melko hyvä” ja ”hyvä” on yhdistetty). Eniten tyytymättö-
myyttä aiheutti lapsiperheiden kotipalvelu ja lastensuojelutyö. Viidennes vastaajista katsoi, että palve-
lulla oli heille vähäistä suurempi (viisiportaisen asteikon arvot 3-5) merkitys. Puolet niistä vastaajista, 
jotka olivat ilmoittaneet kotipalvelulla olevan heidän hyvinvoinnilleen paljon merkitystä (=5), katsoi 
palvelun toimivan huonosti (tämän luvun tarkastelussa luokat ”melko huonosti” ja ”huonosti” on yh-
distetty). Kotipalvelu sisältää kodinhoitoapua ja muita tukitoimia. Useimmissa kunnissa kodinhoi-
toapua ei tarjota lapsiperheille lainkaan. Kirkkonummi on Länsi-Uudellamaalla poikkeus: vuonna 
2009 kunta kustansi kodinhoitoapua yli sadalle lapsiperheelle. Raaseporissa kodinhoitoapua oli saa-
nut yksi ja Hangossa kaksi lapsiperhettä, muissa kunnissa ei yksikään. (Sotkanet.)  

Kuvio 28. Vastaajien arvio lasten ja lapsiperheiden palvelujen toimivuudesta kotikunnassaan. 6 

 

Vanhusten kotipalveluihin oltiin lapsiperheiden kotipalvelua tyytyväisempiä. Keskimäärin yli 40 pro-
senttia vastaajista piti palvelua hyvänä. Niistä vastaajista, joiden hyvinvoinnille palvelulla oli melko pal-
jon tai paljon merkitystä, noin puolet katsoi palvelun toimivan hyvin.  

Joka kuudes niistä, jotka pitivät palvelua hyvinvointinsa kannalta merkittävänä, oli tyytymätön palve-
luun. Avovastauksissa vanhusten kotipalvelun työntekijöiden kiireisyyttä ja avun riittävyyttä arvostel-
tiin: 

”Kotipalvelun laatu huononee koko ajan. Ensimmäinen kommentti kun tullaan asiak-
kaan luokse on ”kiire”. Toivoisin omalta kohdaltani jos joudun tilanteeseen että tarvit-
see kotiapua, että minulla on varaa ottaa yksityistä palvelua että voi toivoa mitä apua ha-
luaisin.” 

                                                   
6 Kuviossa keskiryhmä (likert-asteikon arvo 3 = ”ei hyvä, ei huono”) poistettu, mikä helpottaa vastausten sijoittumisen 
tarkastelua huono-hyvä-akselilla. 
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”Yhteiskunta haluaa, että ihmiset asuvat kotona niin kauan kuin mahdollista, mutta 
esim. kodinhoitajat eivät auta tarpeeksi. Ei siivous, ei ostokset, ei pankkiasiat ja ei tär-
keimmissä päivän asioissa.” 

Vammaispalveluihin oltiin vanhuspalveluja tyytymättömämpiä. Joka viides vammaispalvelua itselleen 
merkityksellisenä pitävä arvioi palvelun toimivan huonosti tai melko huonosti. Omaishoidon tukeen 
oltiin vanhus- ja vammaispalveluista kaikkein tyytymättömimpiä. Lähes 40 prosenttia vastaajista näki 
omaishoidontuessa puutteita. Niistä vastaajista, joille tuki oli merkittävä hyvinvointia lisäävä tekijä, 
joka kolmas katsoi tuen toimivan huonosti. 

Kuvio 29. Vastaajien arvio vanhus- ja vammaispalvelujen toimivuudesta kotikunnassaan.  

 
Sosiaalihuoltoon liittyviin palveluihin oltiin keskimäärin enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. 
Joka kolmas oli tyytymätön sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen. Avovastauksissa esiin nousivat toi-
meentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat: 

”Toimeentulotukihakemuksen käsittely kestää aivan liian kauan, hakemus pitäisi käsitellä 
7 päivän kuluessa kun nyt siihen saattaa pisimmillään mennä 3-4 viikkoa.” 

Vähiten tyytyväisiä oltiin päihdehuoltoon, jonka toimivuus arvioitiin puutteelliseksi yli 40 prosentissa 
vastauksia. Myös sosiaaliasiamiespalveluihin oltiin tyytymättömiä, tosin kovin monella vastaajalla ei 
ollut niistä kokemusta (n=268). 

Kuvio 30. Vastaajien arvio sosiaalihuoltoon liittyvien palvelujen toimivuudesta kotikunnassaan.  

 
Muiden kuin kunnan järjestämistä julkisista palveluista tyytyväisimpiä oltiin Kelan toimintaan. Lähes 
puolet vastanneista arvioi Kelan toiminnan hyväksi tai melko hyväksi. Sen sijaan työvoimapalveluihin 
oli tyytymätön joka neljäs vastaaja. Tyytymättömimpiä oltiin valtion tarjoamaan oikeusapuun, jota 
kovin moni vastaaja ei ollut kuitenkaan arvioinut (n=296). 
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Kuvio 31. Vastaajien arvio muiden kuin kunnan järjestämien julkisten palvelujen toimivuudesta kotikunnassaan.  

 
Sosiaalipalveluiden ohella vastaajilta tiedusteltiin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikuntapalve-
luiden merkitystä ja toimivuutta. Yli puolet vastaajista katsoi kunnan liikuntapalveluilla olevan hyvin-
vointinsa kannalta vähäistä suurempi merkitys. Noin viidennes kaikista vastaajista arvioi kunnan lii-
kuntapalvelut kunnassaan huonoiksi. Lähes puolet piti kunnan liikuntapalveluita toimivina. Selvästi 
tyytyväisimpiä oltiin kulttuuri- ja kirjastopalveluihin, joita lähes 70 prosenttia vastaajista piti toimivi-
na. Nämä palvelut koettiin myös yleisimmin merkityksellisiksi: kolme neljännestä vastaajista arvioi 
kulttuuri- ja kirjastopalvelut vähäistä merkittävämmiksi oman hyvinvointinsa kannalta. 

Kuvio 32. Vastaajien arvio vapaa-ajan palveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 
Lomakkeessa ei ole kysytty, kuinka paljon vastaaja on kutakin palvelua käyttänyt tai tarvinnut. Ne, jotka 
ovat maininneet jonkin palvelun oman hyvinvointinsa kannalta merkitykselliseksi, näyttävät pitävän 
kyseistä palvelua toimivampana kuin muut. Tuloksesta ei vielä voi päätellä, että palvelun käyttö paran-
taa vastaajan arviota palvelun toimivuudesta. Jos asiaa tarkastellaan toisin päin, huomataan, että palve-
lun hyvin toimivaksi arvioineista muita useampi piti palvelua myös merkityksellisenä omalle hyvin-
voinnilleen. Vastaavasti ne, jotka katsoivat palvelun toimivan huonosti, eivät kokeneet mainitun palve-
lun olevan merkityksellinen heidän hyvinvoinnilleen. Palvelun merkitys ja kokemukset sen toimivuu-
desta ovat siis yhteydessä toisiinsa. Huonosti toimiva palvelu ei lisää vastaajan hyvinvointia. 

Sosiaalipalvelujen yleinen arviointi ja saatavuus 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan sosiaalipalveluja yleisellä tasolla erilaisten asiakastyytyväisyyttä mittaavi-
en seikkojen osalta. Sosiaalipalvelut eivät saaneet kovin hyviä arvosanoja: yksikään mittari ei saanut 
asteikon keskimmäistä lukuarvoa korkeampaa keskiarvoa. Parhaiten sosiaalipalveluissa onnistuttiin 
asiakaspalvelun osalta, mitä vastaajat eivät kuitenkaan pitäneet sen paremmin hyvänä kuin huonona-
kaan. Sen sijaan muiden seikkojen osalta palveluita pidettiin huonoina tai melko huonoina.  
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Taulukko 9. Vastaajien yleinen arvio sosiaalipalvelujen laadusta. 

(n) Keskiarvo 
Asiakaspalvelu (820) 2,9 

Tilojen esteettömyys (585) 2,8 
Sähköinen asiointi (527) 2,7 

Ajan saaminen kohtuullisen odotusajan kuluessa (836) 2,6 
Yleisneuvonta (881) 2,6 

Palveluista tiedottaminen (1006) 2,5 
Yksilöllinen palveluohjaus (655) 2,3 

Kulkuyhteydet (935) 2,3 

 

Julkisten palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisestä on viime vuosina puhuttu paljon. Te-
hokkuudeksi on katsottu mm. se, jos palveluiden yksikkökustannuksia on erilaisilla uusilla järjestelyillä 
kyetty laskemaan. Palveluiden keskittäminen suurempiin yksiköihin on nähty yhtenä keinona lisätä 
kuntien palvelutuotannon tuottavuutta ja tehokkuutta. Monia lähipalvelupisteitä on lakkautettu ja 
siirretty kuntien kasvukeskuksiin. Palvelujen keskittämisen seurauksena palvelujen saavutettavuus on 
heikentynyt etenkin niiden väestöryhmien kohdalla, jotka eivät asu kunnan keskustassa ja joille keskus-
ta on vaikea saavuttaa. Haja-asutusalueilla voi olla vaikea liikkua ilman omaa autoa. Ikääntyneet, nuo-
ret ja pienituloiset ovat usein julkisen liikenteen varassa. Mikäli lähipalvelut on lakkautettu eikä julki-
nen liikenne toimi, osalle kuntalaisista palvelut voivat olla erittäin vaikeasti saavutettavissa. 

Länsi-uusimaalaisista vain joka kymmenes arvioi kulkuyhteydet sosiaalipalveluihin hyviksi tai melko 
hyviksi. Tyytymättömimpiä oltiin Nummi-Pusulassa, missä lähes 90 prosenttia vastaajista piti kulku-
yhteyksiä huonoina tai melko huonoina. Myös Siuntiossa (78 %) ja Karjalohjalla (71 %) tyytymättö-
myys oli huomattava 

Kuvio 33. Vastaajien arvio sosiaalipalvelujen kulkuyhteyksistä, %. 

 

Tyytyväisyys asuinalueen julkisiin kulkuneuvoihin korreloi (Spearmanin =0,601**) sosiaalipalvelujen 
kulkuyhteyksien kanssa, mutta kulkuyhteyksiä kohtaan osoitetun tyytymättömyyden taustalla on muita-
kin tekijöitä. Esimerkiksi Kirkkonummella vajaa kolmannes vastanneista on tyytymätön julkisiin kul-
kuneuvoihin, mutta vielä useampi (lähes puolet vastanneista) pitää kulkuyhteyksiä sosiaalipalveluihin 
huonoina. 
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Kuvio 34. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueensa julkisiin kulkuneuvoihin, %. 

 
Sosiaalipalvelujen saatavuuteen vaikuttaa kulkuyhteyksien lisäksi palvelutarjonnan ja tarpeen suhde. 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, saiko sosiaalipalveluihin ajan kohtuullisen odotusajan kuluessa. Lähes 
puolet länsi-uusimaalaisista koki, että ajan sai huonosti. Ongelmallisimmalta tilanne näyttää Karkki-
lassa, missä vain joka kymmenes kysymykseen vastanneesta oli saanut ajan kohtuulliseksi katsomansa 
odotusajan kuluessa. Myös muissa Karviaisen kuntayhtymän kunnissa (Nummi-Pusula ja Vihti) ajan 
saamista pidettiin vaikeana. LOSTin alueen pienissä kunnissa (Siuntio, Inkoo, Karjalohja) ajan saa-
minen koettiin keskimääräistä paremmaksi, tosin Karjalohjallakin 40 prosenttia vastaajista piti tilan-
netta huonona. Sen sijaan LOSTin isoimmassa kunnassa Lohjalla yli puolet vastanneista katsoi aikoja 
saatavan huonosti. Raaseporin entisen kuntajaon mukaisilla alueilla oltiin Karjaalla ja Pohjassa hie-
man tyytymättömämpiä kuin Tammisaaressa. 

Kuvio 35. Vastaajien arvio ajan saamisesta sosiaalipalveluihin kohtuullisen odotusajan kuluessa, %. 

 
Palvelujen saatavuuteen vaikuttaa myös tiedottaminen ja neuvonta. Mikäli palveluista ei ole saatavilla 
riittävästi tietoa ja opastusta, niihin ei myöskään osata hakeutua. Vastaajia pyydettiin arvioimaan sosi-
aalipalvelujen tiedottamista ja yleisneuvontaa. Kysymyksistä muodostettiin summamuuttuja 
( =0,869), joka luokiteltiin kolmeen luokkaan. Myös sosiaalipalvelujen tiedotukseen ja neuvontaan 
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oli tyytymättömiä puolet länsi-uusimaalaisista. Keskimääräistä parempi tilanne oli Kirkkonummella, 
mutta sielläkin lähes 40 prosenttia vastaajista arvioi tiedottamisen ja neuvonnan huonoksi.  

Kuvio 36. Vastaajien arvio sosiaalipalvelujen tiedottamisesta ja yleisneuvonnasta, %. 

 
 

Terveyspalveluiden toimivuus 
Seuraavassa tarkastellaan vastaajien tyytyväisyyttä eri terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien toimi-
vuuteen. Myös terveyspalveluiden kohdalla tyytyväisimpiä oltiin palveluihin, jotka on suunnattu lapsil-
le ja lapsiperheille. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluita piti hyvinä 65 prosenttia vastanneista. Joka kym-
menes oli näihin palveluihin tyytymätön. Lapsille ja nuorille suunnatut koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto toimivat hyvin lähes joka toisen vastaajan mielestä. Joka viides oli näihin 
palveluihin tyytymätön. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat 
pääsääntöisesti ehkäisevää terveydenhuoltoa.  

Kuvio 37. Vastaajien arvio ehkäisevän terveydenhoidon palveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 
Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä terveydenhoitajan palveluihin. Lääkäripalveluihin oltiin sen sijaan 
tyytymättömämpiä. Yleislääkärin palveluita piti hyvinä noin 40 prosenttia vastaajista, mutta erikoislää-
kärinpalveluita vain joka neljäs. Huonoina yleislääkärin palveluita piti joka neljäs vastaaja. Vielä tyyty-
mättömämpiä oltiin erikoislääkärin palveluihin, joita piti huonoina joka toinen. 
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Kuvio 38. Vastaajien arvio terveydenhoitajan, yleislääkärin ja erikoislääkärin palveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 
 

Mielenterveyspalveluihin oltiin enimmäkseen tyytymättömiä. Joka viides vastaaja arvioi niiden 
toimivan kotikunnassaan hyvin, kun taas lähes puolet vastaajista piti niitä huonoina. 

Kuvio 39. Vastaajien arvio mielenterveyspalveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 
Muista sairaanhoidon palveluista tyytyväisimpiä oltiin apuvälineisiin, laboratorio- ja 
röntgentutkimuksiin sekä hammashuoltoon. Näitä palveluita piti hyvinä keskimäärin joka toinen 
vastaaja. Vastaukset olivat kuitenkin polarisoituneet. Esimerkiksi hammashuoltoon oli tyytymätön yli 
neljännes vastanneista. Varsinkin hammashoidon jonot ja ajanvaraus herättivät tyytymättömyyttä 
vastaajissa: 

”Hammaslääkärille tarkistukseen pääsee reilun puolen vuoden päästä. Ei mitään järkeä 
kun oikein mainostetaan miten kunta hoitaa asukkaidensa hampaat.” 

”Kunnallisen hammaslääkärin ajanvaraussysteemi surkea, joutuu anomaan automaatin 
kanssa. Mistään ei tiedä onko asia mennyt perille, ei voi kysyä mitään.” 

Kuvio 40. Vastaajien arvio muiden sairaanhoidon palveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 
Potilasasiamiespalveluihin oltiin enimmäkseen tyytymättömiä. Lähes joka toinen vastaaja katsoi 
palvelun toimivan asuinkunnassaan huonosti. 
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Kuvio 41. Vastaajien arvio potilasasiamiespalveluiden toimivuudesta kotikunnassaan. 

 

Terveyspalveluiden yleinen arviointi ja saatavuus 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan terveyspalveluja yleisellä tasolla erilaisten asiakastyytyväisyyttä 
mittaavien seikkojen osalta. Terveyspalvelut näyttävät saaneen hieman parempia arvioita kuin 
sosiaalipalvelut. Parhaiten terveyspalveluissa onnistuttiin tilojen esteettömyyden ja asiakaspalvelun 
osalta, joissa vastausten keskiarvo ylsi yli kolmen. Mitään osa-aluetta ei arvioitu keskimäärin melko 
hyväksi tai hyväksi (asteikon arvot 4 ja 5). Huonoimmiksi terveyspalveluiden osalta arvioitiin 
sähköinen asiointi, josta vastaajilla tosin näyttää olleen vähiten kokemuksia. 

Taulukko 10. Vastaajien yleinen arviointi terveyspalvelujen laadusta. 

 

Alueen kuntalaiset olivat hieman tyytyväisempiä terveydenhuoltopalvelujen kulkuyhteyksiin kuin 
sosiaalipalvelujen kulkuyhteyksiin, mutta tyytymättömyys oli silti merkillepantavaa: joka toinen vastaaja 
piti kulkuyhteyksiä terveyspalveluihin huonoina. Tyytymättömimpiä oltiin Nummi-Pusulassa, 
Siuntiossa ja Karjalohjalla. Nämä kunnat saivat myös sosiaalipalveluiden kulkuyhteyksiä arvioitaessa 
huonoimmat arviot. 
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Kuvio 42. Vastaajien arvio terveyspalvelujen kulkuyhteyksistä, %. 

 
Terveyspalveluiden saatavuuteen vaikuttaa kulkuyhteyksien lisäksi palvelutarjonnan ja tarpeen suhde. 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, saiko terveyspalveluihin ajan kohtuullisen odotusajan kuluessa. Lähes 
40 prosenttia vastaajista katsoi, että ajan sai huonosti. Monet kritisoivat pitkiä odotusaikoja ja 
ajanvarauksen ongelmia vielä kyselylomakkeen lopussa olleessa vapaamuotoisessa palauteosiossa: 

”Terveydenhuolto, sekä hammaslääkäriin pääsy ovat nykyään erittäin huonot. Jonotukset 
kestämättömät.” 

”Lääkärit, terveydenhoitajat, hammashoitajat on tosi vaikea tavoittaa puhelimitse. Usein 
ongelma selviäisi muutaman minuutin puhelulla, mutta ei kun saa ketään kiinni.” 

”Lääkärin aikoja on vaikea saada ja välillä tuntuu ettei saa ollenkaan tai odotusaika on 
kohtuuttoman pitkä.” 

”Största problemet med denna kommun för vår familj är hälso- och sjukvården, att få 
hjälp inom rimlig tid.” 

Kuntien välillä oli suuria eroja. Huonoimmalta tilanne vaikutti vastausten perusteella Karkkilassa, 
missä yli 70 prosenttia vastanneista katsoi, ettei aikaa saanut kohtuullisessa ajassa. Myös muissa 
Karviaisen kuntayhtymän kunnissa ajan saaminen koettiin hankalaksi. LOSTin yhteistoiminta-alueen 
pienimmissä kunnissa ajan saaminen vaikutti helpommalta kuin Lohjalla. 
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Kuvio 43. Vastaajien arvio ajan saamisesta terveyspalveluihin kohtuullisen odotusajan kuluessa, %. 

 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös terveyspalveluiden osalta tiedottamista ja yleisneuvontaa. 
Kysymyksistä muodostettiin summamuuttuja, joka luokiteltiin kolmeen luokkaan. Terveyspalveluiden 
tiedotukseen ja neuvontaan oli tyytyväinen joka neljäs vastaaja. Tyytymättömiä oli vajaa puolet 
vastaajista, mikä oli hieman vähemmän kuin sosiaalipalveluiden kohdalla. Jälleen Kirkkonummella 
tilanne vaikutti keskimääräistä paremmalta, mutta sielläkin joka kolmas vastaaja piti tiedotusta ja 
neuvontaa huonoina. 

Kuvio 44. Vastaajien arvio terveyspalveluiden tiedottamisesta ja yleisneuvonnasta, %. 
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Palvelutyytyväisyys kunnittain ja yhteistoiminta-alueiden sisällä 

Liitteessä 6 on esitelty kuntakohtaiset suorat jakaumat vastaajien arvioista sosiaali- ja terveyspalvelui-
den toimivuudesta. Kunnat on ryhmitelty liitteessä yhteistoiminta-alueittain. Jakaumista havaitaan, 
että vastaajat ovat arvioineet yhteistoiminta-alueiden tuottamia palveluja yhteistoiminta-alueiden si-
sällä eri tavoin. Yhden yhteistoiminta-alueen sisällä oli sekä sellaisia kuntia, joissa palveluihin oltiin 
selvästi tyytyväisiä että kuntia, joissa periaatteessa samoihin palveluihin oltiin selvästi tyytymättömiä. 
Tällainen vaihtelu näkyi myös Raaseporissa. 

Palvelutyytyväisyyttä tarkasteltiin samoilla muuttujilla korrespondenssianalyysin avulla, jonka yhteenve-
to on liitteessä 7. Korrespondenssianalyysin yhteenvedossa voi tarkastella, oliko kyseinen palvelu kor-
respondenssianalyysin perusteella arvioitu kunnassa pääosin hyväksi vai huonoksi.  

LOST-alueen kunnista eniten huonoksi arvioituja palveluja oli Karjalohjalla, missä yhteensä 14 palve-
lua oli arvioitu huonoksi. Inkoossa huonoksi oli arvioitu 10 palvelua, kun taas Lohjalla vain neljä ja 
Siuntiossa yksi. Karviaisen kunnista Nummi-Pusulassa 20 palvelua oli arvioitu huonosti toimivaksi, 
Vihdissä 13 ja Karkkilassa 10. Raaseporin sisällä oli entisen kuntajaon mukaisten alueiden välillä suu-
ria eroja: Pohjassa 15 palvelua oli arvioitu huonoksi, Karjaalla kahdeksan ja Tammisaaressa yksi. Muis-
ta kunnista Hangossa huonosti toimiviksi arvioituja palveluja oli kuusi ja Kirkkonummella kaksi. 

Hyvin toimiviksi arvioituja palveluja oli LOST-alueen kunnista eniten Lohjalla (26). Inkoolla tällaisia 
palveluita oli 17 ja Karjalohjalla 13, Siuntiolla vain kahdeksan. Karviaisen kunnista Karkkilassai 15 ja 
Vihdissä 14 palvelua oli arvioitu hyviksi, mutta Nummi-Pusulassa vain kaksi. Raaseporin sisällä parhai-
ten pärjäsi Tammisaari, jossa 15 palvelua arvioitiin hyväksi. Sen sijaan Pohjassa tällaisen arvion sai viisi 
ja Karjaalla vain kaksi palvelua. Muista kunnista Hangossa hyvin toimiviksi oli arvioitu 13 palvelua ja 
Kirkkonummella 17. 

Sellaisia kuntia, jotka saivat runsaasti hyviä arvioita ja niukasti huonoja, olivat Lohja, Tammisaari ja 
Kirkkonummi. Runsaasti huonoja ja niukasti hyviä arvioita saaneita kuntia olivat Nummi-Pusula ja 
Pohja. Siuntio ja Karjaa saivat muita vähemmän sekä hyviä että huonoja arvioita, toisin sanoen ne si-
joittuivat palveluarvioissa useimmiten lähelle ”ei hyvä, ei huono” -luokkaa. Muut kunnat olivat saaneet 
melko paljon sekä huonoja että hyviä arvioita. 

Seuraavaksi tarkastellaan palvelujen toimivuutta palvelukokonaisuuksittain. Arvioitaviksi annetut julki-
set palvelut yhdistettiin eri palvelukokonaisuuksia kuvaaviksi summamuuttujiksi. Summamuuttujia 
tarkasteltiin kunnittain laatikkojanojen avulla, jotka on esitelty graafisessa muodossa liitteessä 8.  Seu-
raavassa käydään läpi laatikkojanoista tehtyjä tulkintoja. 

Lasten ja lapsiperheiden palveluihin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä LOSTissa, mutta Karjalohjalla ja 
Siuntiossa niiden toimivuuteen oltiin vähemmän tyytyväisiä kuin Inkoossa ja Lohjalla. Karviaisten 
kunnista karkkilalaiset olivat tyytyväisimpiä näihin palveluihin, kun taas Nummi-Pusulassa palvelutyy-
tyväisyys oli koko Länsi-Uudenmaan alhaisimpia. Tarkasteltaessa Raaseporia entisen kuntajaon mukai-
sesti huomataan, että tammisaarelaiset olivat keskimäärin tyytyväisempiä lasten ja lapsiperheiden palve-
luihin kuin pohjalaiset tai karjaalaiset. Hangossa palvelutyytyväisyys oli Raaseporin kuntien tasolla. 
Kirkkonummella palvelukokonaisuuteen oltiin länsiuusimaalaisittain keskimääräistä tyytyväisempiä. 

Vanhus- ja vammaispalveluiden toimivuuteen oltiin LOSTin kunnissa keskimäärin yhtä tyytyväisiä, 
tosin Karjalohjalla palvelukokonaisuuteen oltiin muita kuntia hieman tyytyväisempiä. Karviaisten 
kunnista Karkkilassa palvelut oli arvioitu hieman muita kuntia paremmiksi. Koko Länsi-
Uudellamaalla juuri Karjalohjalla ja Karviaisissa oltiin tyytyväisimpiä vanhus- ja vammaispalveluihin. 
Raaseporin sisällä palvelutyytyväisyydessä ei näyttäisi olleen mainittavaa vaihtelua.  

Sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut oli arvioitu Karviaisen kunnissa melko yhdenmukaisesti. Sen sijaan 
LOSTin kuntien välillä oli selvää vaihtelua. Tyytyväisimpiä näihin palveluihin olivat lohjalaiset ja tyy-
tymättömimpiä inkoolaiset. Raaseporin sisällä Pohjassa ja Karjaassa palvelukokonaisuus oli arvioitu 
huonommin toimivaksi kuin Tammisaaressa. 

Vapaa-ajan palveluihin oltiin tyytyväisimpiä Karjalohjalla, Lohjalla, Vihdissä ja Hangossa. Yhteistoi-
minta-alueiden sisällä kuntalaisten kokemukset vaihtelivat. LOSTin kunnista tyytyväisimpiä olivat 
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Karjalohja ja Lohja. Karviaisen kunnista vapaa-ajan palvelut oli arvioitu parhaimmiksi Vihdissä. Raa-
seporin sisällä pohjalaiset ja karjaalaiset olivat tammisaarelaisia tyytymättömämpiä. 

Kelan palveluihin oltiin useimmissa kunnissa melko tyytyväisiä. Ainoastaan Karjalohjalla ja Nummi-
Pusulassa puolet vastanneista arvioi Kelan palvelut huonoiksi. Tyytyväisimpiä Kelan palveluihin oltiin 
Karkkilassa. Työvoimapalveluiden osalta hajontaa oli enemmän. LOSTin kunnista Lohjalla oltiin 
työvoimapalveluihin pääsääntöisesti tyytyväisiä, sen sijaan Karjalohjalla ja Siuntiossa suurin osa vastaa-
jista oli niihin tyytymättömiä. Karviaisen kunnista Vihdissä oltiin tyytyväisimpiä. Raaseporin sisällä 
Pohjassa näihin palveluihin oltiin muita kuntia tyytyväisempiä. 

Terveydenhoitajan ja lääkärien palveluihin oltiin LOSTin sisällä vaihtelevan tyytyväisiä. Lohjalaiset 
olivat muita tyytyväisempiä. Karjalohjalaisten näkemykset olivat jakautuneet tasaisesti tyytyväisiin ja 
tyytymättömiin. Karviaisten kunnissa oltiin suurimmaksi osaksi tyytymättömiä näihin palveluihin. 
Raaseporin sisällä tammisaarelaiset suhtautuivat terveydenhoitajan ja lääkärien palveluihin vähemmän 
kriittisesti kuin karjaalaiset ja pohjalaiset. Ehkäiseviin terveydenhoitopalveluihin oltiin kaikista kun-
nista tyytymättömimpiä Karjalohjalla. LOSTin kunnista selvästi tyytyväisimpiä oltiin Inkoossa. Karvi-
aisten kunnista tyytyväisimpiä oltiin Karkkilassa. Raaseporin sisällä pohjalaisten näkemykset jakautui-
vat sekä tyytymättömiin että tyytyväisiin, kun taas tammisaarelaiset olivat melko yhdenmukaisesti sitä 
mieltä, että palvelut eivät olleet erityisen hyviä eivätkä huonoja. Mielenterveyspalveluiden toimivuus 
jakoi näkemyksiä LOSTin ja Raaseporin sisällä. Sen sijaan Karviaisten kunnissa oltiin pääsääntöisesti 
sitä mieltä, että nämä palvelut toimivat huonosti. Sekä Hangossa että Kirkkonummella nähtiin mie-
lenterveyspalveluiden toimivan sekä hyvin että huonosti. 

Muiden sairaanhoitopalveluiden toimivuutta mitattiin summamuuttujalla, joka sisälsi kotisairaanhoi-
don, laboratorio- ja röntgentutkimuksten, fysioterapian, apuvälineiden, muiden kuntoutuspalvelui-
den, hammashuollon ja sairaala- ja vuodeosastohoidon toimivuutta mittaavat kysymykset. Nämä palve-
lut jakoivat LOSTissa eniten näkemyksiä Karjalohjalla, missä vastaajilla oli näistä palveluista sekä erit-
täin hyviä että huonoja kokemuksia. Muissa LOSTin kunnissa kokemukset olivat pääosin hyviä tai mel-
ko hyviä. Karviaisen kunnissa kokemukset olivat keskivertoja tai melko huonoja. Raaseporin sisällä 
muita sairaanhoitopalveluita oli arvioinut positiivisimmin tammisaarelaiset. Hankolaisten näkemykset 
jakautuivat tasaisesti sekä erittäin positiivisiin että erittäin kriittisiin. Kirkkonummelaiset olivat pää-
osin tyytyväisiä muihin sairaanhoitopalveluihin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus väestöryhmittäin 
Edellä huomattiin, että vastaajien kokemukset palvelujen toimivuudesta, laadusta ja saatavuudesta vaih-
telivat kunnittain. Tässä luvussa tarkastellaan vastaajien kokemuksia palveluista väestöryhmittäin. Tar-
kastelussa osa palveluista yhdistettiin palvelukokonaisuuksiksi, joita tarkasteltiin summamuuttujien 
avulla seuraavasti 

• Lasten ja lapsiperheiden palvelut: lasten päivähoito, esiopetus, perusopetus, koulujen iltapäi-
vätoiminta, nuorisotyö, lapsiperheiden kotipalvelut, lastensuojelutyö 

• Vanhus- ja vammaispalvelut: vanhusten kotipalvelut, muut vanhusten palvelut, vammaispalve-
lut, omaishoidontuki 

• Sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut: toimeentulotuki, sosiaalityö, päihdehuolto, sosiaa-
liasiamiespalvelut 

• Vapaa-ajan palvelut: kunnan liikuntapalvelut, kulttuuri- ja kirjastopalvelut 

• Sairaanhoitaja, lääkärin ja erikoislääkärin palvelut 

• Ehkäisevät terveyspalvelut: äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 

• Muut sairaanhoidon palvelut: kotisairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysiotera-
pia, apuvälineet, muut kuntoutuspalvelut, sairaala- ja vuodeosastohoito 

Toimivuuden arviointi perustuu laatikkojana-kuvioihin, jotka on esitetty liitteessä 9. 
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Lasten ja perheiden palveluihin tyytyväisimpiä olivat kaksi vanhinta ikäluokkaa, 65–74-vuotiaat ja 75 
vuotta täyttäneet. Vanhinta ikäluokkaa lukuun ottamatta naiset olivat hieman miehiä tyytyväisempiä 
palvelukokonaisuuteen. Perhemuodoittain tarkasteltuna ilman lapsia asuvat pariskunnat olivat palve-
lukokonaisuuteen tyytyväisimpiä ja heidän arvionsa lasten ja perheiden palveluiden toimivuudesta oli 
näin positiivisempi kuin kahden ja yhden vanhemman lapsiperheiden antamat arviot.  Niillä, jotka 
olivat tutkimushetkellä kyseisten palveluiden kohderyhmää elämäntilanteensa perusteella, oli siten 
kriittisempi suhtautuminen asuinkuntansa tarjoamiin lasten ja lapsiperheiden palveluihin kuin niillä, 
jotka näitä palveluita eivät perhemuotonsa puolesta tarvinneet. Opiskelijoilla, eläkeläisillä ja lapsen 
kanssa kotona olevilla oli palvelukokonaisuudesta myönteisempi kuva kuin ansiotyössä ja yrittäjinä 
toimivilla tai työttömillä. Sen sijaan tulotaso tai äidinkieli ei näytä juuri vaikuttavan näiden palvelui-
den osalta palvelutyytyväisyyteen. Vieraskieliset olivat suomen- ja ruotsinkielisiä tyytyväisempiä lasten 
ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen. 

Vanhus- ja vammaispalveluihin olivat tyytyväisimpiä nuoret, 18–29-vuotiaat ja toisaalta 65–74-
vuotiaat naiset. Tyytymättömimpiä sen sijaan olivat 30–49-vuotiaat naiset ja 65–74-vuotiaat miehet. 
Eri perhemuodoissa elävät olivat keskimäärin yhtä tyytyväisiä tähän palvelukokonaisuuteen lukuun ot-
tamatta heitä, jotka elivät kahden sukupolven aikuistaloudessa. Nämä vastaajat olivat hieman muita 
tyytymättömämpiä vanhus- ja vammaispalveluihin. Positiivisimman arvion palvelukokonaisuudesta 
antoivat opiskelijat ja lapsen kanssa kotona olevat vastaajat. Sen sijaan eläkeläiset arvioivat palvelut sa-
mantasoisiksi työttömien, ansiotyössä käyvien ja yrittäjien kanssa. Tulotaso ja kieli eivät juurikaan näy-
tä vaikuttavan palvelutyytyväisyyteen. Vieraskieliset olivat suomen- ja ruotsinkielisiä tyytyväisempiä 
vanhus- ja vammaispalveluihin. 

Sosiaalihuoltoon liittyviin palveluihin olivat tyytyväisimpiä 30–49-vuotiaat miehet, 65–74-vuotiaat 
naiset sekä vanhimman ikäluokan naiset ja miehet. Näiden palveluiden toimivuuden arvioivat huo-
noimmaksi 30–49-vuotiaat naiset ja 18–29-vuotiaat miehet. Yksinasuvat ja kahden vanhemman lapsi-
perheet olivat hieman tyytymättömämpiä näihin palveluihin kuin pariskunnat ja yksinhuoltajat. Kaik-
kein tyytymättömimpiä olivat kahden sukupolven aikuistaloudessa elävät. Ansiotyössä olevat, opiskelijat 
ja työttömät olivat keskimäärin yhtä tyytyväisiä sosiaalihuoltoon liittyviin palveluihin. Heitä hieman 
tyytymättömämpiä olivat eläkeläiset ja kaikkein tyytymättömimpiä yrittäjät ja kotona lapsen kanssa ole-
vat. Palvelutyytyväisyys hieman kasvoi tulotason myötä. Ruotsinkieliset olivat suomenkielisiä kriitti-
sempiä palvelukokonaisuutta kohtaan, kun taas vieraskieliset olivat selvästi muita tyytyväisempiä. 

Vapaa-ajan palveluihin oltiin sitä tyytyväisempiä, mitä vanhemmista ikäluokista oli kyse. Yksin asuvat 
olivat selvästi tyytyväisempiä näihin palveluihin kaikkiin muihin perheissä asuviin nähden. Tulotaso tai 
äidinkieli eivät näytä vaikuttavan näiden palveluiden arviointiin. Sen sijaan opiskelijat, eläkeläiset ja 
kotona lapsen kanssa olevat olivat selvästi tyytyväisempiä vapaa-ajan palveluihin kuin työssäkäyvät, yrit-
täjät tai työttömät. 

Kelan palveluihin oltiin tyytyväisempiä vanhemmissa ikäluokissa. Poikkeuksellisesti näissä palveluissa 
myös kieli vaikutti palvelutyytyväisyyteen: ruotsinkieliset olivat suomenkielisiä tyytyväisempiä. Eniten 
tyytymättömyyttä ilmeni yrittäjillä, sen sijaan eläkeläiset olivat Kelaan tyytyväisimpiä. Kelan kohdalla 
myös tulotaso ja koulutus vaikutti tyytyväisyyteen: alin tuloviidennes ja perusasteen suorittaneet olivat 
palveluun tyytyväisimpiä. 

Työvoimapalvelujen kohdalla kieli ja koulutustaso eivät vaikuttaneet palvelutyytyväisyyteen. Tulovii-
denneksistä ylin arvioi työvoimapalvelut hieman muita tuloluokkia positiivisemmin. Perhemuodoista 
kahden sukupolven aikuistaloudessa elävät olivat muita tyytymättömämpiä työvoimapalveluihin. Yrittä-
jät olivat työttömiä tyytymättömämpiä työvoimapalveluihin. 

Terveydenhoitajan, yleislääkärin ja erikoislääkärin palveluihin olivat tyytyväisimpiä vanhimmat ikäluo-
kat. Suomen- ja ruotsinkielisten välillä ei ollut eroja, kun taas vieraskieliset olivat näitä ryhmiä hieman 
tyytyväisempiä. Yrittäjät ja lapsen kanssa kotona olevat olivat muita sosioekonomisia ryhmiä hieman 
tyytymättömämpiä näihin palveluihin. Tulotaso ei vaikuttanut tyytyväisyyteen, mutta sen sijaan perus-
asteen suorittaneet olivat korkeammin koulutettuja tyytyväisempiä palvelukokonaisuuteen. 
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Ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin oltiin kaikissa väestöryhmissä pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ikä- 
ja sukupuolittain tarkasteltuna eniten tyytymättömiä oli alle 30-vuotiaiden sekä 50–64-vuotiaiden 
miesten keskuudessa. Pariskunnat olivat lapsiperheitä tyytyväisempiä palvelukokonaisuuteen. Yrittäjät 
olivat muita sosioekonomisia ryhmiä tyytymättömämpiä, kun taas tyytyväisimpiä olivat eläkkeellä tai 
kotona lapsen kanssa olevat vastaajat. Tulotaso ei vaikuttanut tyytyväisyyteen, mutta perusasteen suorit-
taneet olivat jälleen korkeammin koulutettuja hieman tyytyväisempiä palvelukokonaisuuteen. 

Mielenterveyspalveluihin olivat tyytymättömimpiä nuorin ja vanhin ikäluokka. Muissa ikäluokissa 
miesten ja naisten kokemukset erosivat toisistaan. Ruotsinkieliset arvioivat mielenterveyspalvelut sel-
västi suomenkielisiä paremmiksi. Perhemuodoista yksinasuvien antamat vastaukset vaihtelivat hyvistä 
huonoihin, mutta muissa perhemuodoissa palveluihin oltiin enimmäkseen tyytymättömiä. Myös kaikki 
sosioekonomiset ryhmät arvioivat palvelut pääsääntöisesti huonoiksi. 

Myös muiden sairaanhoitopalveluiden osalta ruotsinkieliset näyttivät arvioineen palvelut hieman suo-
menkielisiä paremmiksi. Yksinasuvat, pariskunnat ja kahden vanhemman lapsiperheet olivat tyytyväi-
sempiä palvelukokonaisuuteen kuin yksinhuoltajaperheet ja kahden sukupolven aikuistaloudet. Yrittä-
jät olivat sosioekonomisista ryhmistä jälleen tyytymättömimpiä näihin palveluihin. 

Edellä on käyty läpi vastaajien arvioita palvelujen toimivuudesta väestöryhmittäin. Summamuuttujien 
väestöryhmittäisessä tarkastelussa joihinkin luokkiin kertyi puuttuvien vastausten vuoksi niukasti ha-
vaintoja. Näissä tapauksissa on vaikea sanoa, selittyvätkö kyseisen ryhmän muista poikkeavat näkemykset 
satunnaisvaihtelulla vai onko kyseessä laajemmin kyseiseen ryhmään yleistettävissä oleva havainto. Täl-
lainen epävarmuus liittyy lähinnä perhemuodon ja sosioekonomisen aseman perusteella tehtyyn ver-
tailuun sekä vieraskielisten ryhmään. Suomen- ja ruotsinkielisen väestön sekä eri tulo- ja koulutus-
ryhmien välisen tarkastelun aineisto mahdollistaa paremmin. 

Anu Muuri (2008) on analysoinut kansalaisten mielipiteitä ja kokemuksia kuntien lakisääteisistä sosi-
aalipalveluista aineistonaan Tilastokeskuksen Stakesille keräämä Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -
kysely vuosilta 2004 ja 2006. Tulosten perusteella sukupuoli oli noussut tärkeäksi mielipiteitä jaka-
vaksi tekijäksi. Naiset olivat entistä kriittisempiä sekä sosiaalipalveluiden toimivuutta että sosiaaliturvan 
tasoa kohtaan. Länsi-Uudenmaan kuntia koskevassa aineistossa tällaista eroa ei ainakaan palvelukoko-
naisuuksien toimivuutta mittaavien summamuuttujien keskiarvoja vertaamalla voida havaita. 

Muurin tutkimuksessa eläkeläiset ja työttömät suhtautuivat muita kriittisemmin sosiaalipalveluiden 
toimivuuteen. Työttömät olivat myös Länsi-Uudenmaan aineistossa useissa palvelukokonaisuuksissa 
muita tyytymättömämpiä, mutta eläkeläiset sen sijaan eivät lukeutuneet kriittisimpien joukkoon.  

Muurin tutkimuksessa koulutus- ja tulomuuttujat eivät muodostuneet tärkeiksi mielipiteitä erottaviksi 
tekijöiksi toisin kuin joissakin aiemmissa tutkimuksissa. Tämä näyttäisi pitävän paikkansa myös Länsi-
Uudenmaan aineistossa ainakin sosiaalipalveluiden osalta. Joidenkin terveyspalveluiden kohdalla kor-
keammin koulutetut näyttävät suhtautuneen palveluiden toimivuuteen muita kriittisemmin. 

5.2 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö 

Vastaajista 60 prosenttia oli ostanut yksityisiä terveyspalveluja itselleen tai läheiselle. Joka kymmenes 
vastaaja oli ostanut yksityisiä terveyspalveluita vähintään kerran kuussa ja joka toinen tätä harvemmin. 
Vastaajia pyydettiin nimeämään, mitä palveluita he olivat ostaneet. Noin puolet vastaajista oli nimen-
nyt lomakkeeseen yhden tai useamman ostamansa terveyspalvelun. Palvelumuodon nimenneistä joka 
toinen oli ostanut erikoislääkärin palveluita, 40 prosenttia hammaslääkäripalveluita, 13 prosenttia 
yleislääkärin palveluita ja 10 prosenttia muita terveyspalveluita. Muiksi terveyspalveluiksi luokiteltiin 
esimerkiksi fysioterapia ja terapia. Lisäksi neljännes vastaajista ilmoitti ostaneensa ”lääkäripalveluita”, 
mutta vastauksesta ei voinut päätellä, oliko kyseessä yleis- vai erikoislääkäri.  

Vastaajilta tiedusteltiin miksi he olivat kääntyneet yksityisten terveyspalveluiden puoleen julkisten pal-
veluiden sijaan. Joka toinen terveyspalveluita ostaneista ilmoitti syyksi nopeuden: yksityiseltä sektorilta 
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ajan sai heti, kun terveyskeskuksen jonotusaikoja pidettiin kohtuuttoman pitkinä.  Lähes kolmannes 
vastanneista ilmoitti ongelmaksi ajan saamisen ylipäänsä. Avovastauksissa vastaajat totesivat seuraavaa: 

”Ei saa aikaa akuutti tarpeeseen.” 

”Kunnan palveluihin hankala, liki mahdotonta päästä.” 

”Kunta ei enää pysty [kuntayhtymän] myötä tarjoamaan, aikoja ei vaan saa, työssäkäyvä ei 
voi hautaan asti odotella.” 

Palvelun laatuun liittyviä syitä oli maininnut joka kolmas. Yksi laatuun liittyvä, usein mainittu syy oli 
lääkärisuhteen pysyvyys. Vastaajat halusivat asioida tutulla lääkärillä, mutta heidän mukaansa tämä ei 
ollut mahdollista julkisessa terveydenhuollossa terveyskeskuslääkäreiden vaihtuessa tiheästi. Omalääkä-
risuhteen muodostaminen koettiin mahdollisena julkisen sijaan yksityisellä terveysasemalla. Muuta-
missa vastauksissa kritisoitiin terveyskeskuslääkärien puutteellista suomenkielen taitoa. 

Yksityisiä terveyspalveluita olivat ostaneet muita useammin 30–64-vuotiaat. Koulutus- ja tulotason 
noustessa yksityisten terveyspalvelujen käyttö yleistyi. 

Sosiaali- ja tukipalvelujen (kuten lastenhoito-, siivous-, kodin tai pihan kunnossapito- tai it-palvelut) 
ostaminen oli selvästi terveyspalvelujen ostamista harvinaisempaa. Vain 13 prosenttia vastaajista il-
moitti ostaneensa tällaisia palveluita ylipäätään. Kuukausittain tällaisia palveluita oli ostanut vajaa kuu-
si prosenttia vastaajista. Yleisimpiä ostetuista palveluista olivat siivoukseen ja kodin tai pihan kunnos-
sapitoon liittyvät palvelut. 

Yksityisiä sosiaali- ja tukipalveluita olivat ostaneet muihin ikäryhmiin nähden useammin 75 vuotta 
täyttäneet ja toisaalta 30–49-vuotiaat. Vastaajan koulutus- ja tulotason noustessa yksityisten sosiaali- 
ja tukipalvelujen käyttö yleistyi. 

5.3 Palvelujen hankinta oman paikkakunnan ulkopuolelta 

Vastaajista 64 prosenttia hankki palveluja asuinkuntansa ulkopuolelta. Keskimääräistä useammin pal-
veluja hankkivat asuinkuntansa ulkopuolelta Karjalohjan, Inkoon, Siuntion, Kirkkonummen ja 
Nummi-Pusulan asukkaat. Vähiten palveluita muualta hankkivat lohjalaiset, joista vain 27 prosenttia 
teki näin. Kaikissa muissa kunnissa vastaava osuus oli vähintään 40 prosenttia vastanneista. 

Muualla asioivista joka toinen asioi pääkaupunkiseudulla ja kolme neljännestä jossain toisessa Länsi-
Uudenmaan kunnassa. Sellaisia vastaajia, jotka asioivat kotikuntansa ohella pelkästään pääkaupunki-
seudulla, oli muualla asioivista viidennes. Vastaavasti pelkästään Länsi-Uudellemaalle asiointinsa kes-
kittäneitä oli muualla asioivista vastaajista vajaa puolet. 

Kuusi prosenttia vastaajista hankki päivittäin kauppapalveluita oman kuntansa ulkopuolelta ja 30 pro-
senttia teki näin viikoittain. Yhdeksän prosenttia ilmoitti hankkivansa muualta viikoittain pankkipal-
veluita. Harrastus- ja liikuntapalvelut olivat myös yleisiä muualta hankittavia palveluita: yhdeksän pro-
senttia asioi toisessa kunnassa liikuntapalveluiden ja yhtä moni harrastusten vuoksi. Sosiaalipalveluita 
haettiin toiselta paikkakunnalta harvoin: 15 prosenttia vastaajista oli ylipäänsä joskus hankkinut sosiaa-
lipalveluita kotikuntansa ulkopuolelta. Sen sijaan terveyspalveluiden hankinta oli yleisempää: oman 
paikkakuntansa ulkopuolelta terveyspalveluita oli joskus hankkinut 53 prosenttia ja kuukausittain 11 
prosenttia vastaajista. 

Palveluita hankittiin kotikunnan ulkopuolelta yleisimmin siitä syystä, että palvelutarjonta oli muualla 
monipuolisempaa. Näin koki 84 prosenttia palveluja muualta hankkineista. Seuraavaksi yleisin syy oli 
se, ettei tarvittavaa palvelua ollut saatavilla asuinkunnassa (66 %). Vastanneista 52 prosenttia piti muu-
alta saatavia palveluita laadukkaampina. 46 prosenttia hankki palveluita toiselta paikkakunnalta koska 
asioi siellä töiden tai opintojen takia ja 43 prosenttia piti palveluita muualla hankittuina edullisempi-
na. 
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5.4 Tyytyväisyys asuinympäristöön ja muuttoaikeet 

Vastaajien keskuudessa oli verrattain vähän kuntaan hiljattain muuttaneita, ainoastaan neljä prosenttia 
vastanneista oli asunut kunnassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Puolet vastaajista oli asunut asuinkun-
nassaan yli 20 vuotta. 

Länsi-Uudenmaan kuntiin suuntautunut tulomuutto on 2000-luvulla ollut kaikissa kunnissa Hankoa 
lukuun ottamatta trendin mukaisesti nousussa. Myös nettomuutto (alueelle muuttaneiden ja alueelta 
pois muuttaneiden erotus) on ollut alueen kunnissa Hankoa lukuun ottamatta positiivinen, mikä käy 
ilmi kuviosta 45. (Sotkanet.) Tutkimusten mukaan muuttajien enemmistö on alle 30-vuotiasta väes-
töä, joka muuttaa opiskelu- ja työpaikkojen perässä. Muuttoliike vaikuttaa siten alueen huoltosuhtee-
seen ja tulomuodostukseen. (Kurkinen 2004.) Ovaskan (2003) mukaan muuttoliike on tärkeä kunti-
en ongelmia selittävä tekijä. Työikäisen väestön muuttaessa kasvukeskuksiin jäljelle jäävät palveluja eni-
ten tarvitsevat ja muuttotappiokunnissa huoltosuhde heikkenee. Vilkas muuttoliike myös rapauttaa 
koko yhteisöä hajottaessaan sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllistä rakennetta. Ongelmia esiintyy sekä 
lähtöalueilla että muuttovoittoisilla alueilla, kun palvelujen kysyntä ajautuu epätasapanoon. Muutto-
voittoisten alueiden investointimenot kasvavat, kun taas muuttotappioalueilla verotulot vähentyvät.  

Kuvio 45. Nettomuutto / 1000 asukasta Länsi-Uudenmaan kunnissa vuosina 2000–2009 (Sotkanet). 

 

Vastaajista 74 prosenttia viihtyi kotikunnassaan hyvin. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka tyytyväisiä he 
olivat asuinalueensa ominaisuuksiin. Eniten tyytyväisiä oltiin asuinalueen ulkoilumahdollisuuksiin ja 
luontoon. Samoin alueen kauneus, turvallisuus ja siisteys sekä naapurusto olivat kuntalaisten mieleen. 
Sen sijaan kunnalliset palvelut, erityisesti julkiset kulkuneuvot, aiheuttivat tyytymättömyyttä.  
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Kuvio 46. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen ominaisuuksiin, %. 

 
 

Vastaajista joka viidennellä oli muuttoaikeita. Kolme prosenttia oli päättänyt muuttaa ja 14 prosenttia 
harkitsi sitä. Lisäksi neljä prosenttia vastaajista olisi halunnut muuttaa, muttei pitänyt sitä mahdollise-
na. Yleisimmin esteeksi mainittiin taloudelliset syyt. Muuttoa suunnittelevista 43 prosenttia pysyisi 
nykyisessä kotikunnassaan ja 22 prosenttia olisi muuttanut naapurikuntaan. 28 prosenttia suunnitteli 
muuttoa muualle Suomeen ja 7 prosenttia ulkomaille. 

Yleisimmin muuttoaikeet liittyivät asuntoon: vastaaja halusi muuttaa joko sopivamman kokoiseen tai 
halvempaan (29 %). Yhdeksälle prosentille syynä oli oma tai perheenjäsenen työ ja seitsemälle pro-
sentille oma tai perheenjäsenen opiskelu. Yhdeksän prosenttia suunnitteli muuttoa palveluasuntoon 
tai -taloon. 

5.5 Sähköinen asiointi 

Entä millaiset olivat kuntalaisten valmiudet sähköiseen asiointiin? Vastaajilta tiedusteltiin, oliko heillä 
käytössä tietokone ja internet. 74 prosentilla oli käytettävissä tietokone kotona, 39 prosentilla töissä ja 
9 prosentilla jossain muualla kuin kotona tai töissä. Vastaajista 19 prosenttia ilmoitti, ettei heidän 
käytössään ollut tietokonetta. Internet-yhteys oli 72 prosentilla kotona, 39 prosentilla töissä ja 10 
prosentilla jossakin muualla. 19 prosentilla vastaajista internet-yhteyttä ei ollut käytettävissä lainkaan. 
Joka toisella vastaajalla oli melko paljon tai paljon kokemusta tietokoneen ja yhtä monella internetin 
käytöstä. 

Niistä, joilla ei ollut tietokonetta käytettävissä, oli suurin osa alimmasta tuloviidenneksestä eikä heillä 
ollut perusasteen jälkeistä koulutusta. Suurimmaksi osaksi he olivat eläkeikäisiä, mutta reilu viidennes 
heistä oli työikäisiä.  

Internetin käyttäminen oli tutuinta alle 30-vuotiaille, joista 90 prosentilla oli internetin käytöstä 
paljon tai melko paljon kokemusta. Tässä ikäryhmässä vain muutama yksittäinen vastaaja ilmoitti, ett-
eivät he juuri olleet käyttäneet internetiä. Vanhemmista työikäisistä (30–64-vuotiaista) kuudesosalle 
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netin käyttö oli vierasta. (***) Netin käyttö oli selvästi yleisempää korkeasti koulutettujen keskuudessa 
kuin matalasti koulutettujen. Perusasteen tutkinnon suorittaneista vain 23 prosenttia ilmoitti, että 
heillä oli paljon tai melko paljon kokemusta internetin käytöstä, kun vastaava osuus oli toisen asteen 
tutkinnon suorittaneilla kaksi ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla kolme kertaa suurempi (***). 
Netin käyttö yleistyi myös tulojen kasvaessa: alimmassa tuloviidenneksessä kokeneiden internetin käyt-
täjien osuus oli 34 prosenttia, kun se toiseksi ylimmässä ja ylimmässä tuloviidenneksessä oli kaksi ker-
taa suurempi (***). 

Tarkastellaan asiaa vielä toisinpäin: keillä on riski jäädä internetissä tapahtuvan tiedonvälityksen ulko-
puolelle? Perusasteen tutkinnon suorittaneista lähes kaksi kolmannesta ja toisen asteen tutkinnon 
suorittaneista joka neljäs ei ollut juurikaan käyttänyt internetiä. Alimmassa tuloviidenneksessä puolet 
ja toiseksi alimmassa tuloviidenneksessä joka kolmas ei ollut käyttänyt internetiä lainkaan tai vain vä-
hän. Asiaa tarkasteltiin vielä lähemmin eri ikäryhmissä. Alle 30-vuotiaat vastaajat olivat tottuneita ne-
tin käyttäjiä tulo- ja koulutustasosta riippumatta (ns.). Tätä vanhemmilla vastaajilla koulutus- ja tulo-
taso kuitenkin vaikutti merkittävästi siihen, osasiko vastaaja käyttää internetiä: mitä vähemmän tuloja 
tai koulutusta, sitä todennäköisemmin vastaajalla ei ollut kokemusta netin käytöstä (***). 

Kaikista 65 vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa ilmoitti, että heillä oli hyvin vähän tai ei lainkaan ko-
kemusta internetin käytöstä. Eläkeläiset olivatkin huolissaan siitä, että palveluita ja tiedotusta oli siir-
retty internetiin: 

”Älkää laittako kaikkia sinne internettiin, jää osa meistä vanhuksista tiedon ulkopuolel-
le.” 

”Toivottavasti yhteiskunta ei pistä kaikkia tuon vv piste se ja sen taakse. Muuten meitä 
vanhuksia jää niin paljon tiedon ulkopuolelle ja sitä jää jo.”  

Vastaajilta tiedusteltiin kuinka usein he käyttivät internetiä eri tarkoituksiin. Yleisimmin internetiä 
käytettiin sähköpostiin, tiedonhakuun, pankkipalveluihin ja uutisten lukemiseen. Näihin tarkoituksiin 
internetiä käytti vähintään kerran viikossa yli puolet vastanneista. Yhteisö- ja keskustelupalvelut olivat 
sen sijaan harvemmin käytössä: 25 prosenttia vastanneista käytti niitä viikoittain, mutta 62 prosenttia 
ei lainkaan. Viranomaisasiointi verkossa oli tuttua monille: 30 prosenttia oli joskus asioinut verkossa 
työvoimatoimiston palveluissa, 45 prosenttia Kelassa ja 58 prosenttia oli käyttänyt internetiä muuhun 
viranomaisasiointiin. Samalla tämä tarkoittaa, että 42–70 prosenttia ei ollut koskaan asioinut näiden 
tahojen kanssa internetissä. 

5.6 Luottamus kuntaan ja osallisuus päätöksentekoon 

Vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin he luottivat saavansa tarvitsemaansa apua, tukea ja palveluita 
kunnalta nyt ja tulevaisuudessa. Vastaajille esitettiin seuraavat väittämät: 

1. Luotan, että saan kunnan palveluista riittävästi apua tai tukea, mikäli sitä tarvitsen. 

2. Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavan 10 vuo-
den aikana. 

Vastausten perusteella kuntalaiset uskoivat palvelutarjonnan heikentyvän tulevaisuudessa. Vastaajista 
34 prosenttia uskoi saavansa kunnalta tarvitessaan apua nyt, mutta enää 28 prosenttia uskoi kunnan 
pystyvän järjestämään tarvittavat palvelut pidemmällä tähtäimellä. Vastaavasti 35 prosenttia vastaajista 
ei luottanut kunnan palveluihin vastaushetkellä ja 44 prosenttia ei luottanut kunnan kykyyn tuottaa 
palveluita tulevan 10 vuoden aikana. 

Ruotsinkieliset olivat hieman suomenkielisiä luottavaisempia kunnan palveluita kohtaan, kun taas vie-
raskieliset luottivat kuntaan jopa kaksi kertaa suomen- ja ruotsinkielisiä yleisemmin nyt (**) ja tulevai-
suudessa (***). Luottavaisimmin kunnan palveluihin suhtautuivat eläkeikäiset. Myös heistä suurempi 
osa luotti kunnan palveluihin vastaushetkellä kuin tulevaisuudessa. Vähiten luottavaisuutta esiintyi 30–
64-vuotiaiden keskuudessa. (***). Tulo- ja koulutustaso eivät vaikuttaneet koettuun luottamukseen. 
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Työmarkkina-asema vaikutti luottamukseen siten, että luottavaisimpia olivat eläkeläiset ja opiskelijat, 
kun taas työttömät luottivat kuntaan muita harvemmin (*).Yksinasuvien, pariskuntien ja kahden van-
hemman lapsiperheiden välillä ei ollut juuri eroa, mutta yksinhuoltajaperheissä kuntaan luottavia oli 
selvästi vähemmän kuin muissa perhemuodoissa (ns.). 

Kuvioista 32 ja 33 käyvät ilmi kuntakohtaiset jakaumat. Kuntien väliset erot olivat molemmissa tapa-
uksissa tilastollisesti merkitseviä. 

Kuvio 47. Vastaajien luottamus kunnan palveluihin vastaushetkellä, % vastaajista kunnittain (***). 

 
 

Kuvio 48. Vastaajien luottamus kunnan kykyyn järjestää tarvittavat palvelut seuraavan 10 vuoden aikana, % vastaajista kunnittain (***). 
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Lisäksi kartoitettiin vastaajien kokemaa osallisuutta kunnalliseen päätöksentekoon. Vastaajille esitettiin 
seuraavat väittämät: 

1. Kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon kunnallisten palvelujen kehittämisessä. 

2. Tiedän, miten voin vaikuttaa asuinkuntani asioihin. 

Vastaajista 14 prosenttia koki, että kuntalaisten mielipiteet huomioitiin palveluja kehitettäessä. Vastaa-
vasti 61 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuntalaisten mielipiteitä ei huomioitu. Joka neljäs 
vastaaja tiesi, kuinka asuinkunnan asioihin voi vaikuttaa, mutta joka toisella vastaajalla tällaista tietoa ei 
ollut. 

Avovastauksissa kunnallista päätöksentekoa kritisoitiin mm. avoimuuden ja tiedottamisen puutteesta: 

”Muutenkin olen sitä mieltä, että kunnallista päätöksentekoa olisi kehitettävä avoimem-
paan suuntaan. Nimenomaan asioiden valmistelussa olisi kuunneltava enemmän kunta-
laisia.” 

”Päätöksen teko [vastaajan kotikunnassa] on hämärää. Minulla ei ole selvyyttä siitä, mi-
ten voisin vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon kunnallisvaalien ulkopuolella. Ehkäpä 
vaikutusmahdollisuuksista voisi tiedottaa selkeämmin?” 

Näkemykset kuntalaisten mielipiteiden huomioimisesta näkyivät jakautuneen sukupolvittain. Kaikissa 
ikäryhmissä vähintään puolet vastaajista koki, ettei kuntalaisten mielipiteitä huomioitu. Eläkeikäiset 
kokivat tilanteen työikäisiä positiivisemmin. Vanhimmassa (75 vuotta täyttäneiden) ikäryhmässä niiden 
osuus, jotka uskoivat kuntalaisten tulevan kuulluksi, oli kolme kertaa suurempi kuin 30–64-
vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 30-vuotiaiden joukossa oli 30–64-vuotiaisiin nähden hieman enemmän 
niitä, jotka uskoivat kuntalaisten mielipiteiden tulevan huomioiduksi. (***). Eläkeikäiset myös kokivat 
työikäisiä useammin tietävänsä, kuinka vaikuttaa kotikuntansa asioihin. Alle 30 vuotiaista vain 14 pro-
senttia tiesi vaikutuskeinoista, kun eläkeikäisissä vastaava osuus oli kaksi kertaa suurempi. Hieman yl-
lättäen vieraskieliset olivat suomen- ja ruotsinkielisiä useammin sitä mieltä, että kuntalaisten mielipi-
teet huomioitiin palvelujen kehittämisessä (**). He myös ilmaisivat selvästi suomen- ja ruotsinkielisiä 
useammin tietävänsä, kuinka asuinkunnan asioihin voi vaikuttaa (*).  

Näkemykset kuntalaisten kuulemisesta jakautuivat jyrkimmin vastaajan työmarkkina-aseman mukaan: 
työttömistä ja kotona lapsia hoitavista juuri kukaan ei uskonut kuntalaisten mielipiteen tulevan huo-
mioiduksi, kun työllisistä näin uskoi joka kymmenes ja eläkeläisistä ja opiskelijoista joka viides (***). 
Työmarkkina-asema ei kuitenkaan selittänyt vastaajan tietoa vaikutusmahdollisuuksista muutoin kuin 
työttömien kohdalla: heidän joukossaan oli selvästi muita useammin niitä, jotka eivät tienneet kuinka 
voisivat vaikuttaa kunnan asioihin (ns.). 
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Kuvio 49. Vastaajien näkemykset kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottamisesta, % kunnittain (***). 

 
Vastaajien näkemykset kuntalaisten mielipiteiden huomioimisesta erosivat kunnittain. Erot olivat ti-
lastollisesti erittäin merkitseviä. Karviaisen kunnista Karkkilassa uskottiin muihin yhteistoiminta-
alueen kuntiin nähden hieman useammin, etteivät kuntalaiset tule kuulluksi. LOST-alueen kunnista 
Karjalohjalla oltiin muihin alueen kuntiin nähden kriittisimpiä. Kaikista kunnista vähiten kritiikkiä 
esittivät kirkkonummelaiset. Raaseporin muodostaneiden kuntien välillä oli nähtävissä selvä ero: 
tammisaarelaiset olivat karjaalaisia ja pohjalaisia vähemmän tyytymättömiä. Kaikissa kunnissa niiden 
osuus, jotka eivät uskoneet kunnan kuulevan kuntalaisten mielipiteitä oli merkittävästi suurempi kuin 
niiden, jotka uskoivat kuntalaisten näkemysten tulevan huomioiduksi palveluja kehitettäessä. 

5.7 Yhteenveto palvelujen toimivuudesta ja luottamuksesta kuntaa kohtaan 

Vastaajien antama arvio Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalveluista jäi melko huonolle tasolle. Keski-
määrin tyytyväisimpiä oltiin tavalliseen arkeen liittyviin universaaleihin palveluihin, kuten lasten kas-
vatukseen, opetukseen ja hoitoon liittyviin palveluihin. Sen sijaan palvelut, joita tarvitaan erityistä 
huolta aiheuttavissa ongelmallisissa tilanteissa (mm. sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, päihde- ja mie-
lenterveyspalvelut, potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut, erikoislääkärin palvelut) toimivat vastaajien 
mielestä melko huonosti. 

Sekä sosiaali- että terveyspalveluiden osalta tiedusteltiin kuntalaisten näkemystä palvelun laadusta 
yleensä. Laatutekijöistä parhaimmiksi arvioitiin molempien palvelusektoreiden kohdalla tilojen es-
teettömyys ja asiakaspalvelu. Huonoimmin toimiviksi arvioitiin sosiaalipalvelujen kohdalla kulkuyh-
teydet, palveluohjaus ja tiedottaminen. Terveyspalvelujen kohdalla huonoimpina pidettiin sähköistä 
asiointia, kulkuyhteyksiä ja palveluohjausta. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen ostaminen oli melko harvinaista, mutta useimmat vastaajat olivat ostaneet 
yksityisiä terveyspalveluita. Osa vastaajista katsoi yksityisten tarjoavan laadukkaampaa palvelua. Yleisin 
perustelu yksityisten terveyspalvelujen ostamiselle liittyi silti palvelun saatavuuteen: terveyskeskusten 
jonoja pidettiin liian pitkinä tai aikaa ei ollut saatu julkisesta terveydenhuollosta ylipäätään. 
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Vastaajien tyytymättömyys julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita kohtaan vaikuttaa ilmeiseltä. Vastaajat 
eivät myöskään tunteneet suurta luottamusta kuntaansa kohtaan: vain joka kolmas vastaaja uskoi saa-
vansa kunnalta tarvitessaan apua. Vielä harvempi (reilu neljännes) uskoi kunnan pystyvän järjestämään 
tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Vastaajat eivät myöskään vaikuttaneet luottavan siihen, että heidän näkemyksillään olisi vaikutusta pal-
velujen järjestämiseen. Vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, ettei kuntalaisten mielipiteitä huomi-
oitu palveluja kehitettäessä. 

Vastaajat eivät olleet täysin tyytymättömiä kotikuntaansa. Länsi-uusimaalaiset olivat laajasti tyytyväisiä 
asuinalueensa ulkoilumahdollisuuksiin ja luontoon, alueen kauneuteen, turvallisuuteen ja siisteyteen 
sekä naapurustoonsa. 

Näkemykset palvelujen toimivuudesta ja kunnan luotettavuudesta jakautuivat jossain määrin iän ja 
vastaajan työmarkkina-aseman mukaisesti. Eläkeikäiset suhtautuivat työikäisiä luottavaisemmin kunnan 
kykyyn järjestää palveluita ja lisäksi he kokivat työikäisiä useammin, että kuntalaisten mielipiteet ote-
taan huomioon kunnallisia palveluja kehitettäessä. Eläkeläisten ohella opiskelijoilla oli muita positii-
visempi näkemys kunnastaan. Sen sijaan työttömillä oli pessimistisin näkemys kunnan kyvystä tuottaa 
palveluita ja kunnan halukkuudesta kuulla kuntalaisiaan. Työttömillä oli myös muita huonompia ko-
kemuksia hyvinvointipalvelujen toimivuudesta. 
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6 Tulosten yhteenveto 

Työttömillä, yksinasuvilla ja yksinhuoltajilla huonompi terveys 

Fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä elinvoimaisuutta ja stressiä mitanneiden kysymysten perusteella voi-
daan todeta, että hyvinvointi jakautuu vastaajien keskuudessa epätasaisesti. Vastaajan kokemuksia selit-
tivät vastaajan iän, tulotason ja koulutustason ohella työmarkkina-asema ja perhemuoto.  

Fyysinen terveydentila heikkeni iän myötä. Stressikokemukset olivat sen sijaan yleisimpiä nuorilla vas-
taajilla. Elinvoimaisimmiksi itsensä tunsivat yli 30-vuotiaat työikäiset. Koettu stressi ja elinvoimaisuu-
den puute heikensivät vastaajan terveyttä. 

Fyysinen terveys oli sitä parempi, mitä enemmän vastaajalla oli koulutusta ja tuloja. Mieliala oli sen 
sijaan muita alhaisempi aivan pienituloisimmassa tuloviidenneksessä. 

Työttömät voivat työllisiä, opiskelijoita ja kotona lapsia hoitavia huonommin. Yksin tai yksinhuoltaja-
perheessä asuvat voivat puolestaan ydinperheitä ja pariskuntia huonommin. Myös äidinkieli selitti 
terveyttä: ruotsinkielisten joukossa oli puolet vähemmän terveytensä huonoksi kokevia kuin suomen-
kielisten tai vieraskielisten joukossa. Vieraskielisistä oli suomen- ja ruotsinkielisiin nähden kaksi ker-
taa suurempi joukko tilanteessa, missä he kokivat paljon stressiä, mutta vähän elinvoimaa.  

Lähiyhteisö keskeisin sosiaalisen tuen tuottaja 

Suurimmalla osalla vastaajista oli monipuolinen tukiverkko, jonka puoleen he voivat kääntyä tarvites-
saan tukea tai apua. Sosiaalisen tuen tuottajista keskimäärin merkittävimmiksi koettiin perhe, ystävät ja 
sukulaiset. Palveluista yleisesti merkityksellisimpiä olivat sekä julkiset että yksityiset terveyspalvelut. 
Kolmannen sektorin palvelut olivat merkityksellisiä vain joka kymmenennelle vastaajalle. 

Vastaajien sosiaalisen tuen tuottamisstrategioita tarkasteltiin ryhmittelyanalyysin avulla. Näin selvitet-
tiin millaisia kombinaatioita sosiaalisen tuen verkostoista löytyi. Suurin osa vastaajista (60 %) tukeutui 
ensisijaisesti lähiyhteisöönsä, joko valikoidusti tai laajemmin. Viisi prosenttia vastaajista tukeutui laa-
jasti sekä lähiyhteisöön, julkisiin ja yksityisiin palveluihin että kolmannen sektorin palveluihin. Vas-
taajista 15 prosenttia tukeutui ydinperheeseen ja terveyspalveluihin. Vain kuusi prosenttia vastaajista 
kuului ryhmään, joka tukeutui ensisijaisesti julkisiin palveluihin. Kaikkien tukimuotojen ulkopuolella 
jäi 13 prosenttia vastaajista. Heistä osa oli ulkopuolisia vapaaehtoisesti, osa tahtomattaan. 

Joka neljäs elää kuormittunutta arkea 
Kuntalaisten kokemukset arkipäivää kuormittavista ongelmista olivat myös eriytyneet sosioekonomisen 
aseman mukaisesti. Vastaajat jaettiin ryhmiin sen perusteella, kuinka paljon heille oli kasautunut jo-
kapäiväistä elämää aiheuttavia ongelmia ja kuinka paljon nämä ongelmat rasittivat heidän terveyttään. 
Näin muodostui kolme elämäntilanteen kuormittavuutta kuvaavaa ryhmää: kuormittuneet, riskiryhmä 
ja ei-kuormittuneet. 

Joka neljännen vastaajan elämäntilanne oli kuormittunut. Heille oli kasautunut useita jokapäiväistä 
elämää vaikeuttavia ongelmia. Kuormittuneiden voimavarat eivät riittäneet näistä ongelmista selviyty-
miseen. Tämän seurauksena he olivat muita selvästi stressaantuneempia ja heidän terveytensä oli muita 
huonompi. Kuormittuneet viihtyivät kotikunnassaan huonosti. He kokivat tarvitsevansa apua muita 
useammin, mutta heidän kokemuksensa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista olivat huonoja. Kuor-
mittuneilla oli tyypillisesti alhainen sosioekonominen asema.  

Ei-kuormittuneisiin kuului reilu kolmannes vastaajista. Heidän arkeensa ei liittynyt juurikaan asioita, 
jotka he olisivat tulkinneet ongelmiksi. He kokivat terveytensä hyväksi. Ei-kuormittuneilla oli vain 
vähän stressikokemuksia ja paljon elinvoimaisuuden kokemuksia. He olivat tyytyväisiä kotikuntaansa. 
Julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista heillä ei ollut kokemuksia. Heillä oli korkea sosioekonominen 
asema. 
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Näiden ryhmien väliin jäi vastaajajoukko, joille oli kertynyt joitakin ongelmia. Heidän voimavaransa 
eivät olleet kuitenkaan vielä ylittyneet. Riskiryhmäksi nimettyjen joukossa oli viitteitä ei-
kuormittuneita huonommasta terveydestä ja suuremmasta stressistä, mutta tilanne oli selvästi parempi 
kuin kuormittuneiden ryhmässä. Riskiryhmään sijoittuneet olivat tyypillisesti keskiluokkaa. He olivat 
melko tyytyväisiä kotikuntaansa ja heillä oli hyviä kokemuksia kunnan palveluista. 

Elämäntilanteen kuormittavuutta koskevan analyysin valossa vaikuttaa siltä, että ne, joilla oli muita 
enemmän voimavaroja – sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä pääomaa - käytettävissään voivat muita 
paremmin. Myös hyviksi koetut hyvinvointipalvelut toimivat voimavarana. Ne, jotka olivat kokeneet 
saaneensa apua sosiaali- ja terveyspalveluista, pysyivät melko hyvinvoivina muutamista vaikeuksistaan 
huolimatta. Sen sijaan kuormittuneiden tilanne vaikuttaa ongelmalliselta. Näillä vastaajilla oli moni-
naisia ongelmia, mutta heidän kokemuksensa mukaan kunnan palvelut eivät toimineet. Kuormittu-
neiden luottamus muihin ihmisiin ja kuntaan oli muita alhaisempi. 

Palvelujen toimivuudessa ongelmia 
Vastaajien antama arvio Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalveluista jäi melko huonolle tasolle. Keski-
määrin tyytyväisimpiä oltiin tavalliseen arkeen liittyviin universaaleihin palveluihin, kuten lasten kas-
vatukseen, opetukseen ja hoitoon liittyviin palveluihin. Sen sijaan palvelut, joita tarvitaan erityistä 
huolta aiheuttavissa ongelmallisissa tilanteissa (mm. sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, päihde- ja mie-
lenterveyspalvelut, potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut, erikoislääkärin palvelut) toimivat vastaajien 
mielestä melko huonosti. 

Vastaajien näkemykset palvelujen toimivuudesta erosivat kunnittain. Kuntien välillä oli eroja myös 
yhteistoiminta-alueiden sisällä ja Raaseporissa sen muodostaneiden kuntien välillä. Tämä viestii siitä, 
etteivät lyhyen aikaa toimineet yhteistoiminta-alueet tai kuntaliitokset ole vielä onnistuneet järjestä-
mään palveluitaan siten, että eri kuntien asukkaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa palvelujen käyttä-
jinä. 

Puuttuvien vastausten vuoksi palvelutyytyväisyyden arviointi väestöryhmittäin oli hankalaa. Aineisto 
mahdollisti parhaiten suomen- ja ruotsinkielisen väestön sekä eri tulo- ja koulutusryhmien välisen 
tarkastelun. Analyysin tuloksena kuitenkin havaittiin, etteivät koulutus- ja tulomuuttujat yksinään 
selittäneet vastaajien tyytyväisyyttä hyvinvointipalveluihin. Vastaajan äidinkieli ei myöskään juuri vai-
kuttanut palvelutyytyväisyyteen. Vieraskieliset vastaajat olivat joidenkin palvelujen kohdalla suomen- ja 
ruotsinkielisiä tyytyväisempiä, mutta vieraskielisiä vastaajia oli aineistossa niin vähän, ettei tämän pe-
rusteella voida todeta mitään varmaa kieliryhmien välisistä eroista. Sosioekonomisen aseman mukai-
sessa tarkastelussa työttömät vastaajat olivat useissa palvelukokonaisuuksissa muita tyytymättömämpiä. 

Sekä sosiaali- että terveyspalveluiden osalta tiedusteltiin kuntalaisten näkemyksiä palvelun laadusta 
yleensä. Kaikki mainitut laatutekijät arvioitiin melko huonoiksi tai keskinkertaisiksi. Tilojen esteettö-
myys ja asiakaspalvelu arvioitiin laatutekijöistä parhaimmiksi niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa. 
Sekä sosiaali- että terveyspalvelujen kohdalla kulkuyhteydet ja palveluohjaus arvioitiin huonoiksi. Puo-
let vastaajista oli tyytymätön palveluita koskevaan tiedotukseen ja neuvontaan, ja suunnilleen yhtä moni 
koki, ettei aikaa saanut palveluihin kohtuullisen odotusajan kuluessa. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen ostaminen oli melko harvinaista, mutta 60 prosenttia vastaajista oli osta-
nut yksityisiä terveyspalveluita. Osa vastaajista katsoi yksityisten palveluntuottajien tarjoavan laaduk-
kaampaa palvelua. Yleisin perustelu yksityisten terveyspalvelujen ostamiselle liittyi silti palvelun saata-
vuuteen: terveyskeskusten jonoja pidettiin liian pitkinä tai aikaa ei ollut saatu julkisesta terveydenhuol-
losta ylipäätään. 

Sähköinen asiointi vaikeinta niillä, joilla eniten palvelujen tarvetta 
Vastaajista suuri osa ei ollut koskaan hoitanut viranomaisasioita internetissä. Joka viidennellä vastaa-
jalla ei ollut kotona, töissä tai muuallakaan käytössään tietokonetta eikä internetyhteyttä. Tarkastelta-
essa vastaajien valmiuksia käyttää internetiä ylipäätään havaittiin, että pienituloisista ja kouluttamatto-
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mista vastaajista melko harvat osasivat käyttää internetiä. Siirrettäessä palveluita ja niitä koskevaa tiedo-
tusta internetiin on mietittävä, keiden asiakasryhmien kohdalla tämä heikentää palvelun saatavuutta 
entisestään. Nuoret osaavat käyttää nettiä tulo- ja koulutustasoon katsomatta, mutta tätä vanhemmilla 
kuntalaisilla osaamista oli lähinnä niillä, jotka jo muutenkin pärjäsivät hyvin. 

Hyvinvointi edellyttää luottamuksen ja osallisuuden vahvistamista 
Hyvä elämänhallinta edellyttää luottamusta omaan pärjäämiseen. Luottamus omaan pärjäämiseen 
riippuu yleensä siitä, voiko luottaa saavansa tarvitessaan muilta tai muualta apua. Toisin sanoen, luot-
tamus omaan pärjäämiseen riippuu luottamuksesta kanssaihmisiin ja instituutioihin.  

Tässä tutkimuksessa instituutioita on edustanut kunta palvelujen järjestäjän roolissa. Edellä todettiin, 
että kuormittuneimmat vastaajat luottivat kuntaan ja kanssaihmisiin vähiten. Tutkimuksessa havaittiin, 
että kuormittuneet olivat käyttäneet julkisia palveluita muita vastaajia enemmän. Samaan aikaan kuor-
mittuneiden joukossa esiintyi muita enemmän epäluottamusta kuntaa kohtaan. Näiden tulosten valos-
sa on syytä kysyä, missä määrin kuormittuneiden huonot palvelukokemukset ovat heikentäneet heidän 
luottamustaan ulkopuoliseen apuun? Missä määrin nämä kokemukset ovat heikentäneet heidän luot-
tamustaan heidän omaan selviytymiseensä? Mikä osa tästä luottamuksesta on sellaista, jonka palautta-
minen on kunnallisen palvelujärjestelmän käsissä? 

Kunnat voivat omia palveluitaan tarkastellessaan miettiä, onko niitä mahdollista muuttaa sellaisiksi, 
etteivät kuntalaiset enää koe osattomuutta palveluiden kehittämisessä saati saatavuudessa. Tässä tarkas-
telussa voi ottaa avuksi niitä näkemyksiä, joita kuntalaiset ovat kyselyaineistossa tuoneet esiin.  

Palvelujen saavutettavuus oli yksi keskeisin tyytymättömyyden aihe. Palvelutuotantoa on pyritty tehos-
tamaan keskittämällä palveluita harvempiin palvelupisteisiin. Vastaajista 60 prosenttia oli tyytymättö-
miä sosiaali- ja terveyspalvelujen kulkuyhteyksiin. Yhtä moni oli tyytymätön kuntansa julkisiin kulku-
neuvoihin. Ikääntyneet, nuoret ja pienituloiset ovat usein julkisten kulkuneuvojen varassa. Samalla 
juuri he käyttävät julkisia palveluita muita enemmän. 

Kunnan palveluihin hakeutuvilla kuntalaisilla on eritasoisia ongelmia. Osa pärjää kevyen ennaltaeh-
käisevän tuen avulla. Tutkimusten mukaan jo pelkkä tieto siitä, että apua on tarvittaessa tarjolla, riittää 
tukemaan yksilön itsenäistä pärjäämistä (Helasti 1999). Tässä valossa on syytä miettiä missä määrin 
kuntalaisten yleisesti jakama käsitys siitä, että kunnan palveluihin on vaikea päästä, on vaikuttanut vas-
taajien luottamukseen omaa tai läheisen pärjäämistä kohtaan. 

Osa kuntalaisista elää tilanteessa, joka edellyttää korjaavia palveluita ja mahdollisesti tehostettuja toi-
menpiteitä. Tulosten perusteella fyysisesti ja psyykkisesti huonoimmin voivat sellaiset kuntalaiset, joil-
le oli kertynyt useita jokapäiväistä elämää vaikeuttavia ongelmia. Nämä kuntalaiset ovat samaan aikaan 
useiden eri palvelujen tarpeessa.  

Sekä kunnan että kuntalaisen kannalta apua voidaan tarjota tehokkaimmin silloin, kun kuntalaisen 
tilanne on ensin kartoitettu kokonaisvaltaisesti esimerkiksi moniammatillisesti tehdyn palvelutarvear-
vion yhteydessä. Näin kuntalaiselle voidaan tarjota juuri oikeanlaista apua sen sijaan, että sekä palvelu-
järjestelmää että kuntalaista kuormitetaan pompottelulla ja väärin kohdennetuilla toimenpiteillä.  

Kuntalaisten kokemusten mukaan kunnat tiedottavat palveluistaan huonosti. Tämän vuoksi kuntalaiset 
eivät välttämättä osaa itse hakeutua juuri sen palvelun piiriin, jota he tosiasiassa tarvitsisivat. Esimer-
kiksi päihde- tai mielenterveysongelmista seuranneita taloudellisia tai terveydellisiä ongelmia on hel-
pompi lähteä hoitamaan aikuissosiaalityön tai terveyskeskuksen vastaanotolle kuin psykiatriselle poli-
klinikalle. Peruspalveluissa työskentelevien ammattilaisten tulisikin osata tunnistaa asiakkaiden jou-
kosta ne, joiden auttaminen edellyttää ohjaamista muihin palveluihin.  

Aineistossa kuormittuneessa elämäntilanteessa elävistä lähes joka viides oli jäänyt vaille ulkopuolista 
apua, vaikka olisi sitä tarvinnut. Näiden kuntalaisten kohdalla kyse voi olla sekä kunnan että kuntalais-
ten puutteellisista voimavaroista. Kunnan palveluissa voi olla liian pitkä jono tai palvelua ei ole yli-
päänsä tarjolla. Ongelmia on myös tiedotuksessa, palveluohjauksessa tai vaikeissa kulkuyhteyksissä. 
Nämä tekijät olivat vastaajien mukaan huonosti hoidettu sekä sosiaali- että terveyspalveluissa. Näillä 
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seikoilla on kerrannaisvaikutuksia. Ne kuntalaiset, jotka ovat jo uupuneet, eivät jaksa taistella oikeuksi-
ensa puolesta tai ottaa niistä edes selvää.  

Kuormittuneista 15 prosenttia oli kaikkien sosiaalisten tukiverkostojen ulkopuolella. Heidän tukenaan 
ei siis ole läheisiä eikä viranomaisia. 

Aineiston keruu ja edustavuus 
Tutkimusaineisto kerättiin 13-sivuisella kyselylomakkeella, joka oli mahdollista täyttää internetissä tai 
paperilomakkeena. Perinteinen paperilomake oli kaksi kertaa sähköistä lomaketta suositumpi vastaus-
vaihtoehto.  

Tutkimuksen vastausprosentti jäi alhaiseksi, mikä köyhdytti aineistoa ja heikentää tulosten yleistettä-
vyyttä. Katoanalyysin perusteella voitiin todeta, että vastaajajoukko edusti melko hyvin alueen väestöä: 
kaikki tuloluokat ja koulutusryhmät olivat aineistossa hyvin edustettuina. Suomen- ja ruotsinkielisiä 
vastaajia oli myös riittävästi, mutta vieraskielisistä vastaajista kyselyyn olivat voineet vastata vain ne, jot-
ka hallitsivat suomen tai ruotsin kielen. Vastaajien ikä painottui vanhimpiin ikäluokkiin. Monet hei-
koimmassa asemassa olevat kuntalaiset olivat jättäneet vastaamatta kyselyyn, mikä vinoutti aineistoa 
paremmin voivien kuntalaisten suuntaan. 

Alhaista vastausprosenttia selittävät useat eri tekijät. Osa vastaajista koki lomakkeen liian pitkäksi ja 
vastaamisen työlääksi. Ehkä merkittävämpi selitys liittyy kyselyä ja kuntaa kohtaan osoitettuun luotta-
muspulaan. 

Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella kyselytutkimukseen liittyi epäluuloa ja epäluottamusta. 
Intiimejä asioita ei haluttu kirjata vieraiden luettavaksi. Vielä yleisemmin ilmoitettiin, ettei vastaami-
sesta uskottu olevan hyötyä. Kyselylomakkeen saatekirjeessä vastaamiseen kannustettiin sillä, että kysely 
tarjosi kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon antamalla tietoa omasta 
hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan. Moni vastaaja ilmoitti, ettei uskonut tutkimustulosten vaikuttavan 
mihinkään. Tämä asenne näkyi myös itse aineistossa: vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, ettei kun-
talaisten mielipiteitä huomioitu palveluja kehitettäessä. 

Tulevaisuudessa kyselytutkimuksia suunniteltaessa tulee miettiä sekä uusia teknisiä ratkaisuja aineiston 
keruuksi, että tapoja motivoida kuntalaisia vastaamaan. Kuntalaisten tulee voida tuntea osallistuvansa 
sellaiseen prosessiin, jolla on todellisia vaikutuksia, jotta he jaksavat antaa tälle prosessille oman pa-
noksensa.  
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6 Sammanfattning av resultaten 

Sämre hälsa bland arbetslösa, ensamboende och ensamförsörjare 

Utifrån de frågor som mätte fysisk och psykisk hälsa samt livskraft och stress kan konstateras att välmå-
ende fördelar sig ojämnt bland de svarande. Svarandens upplevelser förklarades av hans eller hennes 
ålder, inkomst- och utbildningsnivå samt av ställningen på arbetsmarknaden och av familjeformen.  

Det fysiska hälsotillståndet försvagades med åldern. Stressupplevelser var däremot allmännare bland 
unga svarande. Mest livskraftiga kände sig över 30 år gamla personer i arbetsför ålder. Upplevd stress 
och brist på livskraft försvagade svarandens hälsa. 

Ju mer utbildning och inkomster svaranden hade desto bättre var den fysiska hälsan. Bland den fem-
tedel som hade lägst inkomster var sinnesstämningen lägre än bland de övriga. 

Arbetslösa mådde sämre än arbetande, studerande eller personer som skötte barn hemma. Personer 
som bodde ensamma eller i ensamförsörjarfamiljer mådde sämre än kärnfamiljer och par. Också mo-
dersmålet förklarade en del av hälsan: bland svenskspråkiga var det hälften så många som upplevde sig 
ha dålig hälsa jämfört med finskspråkiga eller personer med annat modersmål. Bland personer med 
annat modersmål än finska eller svenska var andelen som upplevde mycket stress men lite livskraft 
dubbelt så stor som bland finsk- eller svenskspråkiga.  

Den närmaste omgivningen viktigast när det gäller att skapa socialt stöd 
Största delen av svarandena hade ett mångsidigt stödnätverk som de kunde vända sig till när de behöv-
de stöd eller hjälp. Bland faktorer som skapar socialt stöd upplevdes familjen, vänner och släktingar 
som de viktigaste. Bland tjänsterna var hälsovårdstjänsterna – både de offentliga och de privata – all-
mänt taget de viktigaste. Den tredje sektorns tjänster var betydelsefulla endast för en tiondedel av sva-
randena. 

Svarandenas strategier när det gäller att skapa socialt stöd granskades med hjälp av klusteranalys. På så 
sätt kunde det klarläggas vilka typer av kombinationer som fanns inom nätverken för socialt stöd. 
Största delen av svarandena (60 %) stödde sig i första hand på sin närmaste omgivning, antingen se-
lektivt eller mer omfattande. Fem procent av svarandena stödde sig mer omfattande såväl på den när-
maste omgivningen som på offentliga och privata tjänster och tjänster inom den tredje sektorn. Fem-
ton procent av svarandena stödde sig på kärnfamiljen och på hälsovårdstjänsterna. Endast sex procent 
av svarandena hörde till en grupp som i första hand stödde sig på offentliga tjänster. Tretton procent 
av svarandena hamnade utanför alla stödformer. Av dessa var en del frivilligt utomstående, en del 
ofrivilligt. 

Var fjärde lever i en belastad vardag 
Kommuninvånarnas upplevelser av problem som belastar vardagen var också differentierade efter so-
cioekonomisk ställning. Svarandena delades in i grupper utifrån hur mycket problem som försvårar 
det dagliga livet de hade och hur mycket dessa problem frestade på deras hälsa. Därmed bildades tre 
grupper som avspeglade livssituationens belastning: de belastade, en riskgrupp och de obelastade. 

Var fjärde svarande hade en livssituation som var belastad. Personerna hade drabbats av flera problem 
som försvårade det dagliga livet. De belastades resurser räckte inte till för att klara av dessa problem. 
Som en följd var de klart mer stressade och hade en klart sämre hälsa än andra. De belastade trivdes 
dåligt i sin hemkommun. De upplevde att de oftare än andra behövde hjälp, men deras erfarenheter 
av kommunens social- och hälsovårdstjänster var dåliga. Typiskt för de belastade var en låg socioeko-
nomisk ställning.  

En dryg tredjedel av svarandena hörde till de obelastade. I deras vardag fanns nästan inte alls sådant 
som svarandena tolkade som problem. De upplevde att de hade god hälsa. De obelastade hade endast 
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få stressupplevelser, men många upplevelser av livskraft. De var nöjda med sin hemkommun. De hade 
inga erfarenheter av offentliga social- och hälsovårdstjänster. De hade hög socioekonomisk ställning. 

Mellan dessa två grupper fanns en grupp svarande med vissa problem. Denna grupps resurser hade 
emellertid ännu inte överskridits. Bland dem som här har kallats riskgruppen fanns tecken på sämre 
hälsa och mer stress än bland de obelastade, men situationen var klart bättre än bland de belastade. 
Typiskt för dem som placerade sig i riskgruppen var att de hörde till medelklassen. De var rätt nöjda 
med hemkommunen och hade goda erfarenheter av kommunens tjänster.  

I ljuset av den analys som gäller livssituationens belastning förefaller det vara så att de som till sitt för-
fogande hade mer resurser – socialt, ekonomiskt och mänskligt kapital – mådde bättre än andra. Ock-
så goda erfarenheter av välfärdstjänsterna fungerade som en resurs. De som upplevde att de fått hjälp 
av social- och hälsovårdstjänsterna mådde rätt bra, trots en del svårigheter. Situationen för de belasta-
de verkar däremot problematisk. Dessa svarande hade en rad problem, men enligt deras erfarenheter 
fungerade de kommunala tjänsterna inte. De belastades förtroende för andra människor och för 
kommunen var lägre än bland andra. 

Problem i hur bra tjänsterna fungerar 
Svarandena gav rätt dåligt betyg för Västra Nylands välfärdstjänster. Universella tjänster som hör till 
vardagen – t.ex. barnuppfostran, undervisning och barnskötsel – fick bättre betyg än genomsnittet. 
Däremot ansåg svarandena att tjänster som behövs i problematiska situationer som medför särskild 
oro (bl.a. tjänster inom socialvården, missbrukar- och mentalvårdstjänster, patient- och socialom-
budsmannatjänster, specialläkartjänster) fungerar rätt dåligt. 

Svarandenas åsikter om hur bra tjänsterna fungerar varierade mellan olika kommuner. Det fanns ock-
så skillnader mellan kommunerna i samarbetsområden och mellan de kommuner som bildade Rase-
borgs stad. Detta är ett tecken på att nya samarbetsområden och färska kommunsammanslagningar 
ännu inte har lyckats ordna sina tjänster så att invånarna i kommunerna är jämställda som servicean-
vändare. 

På grund av att inte alla frågor hade besvarats var det svårt att bedöma hur nöjda med tjänsterna olika 
befolkningsgrupper var. Materialet lämpade sig bäst för en jämförelse av den finsk- och svenskspråkiga 
befolkningen samt av olika inkomst- och utbildningsgrupper. Ett resultat av analysen var dock att ut-
bildnings- och inkomstvariabler inte ensamma förmår förklara hur nöjda svarandena var med väl-
färdstjänsterna. Inte heller svarandens modersmål påverkade servicetillfredsställelsen i större ut-
sträckning. Svarande med annat modersmål än finska eller svenska var nöjdare med vissa tjänster än de 
finsk- och svenskspråkiga svarandena, men materialet innehöll så få svarande med annat modersmål 
att det inte går att dra några säkra slutsatser om skillnaderna mellan olika språkgrupper. Vid en 
granskning utifrån socioekonomisk ställning var arbetslösa svarande mer missnöjda än andra svarande 
i fråga om flera tjänster. 

Kommuninvånarna tillfrågades vad de anser om servicens kvalitet över lag inom social- och hälso-
vårdstjänsterna. Alla angivna kvalitetsfaktorer fick betyget rätt dålig eller medelmåttig. Bland kvalitets-
faktorerna fick tillgängligheten i lokalerna och kundservicen bäst betyg, både inom social- och inom 
hälsovårdstjänsterna. Både social- och hälsovårdstjänsterna fick dåligt betyg för förbindelserna och 
servicehandledningen. Hälften av svarandena var missnöjda med informationen om tjänsterna och 
ungefär lika många upplevde att de inte fick tid till en tjänst inom rimlig väntetid. 

Det var rätt ovanligt att någon köpte privata socialtjänster, men 60 procent av svarandena hade köpt 
privata hälsovårdstjänster. En del ansåg att de privata tjänsteproducenterna kunde erbjuda tjänster av 
högre kvalitet. Den vanligaste motiveringen till varför man köpte privata hälsovårdstjänster gällde trots 
allt tillgången: man ansåg att köerna till hälsocentralerna var för långa eller så hade man över huvud 
taget inte fått tid inom den offentliga hälsovården. 
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Elektronisk ärendehantering svårast för dem med störst behov av service 
Största delen av svarandena hade aldrig skött myndighetsärenden på webben. Var femte svarande hade 
inte tillgång till dator eller internetanslutning, vare sig hemma, på jobbet eller någon annanstans. När 
svarandenas färdigheter att över huvud taget använda internet granskades stod det klart att rätt få out-
bildade svarande med låg inkomst kunde använda internet. När tjänster och information om dem 
placeras på webben är det skäl att beakta för vilka kundgrupper detta ytterligare försämrar tjänstens 
tillgänglighet. Unga kan använda webben oberoende av inkomst- och utbildningsnivå, men för äldre 
kommuninvånare gällde att det främst var de som också annars klarade sig bra som hade de nödvändi-
ga kunskaperna. 

Välmående förutsätter stärkt förtroende och delaktighet 
God livskompetens förutsätter förtroende för den egna förmågan att klara sig. Detta förtroende beror 
vanligen på om man kan lita på att det vid behov finns hjälp att få av andra eller på annat håll. Med 
andra ord beror förtroendet för den egna förmågan att klara sig på tilliten till medmänniskor och 
institutioner.  

I denna undersökning har institutionerna representerats av kommunen i rollen som den som ordnar 
service. Ovan konstaterades att de mest belastade svarandena litade minst på kommunen och sina 
medmänniskor. Undersökningen visade att de belastade hade använt offentliga tjänster i större ut-
sträckning än andra svarande. Samtidigt förekom det mer misstro mot kommunen bland de belastade 
än bland andra. I ljuset av dessa resultat är det skäl att fråga i vilken utsträckning de belastades dåliga 
erfarenheter av olika tjänster har försvagat deras förtroende för utomstående hjälp. I vilken utsträck-
ning har dessa erfarenheter försvagat deras förtroende för den egna förmågan att klara sig? Vilken del 
av detta förtroende är av sådan typ att det kommunala servicesystemet kunde återställa det? 

När kommunerna granskar sina egna tjänster kunde de överväga om det vore möjligt att ändra tjäns-
terna så att kommuninvånarna inte längre upplever att de inte är delaktiga i utvecklingen av dem eller 
att tjänsterna inte är tillgängliga för dem. I en sådan granskning kan kommunerna utnyttja de syn-
punkter som kommuninvånarna har framfört i detta enkätmaterial.  

Tjänsternas tillgänglighet var en av de främsta källorna till missnöje. Kommunerna har försökt effek-
tivisera tjänsteproduktionen genom att koncentrera tjänsterna till färre ställen. Sextio procent av sva-
randena var missnöjda med förbindelserna till social- och hälsovårdstjänsterna. Lika många var miss-
nöjda med kommunens kollektivtrafik. Äldre, unga och småinkomsttagare är ofta beroende av kollek-
tivtrafiken. Samtidigt använder just dessa grupper offentliga tjänster mer än andra. 

De kommuninvånare som utnyttjar kommunal service har problem av olika svårighetsgrad. En del 
klarar sig med lätt förebyggande stöd. Undersökningar visar att redan vetskapen om att hjälp vid behov 
finns att få ger stöd för individens förmåga att klara sig självständigt (Helasti 1999). I ljuset av detta är 
det skäl att beakta i vilken utsträckning den bland kommuninvånarna vanliga uppfattningen att det är 
svårt att få kommunala tjänster har påverkat svarandenas förtroende för den egna eller en närståendes 
förmåga att klara sig. 

En del av kommuninvånarna lever i en situation som kräver korrigerande tjänster och eventuellt ef-
fektiviserade åtgärder. Resultaten visar att de kommuninvånare som har drabbats av flera problem som 
försvårar det dagliga livet mår sämst, både fysiskt och psykiskt. Dessa kommuninvånare behöver samti-
digt flera olika tjänster.   

Hjälpen blir effektivast – både för kommunen och för individen – när individens situation först har 
kartlagts på ett övergripande sätt, till exempel i anslutning till en multiprofessionell bedömning av 
servicebehovet. På så sätt kan kommuninvånaren erbjudas rätt form av hjälp i stället för att både servi-
cesystemet och individen belastas med ett bollande fram och tillbaka och missriktade åtgärder.  

Enligt kommuninvånarnas erfarenheter så informerar kommunerna dåligt om sin service. Därför kan 
kommuninvånarna inte nödvändigtvis söka sig till just den service som de egentligen behöver. Det är 
till exempel lättare att sköta ekonomiska och hälsomässiga problem som följer på missbruksproblem 
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eller mentala problem vid en mottagning för vuxensocialarbete eller en hälsocentralmottagning än vid 
en psykiatrisk poliklinik. De som arbetar inom basservicen borde därför kunna identifiera de bland 
klienterna som behöver hänvisas till annan service för att få hjälp.  

Av de i materialet som levde i en belastad livssituation hade nästan var femte blivit utan utomstående 
hjälp trots att han eller hon hade behövt det. I dessa fall kan det vara fråga om bristande resurser hos 
både kommunen och individen. Det kan vara för långa köer till en kommunal service eller denna ser-
vice finns över huvud taget inte tillgänglig. Det förekommer också problem inom information, servi-
cehandledning och svåra förbindelser. Dessa faktorer var enligt svarandena dåligt skötta både inom 
social- och inom hälsovårdstjänsterna. Nämnda faktorer har kumulativa effekter. De kommuninvåna-
re som redan är utmattade orkar inte kämpa för sina rättigheter eller ens ta reda på dem.  

Bland de belastade befann sig 15 procent utanför alla sociala stödnätverk. De får med andra ord inte 
stöd av vare sig närstående eller myndigheter. 

Insamlingen av materialet och dess representativitet 
Undersökningsmaterialet samlades in med ett 13-sidigt frågeformulär, som fanns på webben och i 
pappersform. Bland de som deltog var det traditionella pappersformuläret dubbelt så populärt som 
det elektroniska formuläret.  

Svarsprocenten var låg, vilket utarmade materialet och försvagar möjligheterna att göra generalise-
ringar. Utifrån en bortfallsanalys kunde konstateras att svarsgruppen rätt väl representerade befolk-
ningen i området: alla inkomstklasser och utbildningsgrupper var välrepresenterade i materialet. Det 
fanns också tillräckligt med finsk- respektive svenskspråkiga svarande, men av svarande med främman-
de modersmål var det bara de som kunde antingen finska eller svenska som kunde delta. De äldre ål-
dersgrupperna deltog aktivast i enkäten. Många av de kommuninvånare som befann sig i den svagaste 
situationen hade låtit bli att besvara enkäten, vilket förvrängde materialet så att de mer välmående in-
vånarna var mer välrepresenterade. 

Den låga svarsprocenten förklaras av flera faktorer. En del svarande upplevde formuläret som för långt 
och besvärligt att besvara. En kanske mer betydelsefull förklaring hänför sig till det bristande förtro-
endet gentemot enkäten och kommunen. 

Kommuninvånarnas kommentarer tydde på misstänksamhet och misstro gentemot enkätundersök-
ningen. Man ville inte skriva om privata frågor för främmande människor. En ännu vanligare förklar-
ing var att man inte trodde att det var till någon nytta att svara. I följebrevet till enkäten uppmuntrades 
svarandena att delta med argumentet att enkäten erbjöd kommuninvånare en möjlighet att påverka det 
kommunala beslutsfattandet genom att ge information om det egna måendet och om sina erfarenhe-
ter. Många svarande uppgav att de inte trodde att resultaten skulle ha någon inverkan. Denna inställ-
ning avspeglades också i materialet: sextioen procent av deltagarna ansåg att kommuninvånarnas åsik-
ter inte beaktades när servicen utvecklades. 

När framtida enkäter planeras bör såväl nya tekniska lösningar för insamlingen av materialet som nya 
sätt att motivera kommuninvånarna att delta övervägas. För att kommuninvånarna ska orka ge sitt bi-
drag till processen bör de känna att de deltar i en process som har verkliga effekter.  
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LIITE 1. 

Kansalaiskysely Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaiden hyvinvoinnista ja palveluista 
 

Vastausohjeita: 
Ympyröikää tilannettanne tai mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numero tai kirjoittakaa 
vastaus sille varatulle riville.  
Useissa kysymyksissä vastaukselle on annettu numeeriset vaihtoehdot, jolloin voitte antaa 
vastauksenne viisiportaisella asteikolla 1–5. Mikäli ette osaa arvioida tilannettanne tai 
näkemystänne tällä asteikolla, voitte ympyröidä vaihtoehdon x = ”en osaa sanoa”.  

 

I TAUSTATIEDOT 
 
1. Oletteko?  (n=1572)  1)  mies               40 % 

2)  nainen              60 % 
 
2. Minä vuonna olette syntynyt? (n=1450)  10–20-luvulla         5 %  

30-luvulla          13 %  
40-luvulla          20 %  
50-luvulla          21 %  
60-luvulla          19 % 
70-luvulla          12 % 
80-luvulla          7 % 
90-luvulla          3 % 

 
3. Missä kunnassa asutte?  1)  Karjalohja             20,6 % 
(n=1572)        2)  Hanko              7,9 % 

3) Inkoo               7,7 % 
4) Karkkila              6,3 % 
5) Kirkkonummi            7,3 % 
6) Lohja               7,2 % 
7) Nummi-Pusula           7,5 % 
8) Raasepori             20,4 % 
9) Siuntio              7,6 % 
10) Vihti              7,2 % 
 

4. Mikä on äidinkielenne?  1) suomi              73,5 %    
(n=1561)        2) ruotsi               24,6 % 

3) muu, mikä?             1,9 % 
 

5. Oletteko ? (n=1560)   1) avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa  57,0 % 
2) avoliitossa             15,6 % 
3) naimaton, eronnut tai leski       27,5 % 



 

6. Keitä talouteenne kuuluu itsenne lisäksi? (Voitte ympyröidä useamman.) (n=1573) 
1) asun yksin             20 % 
2) avio-/avopuoliso           71 % 
3) lapsi/lapsia             29 % 
4) oma tai puolison isä ja / tai äiti      3 % 
5) muita henkilöitä           3 % 

 
7. a) Kuinka monta henkilöä taloudessanne asuu yhteensä itsenne mukaan lukien? __________ 
b) Luetelkaa alla olevalle riville muiden taloudessanne asuvien henkilöiden syntymävuodet.  
 
8. Mikä on koulutuksenne?  (n=1573) 

1) kansakoulu/keskikoulu/peruskoulu     29 % 
2) ammatillinen tutkinto         27 % 
3) ylioppilastutkinto           6 % 
4) opistotason tutkinto          18 % 
5) ammattikorkeakoulututkinto       6 % 
6) yliopisto/korkeakoulututkinto      13 % 
7) muu, mikä?              

9. Mitä teette päätoimisesti tällä hetkellä? (n=1562) 
1) ansiotyössä             42 %      
2) yrittäjä              8 % 
3) opiskelija             3 % 
4) työtön              5 % 
5) työkyvyttömyyseläkkeellä        6 % 
6) vanhuuseläkkeellä          31 % 
7) äitiys- /vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla 2 % 
8) kotiäiti tai -isä            1 % 
9) muu, mitä?             2 % 

 
10. Kuinka suureksi arvioitte kotitaloutenne yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot 
keskimäärin kuukaudessa? (Voitte vastata sadan euron tarkkuudella.) 
Ohje: Laskekaa mukaan kotitaloutenne kaikki tulot kuten palkkatulot, eläkkeet, sosiaalietuudet ja 
pääomatulot verojen vähentämisen jälkeen ennen laskujen maksamista. 

Yhteensä noin ___________ euroa / kuukaudessa. 

II ASUMINEN 
11. Kuinka kauan olette asunut (voitte vastata vuoden tarkkuudella) 
a) nykyisessä asuinkunnassanne? (n=1514) alle 2 vuotta          4 %    

2–10 v            25 % 
11–20 v           17 %    
21–30 v            15 %    
yli 30 v            38 %  

 



b) nykyisellä asuinalueellanne? (n=1353)  alle 2 vuotta          7 %  
2–10 v            37 %   
11–20 v            22 % 
21–30 v            14 %   
yli 30 v            21 %   

 
c) nykyisessä asunnossanne? (n=1463)  alle 2 vuotta          8 %   

2–10 v            42 %   
11–20 v            22 %   
21–30 v            14 %   
yli 30 v            14 %   

 

12. Kuinka viihdytte nykyisessä   
                         huonosti          hyvin  en osaa sanoa 
            1   2   3   4   5   x 
            %   %   %   %   %   %   
  
a) asuinkunnassanne? (n=1531)  2    5    18   28   46   1  
b) asuinalueellanne? (n=1469)  1   2    12   28   57   1  
c) asunnossanne? (n=1522)   1    2    8    22   67   1 
 

13. Kuinka tyytyväinen olette nykyisen asuinalueenne ominaisuuksiin? 
                                      tyytymätön           tyytyväinen en osaa sanoa 
               1   2   3   4   5    x 
               %   %   %   %   %    % 
 
julkiset kulkuneuvot  (n=1490)     30   20   16   11   7    15 
kevyen liikenteen väylät (n=1493)    23   15   22   21   14    6 
päivittäiset kauppapalvelut (n=1510)   15   14   22   27   20    2 
kunnalliset palvelut (n=1514)     13   19   31   22   8    7 
liikuntapaikkojen tarjonta (n=1492)   10   17   24   24   12    14  
kulttuuritarjonta (n=1494)       13   22   28   17   7    13 
muut harrastusmahdollisuudet (n=1490)  10   18   29   22   9    13 
ulkoilumahdollisuudet ja luonto (n=1516) 1   2   9   28   58    1 
alueen siisteys (n=1510)       2   6   24   42   26    1 
alueen kauneus (n=1520)       1   4   12   33   49    1 
alueen turvallisuus (n=1517)      1   4   14   41   38    2 
naapurusto (n=1527)        2   4   14   36   42    2 

 
14. Asutteko?  (n=1552)   1) vuokralla             14 % 

2) omistusasunnossa          83 % 
3) muu, mikä?             3 % 

 
 
 



15. Kuinka tyytyväinen olette nykyisen asuntonne ominaisuuksiin? 
                              tyytymätön         tyytyväinen  en osaa  sanoa 
           1   2   3   4   5   x 
           %   %   %   %   %   % 

asunnon koko (n=1557)   2   3   9   24   62   0   
asumiskustannukset (n=1538) 3   7   23   31   33   2   
asunnon sijainti (n=1544)   1   3   12   26   58   1    

 
16. Oletteko aikeissa muuttaa lähiaikoina? (n=1518) 

1) En.                     79 % 
2) Haluaisin muuttaa, mutta se ei ole mahdollista. Miksi?     4 % 
3) Kyllä, olen harkinnut muuttoa ja pidän sitä mahdollisena.   14 % 
4) Kyllä, olen jo päättänyt muuttaa.            3 % 

 
17. Jos olette aikeissa muuttaa, a) minne haluaisitte muuttaa? (n=387) 

1) tämän kunnan sisällä                43 % 
2) naapurikuntaan, mihin?               22 % 
3) muualle Suomeen, mihin?              28 % 
4) ulkomaille                   7 % 

b) mikä olisi muuttonne pääasiallisin syy? (n=385) 
1) oma / perheenjäsenen työ              9 % 
2) oma / perheenjäsenen opiskelu            7 % 
3) muutto sopivamman kokoiseen asuntoon         20 % 
4) muutto halvempaan asuntoon             9 % 
5) muutto palveluasuntoon tai -taloon           9 % 
6) muu, mikä?                   46 % 
 

III TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
18. Millainen on fyysinen terveydentilanne nykyisin? (n=1550) 
               huono 1   2   3   4   5   hyvä 

3 %  6 %  22 %  40 %  29 % 
 
19. Kuinka paljon jokin pitkäaikainen sairaus, vaiva tai vamma haittaa päivittäistä 
toimintaanne? (n=1542) 
   ei lainkaan  1   2   3   4   5   paljon 

44 %  17 %  17 %  14 %  8 % 

 
20. Millainen mielialanne on enimmäkseen nykyisin? (n=1557) 
               huono    1   2   3   4   5   hyvä   

2 %  4 %  18 %  41 %  36 %  



21. Kuinka usein olette viime aikoina 
                en lainkaan     jatkuvasti 
                 1  2  3  4  5 
                 %  %  %  %  % 
 
tuntenut olonne elinvoimaiseksi? (n=1507)   2  7  28  46  17  
kokenut onnistumisen tunteita? (n=1500)    2  7  30  47  14  
tuntenut olonne tarmokkaaksi? (n=1500)    4  10  33  42  11  
tuntenut elämäniloa? (n=1505)       2  6  21  45  26  
nauttinut elämästä? (n=1496)        2  6  20  44  28  
kokenut epäonnistumisen tunteita? (n=1491)  15  42  30  11  1  
ollut hermostunut tai jännittynyt ? (n=1496)   17  36  32  13  2  
tuntenut itsenne masentuneeksi?  (n=1504)   39  29  21  10  2  
tuntenut itsenne väsyneeksi? (n=1513)    9  26  35  24  6    
kärsinyt unettomuudesta? (n=1519)     36  27  20  14  5  
tuntenut itsenne ylirasittuneeksi? (n=1499)   24  30  26  15  5  

 
22. Kuinka paljon seuraavat tekijät lisäävät Teidän päivittäistä hyvinvointianne? 
               ei lainkaan       paljon 

1  2  3  4  5 
%  %  %  %  % 
 

perhe (n=1491)           5  3  11  27  53     
ystävät (n=1522)           3  6  20  37  34 
sukulaiset (n=1511)          7  15  30  28  21 
lemmikkieläimet (n=1433)       44  6  9  17  24 
työ (n=1419)            24  10  25  28  13 
opiskelu (n=1340)          68  11  12  6  3 
vapaaehtoistyön tekeminen (n=1376)    60  12  14  9  4 
muu yhdistystoiminta (n=1393)      55  13  17  11  4 
ulkoilu tai liikunta (n=1491)       3  6  21  35  35 
teatterissa, konserteissa, museoissa, 
näyttelyissä tai elokuvissa käynti (n=1454)  25  20  25  19  11 
tv, radio ja musiikin kuuntelu kotona (n=1518) 3  8  25  39  25 
muut harrastukset (n=1442)       12  11  27  32  19 
ostosten tekeminen (n=1447)       27  27  28  13  6  
muu, mikä? 



23. Alla on listattu erilaisia ongelmia, jotka voivat aiheuttaa huolta ja vaikuttaa jaksamiseen.  
Kuinka paljon seuraavat asiat vaikeuttavat jokapäiväistä elämäänne? 

                  ei lainkaan      paljon 

                  1  2  3  4  5 
                  %  %  %  %  % 

 
huoli omasta tulevaisuudesta (n=1506)     19  26  30  17  8    
huoli perheenjäsenen tulevaisuudesta (n=1479)   17  21  28  22  13 
huoli ikääntyneen omaisen pärjäämisestä (n=1455) 27  20  23  20  11 
vaikeus järjestää ikääntyneen tai     
sairaan omaisen hoito (n=1438)        48  18  16  11  7 
vaikeus järjestää lapsen hoito (n=1371)     77  10  8  3  2 
oma tai läheisen työttömyys (n=1417)      60  12  13  9  7 
pelko omasta tai perheenjäsenen 
joutumisesta työttömäksi (n=1429)       51  17  16  10  7 
huoli työssä jaksamisesta (n=1407)       43  18  20  12  8 
vaikeus suoriutua välttämättömistä 
kuukausittaisista menoista  (n=1475)      38  25  18  11  8 
mielekkään tekemisen puute (n=1467)      55  20  16  7  2 
yksinäisyys (n=1474)           57  19  14  7  3       

 masennus tai ahdistuneisuus (n=1469)      55  25  12  6  2 
parisuhdeongelmat (n=1450)         59  22  12  5  2 
lähisuhdeväkivalta tai sen pelko (n=1445)    89  6  3  1  1 
oma tai läheisen pitkäaikaissairaus (n=1471)   46  15  16  13  10 
huoli omasta terveydestä (n=1512)       21  29  27  14  9 
huoli läheisen terveydestä (n=1481)      21  25  25  18  10 
oma tai läheisen syömishäiriö (n=1442)     86  7  4  2  2 
oma tai läheisen alkoholiongelma (n=1454)    71  13  9  5  3 
oma tai läheisen huumeongelma  (n=1446)    94  3  2  1  1 
oma tai läheisen rahapeliongelma (n=1452)    90  5  2  2  1 
oma tai läheisen tietokonepeliriippuvuus (n=1450) 82  9  5  2  1 
muu, mikä? _______________________________ 

 
24. Oletteko hakenut apua selviytyäksenne yllä mainitsemistanne ongelmista? (n=1481) 

1) Olen saanut apua.                 14 % 
2) Olen hakenut apua, mutten ole saanut.          4 % 
3) En ole hakenut apua, mutta olisin tarvinnut.        6 % 
4) En ole tarvinnut ulkopuolista apua.           76 %  

 



IV SOSIAALISET VERKOSTOT, SOSIAALINEN TUKI JA LUOTTAMUS IHMISIIN 
25. Alla on lueteltu eri tahoja, joilta mahdollisesti saatte tukea tai apua erilaisissa arkipäiväisissä 
ongelmissa.  
Kuinka usein olette keskimäärin kääntynyt näiden tahojen puoleen ja kuinka suuri merkitys eri 
tahoilla on Teille kun tarvitsette tukea tai apua? 
 
Olen kääntynyt tämän tahon puoleen keskimäärin Tältä taholta saamani avun merkitys  on 

minulle 
päivit-  viikoit- kuukau- harvem- en                
täin  tain  sittain min  lainkaan                vähäinen     suuri 
1  2  3  4  5                  1  2  3  4  5 
%  %  %  %  %                  %  %  %  %  % 
         
47  18  5  8  22  (n=1348) puoliso       (n=1055) 13  3  7  15  63 
12  20  11  23  35  (n=1216) lapset       (n=1017) 24  7  11  18  39 
4  18  15  31  33  (n=1343) vanhemmat ja sukulaiset (n=1145) 25  10  17  20  28 
4  20  21  37  18  (n=1385) ystävät       (n=1226) 14  12  22  26  27 
2  7  12  34  46  (n=1368) naapurit      (n=1131) 39  17  21  14  10 
1  2  4  18  76  (n=1353) järjestöt tai yhdistykset (n=994)  70  12  11  6  2 
1  2  2  14  82  (n=1358) seurakunta     (n=998)  73  11  8  6  3 
1  <1  3  12  84  (n=1359) kunnallinen sosiaalitoimi(n=1000) 76  9  6  5  4 
1  1  15  60  23  (n=1413) kunnallinen terveystoimi (n=1220) 21  16  24  21  18 
1  1  5  38  55  (n=1332) muut kunnalliset palvelut (n=1036) 46  18  19  10  6 
1  <1  3  16  80  (n=1344) työvoimatoimisto   (n=994)  74  9  8  5  4 
1  1  9  44  46  (n=1368) Kela       (n=1091) 43  18  18  12  9 
<1  <1  1  6  93  (n=1341) yksityiset sosiaalipalvelut (n=970) 85  6  5  2  2 
<1  1  8  53  39  (n1367)  yksityiset terveyspalvelut (n=1135) 34  11  19  19  17 
 
Haluaisitteko mainita vielä jonkin muun tahon, jonka puoleen olette kääntynyt? _____________ 
 
26. Kuinka usein itse autatte muita?  

päivittäin      viikoittain    kuukausittain     harvemmin  en  
               lainkaan 

               %    %     %     %    % 
Autan sukulaisiani (n=1476)      9    25     25     33    8 
Autan ystäviäni (n=1446)       3    22     30     38    7 
Autan naapureitani (n=1436)      1    8     19     49    23 
Autan muita henkilöitä (n=1411)    7    11     18     46    18 
Osallistun vapaaehtoistoimintaan (n=1421) 2    5     9     25    59 
 



27. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
                                            eri        samaa  en osaa  

   mieltä       mieltä      sanoa 
1  2  3  4  5   x 
%  %  %  %  %   % 

 
Uskon, että aina on olemassa henkilöitä, joihin voin luottaa.  3  4  10  20  58   5 
(n=1526) 

Useimmat ihmiset eivät oikeastaan 
haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia. (n=1493)     12  19  28  20  15   7 

Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja 
kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen pelosta. (n=1488)   21  23  20  14  8   14  

Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään 
epärehellisiäkin keinoja, elleivät rehelliset auta.(n=1488)   15  22  21  15  14   13 
Olen sitä mieltä, että useimmat ihmiset 
ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi. (n=1499)  12  20  23  20  17   8 
Mietin usein, mitkä voisivat olla ne todelliset  
syyt, jotka saavat toiset tekemään jotain hyväkseni. (n=1478)  28  24  16  9  6   16 
Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu.(n=1494)22  24  25  12  10   7 

On paras olla luottamatta kehenkään. (n=1502)       42  19  16  9  11   5 
Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä  
siksi, että näistä todennäköisesti on heille hyötyä. (n=1500)  35  24  14  9  9   9 
 

V PALVELUIDEN KÄYTTÖ, KOKEMUKSET PALVELUISTA JA LUOTTAMUS KUNTAAN 
28. Seuraavassa on lueteltu joukko julkisia palveluja.  
Kuinka suuri merkitys mainituilla palveluilla on oman hyvinvointinne kannalta? Arvioikaa 
samalla palvelun toimivuutta asuinkunnassanne. 
Palvelulla on minulle hyvinvointini 
kannalta merkitystä                  Palvelu toimii asuinkunnassani 
ei lainkaan  paljon               huonosti      hyvin    eos 
1  2  3  4  5                1  2  3  4  5  x 
%  %  %  %  %                %  %  %  %  %  % 

69  3  4  5  19 (n=1293) lasten päivähoito (n=1282)  2  3  14  18  16  47 
70  3  5  5  16 (n=1263) esiopetus (n=1267)     2  2  12  17  17  51 
61  3  5  7  25 (n=1258) perusopetus (n=1262)    2  3  12  21  17  46 
70  5  6  7  12 (n=1250) koulujen iltapäivätoiminta(n=1252)3  5  13  11  9  59 
58  6  12  11  13 (n=1248) nuorisotyö (n=1265)     4  7  15  12  7  54 
73  6  8  5  8 (n=1234) lapsiperheiden kotipalvelut (n=1249) 7 6  10  4  3  71 
69  5  9  7  10 (n=1239) lastensuojelutyö (n=1255)  3  5  12  6  3  70  
57  7  11  9  16 (n=1281) vanhusten kotipalvelut (n=1325)  4  6  18  12  7  54 
57  7  11  10  15 (n=1262) muut vanhusten palvelut (n=1303) 5  6  17  12  4  56 
68  6  9  7  10 (n=1241) vammaispalvelut (n=1286)  3  5  14  7  4  67 
70  6  7  7  11 (n=1226) omaishoidontuki (n=1276)  5  6  11  5  3  72  
69  7  9  6  9 (n=1232) toimeentulotuki (n=1273)   4  5  11  5  2  73  
66  8  11  8  8 (n=1232) sosiaalityö   (n=1276)  4  6  14  6  2  70  



Palvelulla on minulle hyvinvointini 
kannalta merkitystä                  Palvelu toimii asuinkunnassani 
ei lainkaan  paljon               huonosti      hyvin    eos 
1  2  3  4  5                1  2  3  4  5  x 
%  %  %  %  %                %  %  %  %  %  % 
 
76  6  9  4  6 (n=1223) päihdehuolto  (n=1267)  4  6  10  3  2  76  
69  8  11  5  7 (n=1218) oikeusapu   (n=1268)  4  5  9  4  2  77  
72  8  10  5  6 (n=1200) sosiaaliasiamiespalvelut (n=1256) 3  6  8  3  1  79 
29  15  23  14  19 (n=1277) Kela     (n=1322)  6  7  22  20  12  34 
62  9  13  6  10 (n=1228) työvoimapalvelut  (n=1267)  7  7  15  9  4  59  
30  12  22  19  17 (n=1268) kunnan liikuntapalvelut (n=1337)  4  11  23  22  10  32 
15  9  24  26  26 (n=1308) kulttuuri- ja kirjastopalvelut(n=1383) 2 5  22  32  22  17 

 
29. Kuinka arvioitte asuinkuntanne sosiaalipalvelujen osalta seuraavia seikkoja? 

        huono           hyvä  en osaa sanoa 
1  2  3  4  5  x 
%  %  %  %  %  % 
 

palveluista tiedottaminen         (n=1488) 15  17  23  10  3  32  
yleisneuvonta            (n=1461) 11  16  23  8  2  40 
yksilöllinen palveluohjaus         (n=1446) 12  14  14  3  2  55 
ajan saaminen kohtuullisen odotusajan kuluessa (n=1475) 12  13  18  9  4  43    
asiakaspalvelu            (n=1452) 7  12  21  12  5  44    
sähköinen asiointi          (n=1437) 6  9  15  5  2  63 
kulkuyhteydet            (n=1466) 22  15  16  7  4  36 
tilojen esteettömyys          (n=1433) 6  10  16  6  3  59 
 
30. Seuraavassa kysytään yksityisten sosiaali- tai tukipalvelujen käytöstä. 
a) oletteko ostanut sosiaali- tai tukipalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta itsellenne tai 
läheisellenne? (esim. lastenhoito-, siivous-, kodin tai pihan kunnossapito- tai it-palvelut)  
(n=1513) 

a) Viikoittain.   2 % 
b) Kuukausittain.  4 % 
c) Harvemmin.   8 % 
d) En.      86 % 

 
b) mitä yksityisiä sosiaali- tai tukipalveluja olette ostanut? (n=1482) 

a) lastenhoitopalvelut                  2 % 
b) siivouspalvelut                   8 % 
c) kodin tai pihan kunnossapitoon liittyvät huolto- ja remonttipalvelut 7 % 
d) tietokoneen ja internetin käyttöön ja huoltoon liittyvät palvelut   4 % 
e) muu, mikä?                     2 % 

c) kenelle olette ostanut edellä mainitsemianne palveluja? ______________________________ 



d) mikäli jokin ostamistanne palveluista kuuluisi myös kunnallisen sosiaalitoimen järjestämiin 
palveluihin, mistä syystä olette näissä tilanteissa kuitenkin hankkinut palvelun yksityiseltä 
palveluntarjoajalta? ______________________________________________________________ 
 
31. Seuraavassa on lueteltu joukko tavallisimpia kunnan järjestämiä terveyspalveluja.  
Kuinka suuri merkitys mainituilla palveluilla on hyvinvointinne kannalta? Arvioikaa samalla 
palvelun toimivuutta asuinkunnassanne. 
Palvelulla on minulle hyvinvointini 
kannalta merkitystä                  Palvelu toimii asuinkunnassani 
ei lainkaan  paljon               huonosti      hyvin    eos 
1  2  3  4  5                1  2  3  4  5  x 
%  %  %  %  %                %  %  %  %  %  % 

15  12  24  23  26 (n=1393) terveydenhoitaja (n=1383)  4  7  25  25  17  21 
7  9  22  26  38 (n=1417) yleislääkäri   (n=1413)  10  15  28  23  14  12 
19  12  19  22  29 (n=1326) erikoislääkäri  (n=1334)  20  14  16  11  8  32 
68  4  6  7  15 (n=1231) äitiys- ja lastenneuvola (n=1247)2  2  10  13  13  60 

koulu- ja opiskelija- 
61  5  9  11  15 (n=1222) terveydenhuolto  (n=1253) 3  4  13  11  5  64 
66  6  10  8  11 (n=1238) kotisairaanhoito  (n=1276) 3  4  10  8  7  69 

laboratorio- ja  
12  10  22  26  31 (n=1382) röntgentutkimukset (n=1386) 6  9  23  25  18  20 
39  10  17  15  19 (n=1288) fysioterapia    (n=1312) 5  8  15  13  8  50 
61  7  10  10  13 (n=1258) apuvälineet    (n=1284) 3  3  9  10  9  66 
61  9  11  9  11 (n=1222) muut kuntoutuspalvelut (n=1273) 4  6  10  5  4  72 
15  5  16  25  39 (n=1380) hammashuolto   (n=1381) 11  10  18  20  20  21 

sairaala- ja    
50  8  13  12  17 (n=1279) vuodeosastohoito  (n=1309) 6  5  14  11  6  57 
66  9  10  6  11 (n=1234) mielenterveyspalvelut (n=1284) 7  6  9  4  2  74 
69  7  10  5  8 (n=1209) potilasasiamiespalvelut (n=1284) 5  4  6  2  1  82 

 
32. Kuinka arvioitte asuinkuntanne terveyspalvelujen osalta seuraavia seikkoja? 

       huono           hyvä  en osaa sanoa 
1  2  3  4  5  x 
%  %  %  %  %  % 
 

palveluista tiedottaminen         (n=1475) 12  20  30  16  4  17  
yleisneuvonta            (n=1453) 10  19  30  14  4  24 
yksilöllinen palveluohjaus         (n=1430) 11  17  19  8  3  41 
ajan saaminen kohtuullisen odotusajan kuluessa (n=1481) 17  17  25  20  9  12  
asiakaspalvelu            (n=1456) 8  13  26  27  12  15   
sähköinen asiointi          (n=1419) 10  11  12  4  2  61 
kulkuyhteydet            (n=1453) 23  15  17  13  7  25 
tilojen esteettömyys          (n=1428) 4  8  21  17  10  40 
 



33. Seuraavassa kysytään yksityisten terveyspalvelujen käytöstä. 
a) oletteko ostanut terveyspalveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta itsellenne tai läheiselle? 
(n=1484) 

a) Viikoittain.   1 % 
b) Kuukausittain.  9 % 
c) Harvemmin.   50 % 
d) En.       40 % 

b) mitä yksityisiä terveyspalveluja olette ostanut?  _____________________________________ 
c) kenelle olette ostanut edellä mainitsemianne palveluja? _______________________________ 
d) mistä syystä olette näissä tilanteissa hankkinut palvelun yksityiseltä palveluntarjoajalta 
kunnan järjestämien palvelujen sijaan? ______________________________________________ 
 

34. Mitä mieltä olette seuraavista asuinkuntaanne koskevista väittämistä? 
                    eri mieltä       samaa mieltä eos 
                     1  2  3  4  5   x 
                     %  %  %  %  %   % 
Luotan, että saan kunnan palveluista   
riittävästi apua tai tukea, mikäli sitä tarvitsen. (n=1524)   13  20  28  21  11   8 

Luotan, että kunta pystyy järjestämään tarvittavat sosiaali- 
ja terveyspalvelut seuraavan 10 vuoden aikana.  (n=1533)  16  23  25  15  10   11 

Kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon 
kunnallisten palvelujen kehittämisessä. (n=1503)     25  27  22  8  4   15 

Tiedän, miten voin vaikuttaa asuinkuntani asioihin. (n=1507) 20  19  18  12  6   24 
 
35. Hankitteko palveluja asuinkuntanne ulkopuolelta? (n=1477) 

1) Kyllä, mistä kunnista________ 64 % 
2) En.          36 % 

36. Kuinka usein hankitte seuraavia palveluja edellä mainitsemiltanne paikkakunnilta? 
                       päivittäin  viikoittain   kuukausittain harvemmin    en koskaan 
           %    %    %    %    % 

kauppapalvelut  (n=1004)  10    48    28    12    3    
pankkipalvelut  (n=971)   2    13    15    41    29 
kulttuuripalvelut (n=957)   1    5    27    54    13    
liikuntapalvelut (n=943)   2    13    11    38    37     
sosiaalipalvelut (n=929)   <1    1    3    21    75    
terveyspalvelut (n=982)   <1    2    16    67    15  
harrastukset  (n=950)   2    14    17    37    31  
muu, mikä? ___________     
 



37. Hankitteko palvelut asuinpaikkakuntanne ulkopuolelta, koska 
eri mieltä      samaa mieltä    eos 

                       1  2  3  4  5   x 
                       %  %  %  %  %   % 
 
palveluja ei ole saatavilla asuinkunnassanne?     (n=958)  12  8  12  16  47   6 
palvelutarjonta on muualla monipuolisempaa?    (n=963)  5  3  8  24  57   5 
palvelut ovat muualta hankittuina edullisempia ?   (n=951)  17  13  19  14  23   14 
palvelut ovat muualla laadukkaampia?      (n=948)  11  11  20  19  27   13 
käytte toisella paikkakunnalla töiden tai opintojen takia?(n=910)  42  3  5  6  36   8 
muu syy, mikä? ______________________________ 
 

VI TIETOVERKKOJEN KÄYTTÖ 
 
38. Onko käytettävissänne seuraavia välineitä? (Voitte ympyröidä useamman.) 
        kotona  työssä  muualla  ei ole käytettävissä 

tietokone     n=1157  n=610  n=145  n=288      
internet-yhteys   n=1139  n=611  n=155  n=291 

 
39. Minkä verran teillä on kokemusta 
          ei lainkaan        paljon 
            1  2  3  4  5 
            %  %  %  %  %  
 
tietokoneen käytöstä?  (n=1520) 18  9  21  23  29  
internetin käytöstä?  (n=1503) 20  9  19  22  30 
 
40. Kuinka usein käytätte internetiä seuraaviin asioihin? 

päivittäin     viikoittain   kuukausittain harvemmin en koskaan 
%    %    %    %    % 

pankkipalvelut     (n=1457)   7    51    17    4    22   
Kelan palvelut      (n=1438)   <1    1    5    39    55  
työvoimatoimiston palvelut (n=1428)   1    2    4    23    71 
muu viranomaisasiointi   (n=1423)   <1    1    9    47    43   
ostosten tekeminen    (n=1425)   <1    3    14    39    43  
uutisten lukeminen    (n=1431)   35    18    8    12    27 
tiedonhaku       (n=1430)   39    27    9    5    19   
henkilökohtaiset sähköpostiyhteydet (n=1428) 48    20    5    6    22 
pelaaminen       (n=1417)   8    9    5    20    59  
yhteisö- ja keskustelupalvelut    
(esim. chat, IRC, Facebook) (n=1415)   17    9    3    10    62 
 
KIITÄMME VASTAUKSISTANNE! 
 
Mikäli haluatte, voitte alla olevaan tilaan kirjoittaa vielä palautetta kyselyn tekijöille tai lähettää 
terveisiä kunnallisille päättäjille. Voitte halutessanne jatkaa erilliselle paperille. 



 
 
LIITE 2 SOSIAALISEN TUEN TUOTTAMISRYHMÄT 
 
Alkuperäinen ryhmittelyanalyysi ja sen tulkinta 
 
1. Laaja lähiyhteisö 
Perheenjäsenillä, sukulaisilla, ystävillä ja naapureilla keskeisin merkitys. (n=152, 21 %) 
 
2. Virallistajat 
Kunnallisella terveystoimella, Kelalla sekä ystävillä suurin merkitys, myös muilla kunnallisilla 
palveluilla sekä suvulla merkitys. (n=44, 6 %) 
 
3. Ydinperhe ja terveyspalvelut 
Puolisolla ja lapsilla sekä julkisilla ja yksityisillä terveyspalveluilla keskeisin merkitys. (n=109, 15 %) 
 
4. Laaja welfare-mix 
Kaikilla toimijoilla suuri merkitys, paitsi kolmannen sektorin toimijoilla. Kolmannen sektorin 
toimijoilla tässä ryhmässä kuitenkin muihin ryhmiin verrattuna suurempi merkitys. (n=38, 5 %) 
 
5. Ulkopuoliset 
Kaikilla toimijoilla vähäinen merkitys. (n=96, 13 %) 
 
6. Suppea lähiyhteisö I 
Ainoastaan puolisolla, vanhemmilla ja sukulaisilla sekä ystävillä selvä merkitys. (n=94, 13 %) 
 
7. Suppea lähiyhteisö II 
Ainoastaan puolisolla ja lapsilla selvä merkitys (n=185, 26 %) 
 
Klusterimuuttuja rakennettu seuraavista muuttujista (14) 
 
Saadun avun merkitys – puoliso (puoliso) 
Saadun avun merkitys – lapset (lapset) 
Saadun avun merkitys – vanhemmat ja sukulaiset (vanhemmat) 
Saadun avun merkitys – ystävät (ystävät) 
Saadun avun merkitys – naapurit (naapurit) 
Saadun avun merkitys – järjestöt ja yhdistykset (järjestöt) 
Saadun avun merkitys – seurakunta (seurakunta) 
Saadun avun merkitys – kunnallinen sosiaalitoimi (kunnsostoim) 
Saadun avun merkitys – kunnallinen terveystoimi (kunntervtoim) 
Saadun avun merkitys – muut kunnalliset palvelut (muutkunnp) 
Saadun avun merkitys – työvoimatoimisto (työvoimatsto) 
Saadun avun merkitys – Kela (kela) 
Saadun avun merkitys – yksityiset sosiaalipalvelut (ykssospalv) 
Saadun avun merkitys – yksityiset terveyspalvelut (ykstervpalv) 
 
 
skaalana: 
1=vähäinen … 5=suuri 
 



Ryhmittelyanalyysin toteutus 
 
Final Cluster Centers (listwise) 

 
   1  2  3  4  5  6  7 

puoliso   4,7 2,8 4,6 4,9 1,2 4,3 4,5 
lapset    4,8 2,6 3,9 4,7 1,7 1,2 3,2 
vanhemm  4,0 3,3 3,0 4,7 1,8 4,1 1,5 
ystävät   4,0 3,8 3,1 4,5 2,4 3,8 2,2 
naapurit   2,8 2,7 2,2 3,5 1,5 2,0 1,6 
järjestöt   1,6 2,4 1,6 2,7 1,2 1,1 1,2 
seurakunta  1,3 2,2 1,7 2,8 1,2 1,1 1,2 
kunnsostoim 1,2 3,1 1,4 3,4 1,2 1,2 1,1 
kunntervtoim 2,7 3,9 4,4 4,3 2,1 2,4 2,1 
muutkunnp  1,7 3,3 3,4 4,0 1,4 1,7 1,3 
työvoimatsto 1,3 2,6 1,5 4,1 1,2 1,3 1,2 
kela    1,7 3,9 3,0 4,3 1,6 1,7 1,5 
ykssospalv  1,1 1,9 1,3 3,1 1,1 1,1 1,1 
ykstervpalv  2,6 2,5 3,8 4,2 1,9 2,3 2,1 
 
 
 



LIITE 3 HUOLIRYHMÄT 
 
Alkuperäinen ryhmittelyanalyysi ja sen tulkinta 
 
1. Moniongelmaiset 
Kaikki muut paitsi riippuvuus- ja päihdeongelmat aiheuttavat huolta. (n=151, 12 %) 
 
2. Huolettomat 
Listatut ongelmat eivät aiheuta juuri lainkaan huolta, korkeintaan vähäistä huolta koetaan terveydestä. 
(n=448, 36 %) 
 
3. Huoli työstä ja toimeentulosta 
Huoli tulevaisuudesta liittyy työttömyyteen tai sen pelkoon, työssä jaksamiseen sekä vaikeuksiin 
suoriutua välttämättömistä kuukausittaisista menoista. (n=201, 16 %) 
 
4. Yksinäiset ja huolestuneet 
Eniten huolta aiheuttaa oma tulevaisuus, oma terveys ja yksinäisyys. Myös tekemisen puute ja 
masennus sekä huoli toimeentulosta vaikeuttavat arkea. (n=129, 10 %) 
 
5. Moniongelmaiset riippuvuusongelmista kärsivät 
Kaikki listatut ongelmat vaikeuttavat jokapäiväistä elämää. Ainoa ryhmä, jossa kaikki riippuvuus- ja 
päihdeongelmat nousevat esiin.(n=35, 3 %) 
 
6. Ikääntyneen huolestuneet omaiset 
Eniten huolta aiheuttaa ikääntyneen omaisen pärjääminen, hoito ja terveys. (n=224, 18 %) 
 
7. Huoli alkoholi- ja parisuhdeongelmista 
Eniten huolta aiheuttaa oma tai läheisen alkoholiongelma sekä perheenjäsenen tulevaisuus. Myös 
omaan ja läheisen terveyteen sekä parisuhteeseen liittyy huolta. (n=66, 5 %) 
 
Klusterimuuttuja rakennettu seuraavista muuttujista (23) 
 
Huoli omasta tulevaisuudesta (tulev) 
Huoli perheenjäsenen tulevaisuudesta (pjtulev) 
Huoli ikääntyneen omaisen pärjäämisestä (ikpärj) 
Vaikeus järjestää ikääntyneen tai sairaan omaisen hoito (ikhoito) 
Vaikeus järjestää lapsen hoito (laphoito) 
Oma tai läheisen työttömyys (tyött) 
Pelko omasta tai perheenjäsenen joutumisesta työttömäksi (ptyött) 
Huoli työssä jaksamisesta (työssäj) 
Vaikeus suoriutua välttämättömistä kuukausittaisista menoista (menot) 
Mielekkään tekemisen puute (tekpuut) 
Yksinäisyys (yksin) 
Masennus tai ahdistuneisuus (masenn) 
Parisuhdeongelmat (parisuh) 
Lähisuhdeväkivalta tai sen pelko (väkiv) 
Oma tai läheisen pitkäaikaissairaus (sairaus) 
Huoli omasta terveydestä (omaterv) 
Huoli läheisen terveydestä (lähterv) 
Oma tai läheisen syömishäiriö (syömish) 



Oma tai läheisen alkoholiongelma (alkoh) 
Oma tai läheisen huumeongelma (huume) 
Oma tai läheisen rahapeliongelma (rahap) 
Oma tai läheisen tietokonepeliriippuvuus (tkpeli) 
 
skaalana: 
1=ei lainkaan – 5=paljon 
 
Ryhmittelyanalyysin toteutus 
 

Final Cluster Centers. 
    1  2  3  4  5  6  7 
tulev  3,6 1,8 3,1 3,4 3,7 2,6 2,9 
pjtulev  4,0 1,9 3,4 2,8 3,8 3,3 3,3 
ikpärj  4,0 1,8 2,5 1,9 3,5 3,9 2,5 
ikhoito  3,5 1,3 1,8 1,3 3,2 3,3 1,9 
laphoito 1,9 1,2 1,6 1,2 2,4 1,3 1,3 
tyött   3,0 1,2 3,0 1,4 3,8 1,4 1,7 
ptyött  3,1 1,3 3,3 1,6 3,5 1,5 1,7 
työssäj  3,5 1,6 2,9 2,0 3,3 2,0 2,2 
menot  3,5 1,5 2,9 2,7 3,6 1,8 2,2 
tekpuut  2,4 1,3 2,0 2,8 3,1 1,4 1,7 
yksin  2,5 1,2 1,7 3,2 3,4 1,4 1,6 
masenn  2,6 1,2 1,6 2,8 3,3 1,5 2,0 
parisuh  2,5 1,3 1,7 1,9 2,9 1,5 2,5 
väkiv  1,5 1,0 1,1 1,2 3,0 1,1 1,3 
sairaus  3,6 1,4 1,7 2,5 3,7 2,7 2,1 
omaterv 3,7 1,7 2,3 3,4 3,9 2,6 2,9 
lähterv  4,0 1,7 2,6 2,7 4,0 3,2 2,9 
syömish 1,5 1,1 1,1 1,3 3,2 1,3 1,6 
alkoh  1,8 1,2 1,4 1,3 3,9 1,3 3,5 
huume  1,1 1,0 1,1 1,0 3,3 1,0 1,4 
rahap  1,2 1,1 1,1 1,2 3,3 1,1 1,5 
tkpeli  1,5 1,1 1,4 1,3 2,9 1,2 1,4 

 
 
Yllä esitellyt seitsemän ryhmää luokiteltiin muita muuttujia apuna käyttäen kolmeen elämäntilanteen 
kuormittavuutta kuvaavaan kuormitusryhmään:  
 

1. Kuormittuneet: ryhmittelyanalyysin ryhmät yksi ”Moniongelmaiset”, neljä ”Yksinäiset ja 
huolestuneet” ja viisi ”Moniongelmaiset riippuvuusongelmista kärsivät” (n=315, 25 %) 

 
2. Riskiryhmä: ryhmittelyanalyysin ryhmät kolme ”Huoli työstä ja toimeentulosta”, kuusi 

”Ikääntyneen huolestuneet omaiset” ja seitsemän ”Huoli alkoholi- parisuhdeongelmista” 
(n=491, 39 %)  

 
3. Ei-kuormittuneet: ryhmittelyanalyysin ryhmä kaksi ”Huolettomat” (n=448, 36 %) 

 



LIITE 4. Huoliryhmät ja elämäntilanteen kuormittavuus. 
 

Huoliryhmä 
Solujen arvot = % ryhmän jäsenistä  

Lukuohje: Muuttujien luokista tarkasteluun otettu vain uloimmat luokat, ts. 
keskiryhmä (kuten ”ei hyvä, ei huono”) poistettu 

 
 Muuttuja 

Monion-
gelmaiset 
riippuv. 

Monion-
gelmainen 

Yksinäinen 
ja 
huolestunut 

Huoli työstä 
ja toimeen-
tulosta 

Huoli 
ikääntynees-
tä omaisesta 

Huoli 
alkoholi- ja 
parisuhde-
ongelmista 

Huole-
ton Kaikki 

huono 14 14 24 3 4 11 3 8 Fyysinen 
terveys 

(n=1243) *** 
hyvä 49 54 38 83 78 62 83 72 
haittaa 
paljon 41 32 38 13 19 15 11 19 

Päivittäin 
haittaava 

sairaus tmv. 
(n=1238) *** 

ei 
haittaa 41 48 41 76 64 62 76 65 

huono 17 13 16 3 2 8 1 5 Mieliala 
(n=1248) *** 

hyvä 51 59 38 82 88 68 90 77 

paljon 51 39 33 11 12 17 4 16 Stressi 
(n=1215) *** 

vähän 37 31 34 71 72 71 86 67 

vähän 20 21 34 5 4 9 3 10 Elinvoima 
(n=1221) *** 

paljon 54 55 35 78 81 77 88 74 

ei luota 44 26 23 20 13 11 9 16 Luottamus 
ihmisiin 

(n=892) *** 
luottaa 37 42 55 59 68 71 78 65 

ei luota 55 62 54 43 48 48 43 48 Luottamus 
kuntaan 

(n=993) ** 
luottaa 21 11 17 19 21 24 27 21 

 
*** tilastollisesti erittäin merkitsevä, ** tilastollisesti merkitsevä 
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LIITE 5. Elämäntilanteen kuormittavuus -ryhmistä tehdyn korrespondenssianalyysin yhteenveto. 

fyysinen terveydentila huono tai melko huono, 

sairaus tmv. haittaa päivittäistä toimintaa melko 

paljon 

mieliala huono tai keskiverto 

stressikokemuksia paljon tai jonkin verran, 

elinvoimaisuuden kokemuksia vähän tai jonkin 

verran 

tarvinnut ulkopuolista apua 

fyysinen terveydentila melko hyvä 

ei juurikaan päivittäistä toimintaa haittaavaa 

sairautta tmv. 

mieliala melko hyvä 

stressikokemuksia vähän, elinvoimaisuuden 

kokemuksia paljon 

ei ole tarvinnut ulkopuolista apua 

fyysinen terveydentila hyvä 

ei päivittäistä toimintaa haittaavaa sairautta tmv. 

mieliala hyvä 

stressikokemuksia vähän, elinvoimaisuuden 

kokemuksia paljon 

ei ole tarvinnut ulkopuolista apua 

Luottamus ihmisiin huono tai ”ei hyvä, ei huono” 

Luottamus kuntaan huono 

Luottamus ihmisiin hyvä 

Luottamus kuntaan ”ei hyvä, ei huono” 

Luottamus ihmisiin hyvä 

Luottamus kuntaan hyvä 

viihtyy kotikunnassaan melko huonosti tai huonosti 

viihtyy asunnossaan melko huonosti tai huonosti 

tyytymätön kunnallisiin palveluihin yleisesti 

tyytymätön alueen turvallisuuteen tai ei osaa sanoa 

tyytymätön naapurustoon 

on harkinnut muuttoa/ haluaisi muuttaa muttei 

mahdollista 

viihtyy kotikunnassaan melko hyvin 

viihtyy asunnossaan melko hyvin 

tyytyväinen kunnallisiin palveluihin 

melko tyytyväinen alueen turvallisuuteen 

tyytyväinen naapurustoon 

ei ole aikeissa muuttaa 

viihtyy kotikunnassaan hyvin 

viihtyy asunnossaan hyvin 

melko tyytyväinen kunnallisiin palveluihin tai ei osaa 

sanoa 

tyytyväinen alueen turvallisuuteen 

tyytyväinen naapurustoon 

on päättänyt muuttaa 

tiedotus, yleisneuvonta, palveluohjaus: ”huono”, 

ajan saaminen: ”huono” tai ”melko huono” 

asiakaspalvelu: 1,3 

sähköinen asiointi: 1-2 ja ”hyvä” 

kulkuyhteydet: ”huono” ja ”hyvä” 

esteettömyys: ”huono” 

tiedotus, yleisneuvonta, palveluohjaus: 2-5 

ajan saaminen: ”hyvä” tai ”ei hyvä, ei huono” 

asiakaspalvelu: 2,4 

sähköinen asiointi: 3-4 

kulkuyhteydet: 2-4 

esteettömyys: 3-4 

tiedotus/yleisneuvonta, palveluohjaus, sähköinen 

asiointi, kulkuyhteydet: ”ei osaa sanoa” 

ajan saaminen: ”melko hyvä” tai ”ei osaa sanoa” 

asiakaspalvelu: ”hyvä” tai ”ei osaa sanoa” 

esteettömyys: ”hyvä” tai ”ei osaa sanoa” 

 

tiedotus, palveluohjaus, asiakaspalvelu, 

kulkuyhteydet: ”huono” 

yleisneuvonta: ”melko huono” 

ajan saaminen: ”huono” tai  keskink. 

sähköinen asiointi: ”hyvä”tai ”melko huono” 

ostanut yksityisiä terveyspalveluita ”ei lainkaan” 

tiedotus: 3-4 

yleisneuvonta: ”huono”, 3, ”hyvä” 

palveluohjaus, kulkuyhteydet: 3-5 

ajan saaminen: 2,4 

asiakaspalvelu: 2-4 

sähköinen asiointi: ”huono” tai 3-4 

ostanut yksityisiä terveysp. harvoin 

tiedotus, ajan saaminen, asiakaspalvelu: ”hyvä” tai 

”ei osaa sanoa” 

yleisneuvonta: ”melko hyvä” tai ”ei osaa sanoa” 

palveluohjaus, sähköinen asiointi, kulkuyhteydet: ”ei 

osaa sanoa” 

ostanut yksityisiä terveyspalveluita kuukausittain 

ei kokemusta tietokoneen tai internetin käytöstä 

asioi netissä harvoin 

jonkin verran kokemusta tietokoneesta 

jonkin verran tai paljon kokemusta internetistä 

asioi netissä melko vähän / viikottain 

joko paljon tai melko vähän kokemusta tietokoneen 

käytöstä, joko melko paljon tai melko vähän 

kokemusta netistä, asioi netissä melko usein 

alin tuloviidennes 

sosioekonominen asema: eläkkeellä / työtön 

perusasteen koulutus 

ikäluokat 18-29 ja 75- 

asuu vuokralla 

4. tuloviidennes 

sosioekonominen asema: ansiotyössä 

toisen asteen koulutus 

ikäluokat 30-49 ja 50-64 

asuu omistusasunnossa 

korkein tuloviidennes sekä 2. ja 3. tuloviidennes 

opiskelija/ kotona lapsen kanssa/ yrittäjä 

korkea-asteen koulutus 

ikäluokka 65-74 

asuu omistusasunnossa 

asuu yksin / kahden sukupolven aikuistaloudessa / 

yksinhuoltajaperhe 

auttaa sukulaisia ”ei lainkaan” 

auttaa ystäviä ”ei lainkaan” tai ”päivittäin” 

pariskunta 

auttaa sukulaisia ”päivittäin”,” viikoittain”, 

”kuukausittain” 

auttaa ystäviä ”viikoittain” tai ”harvemmin” 

kahden vanhemman lapsiperhe 

auttaa sukulaisia harvoin 

auttaa ystäviä ”kuukausittain” 
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LIITE 6. Palvelujen toimivuus kunnittain. 
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LIITE 8. Vastaajien tyytyväisyys eri palvelukokonaisuuksiin kunnittain. 

 

Liitteiden 7 ja 8 tarkasteluissa on käytetty laatikkojanakuvioita. Kuvion värillinen laatikko-osa sisältää 

50 prosenttia vastaajista. Laatikon sisällä oleva viiva on mediaani eli jakauman keskiluku, joka jakaa 

aineiston kahteen yhtä suureen osaan. Mediaani voi osua myös laatikon ylä- tai alareunaan, jolloin se 

erottuu paksumpana reunaviivana. Janat laatikon ylä- ja alapuolella osoittavat ylä- ja alakvartiilin, 

joissa kummassakin on 25 prosenttia vastaajista. Janan ulkopuoliset irralliset merkit kuvaavat 

poikkeavia yksittäisiä havaintoja. Kuvion vasemmassa reunassa on muuttujan asteikko, jonka 

vaihteluväli riippuu siitä, kuinka monesta muuttujasta tarkasteltava muuttuja on muodostettu. Asteikon 

alin arvo vastaa huonoa ja ylin arvo hyvää tilannetta. Kuvion keskellä vaakatasossa kulkee asteikon 

keskimmäistä lukua osoittava vertailuviiva. Vertailun kohteena olevat kunnat/väestöryhmät ja kussakin 

ryhmässä vastauksen antaneiden määrät (n) ovat ala-akselilla. 

 
Lasten ja perheiden palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu seitsemän eri palvelumuodon (lasten päivähoito, 

esiopetus, perusopetus, koulujen iltapäivätoiminta, nuorisotyö, lapsiperheiden kotipalvelut, lastensuojelutyö) toimivuutta mittaavista 

muuttujista. Vaihteluväli 5=huono…35=hyvä. 
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Vanhus- ja vammaispalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu neljän eri palvelumuodon (vanhusten kotipalvelut, 

muut vanhusten palvelut, vammaispalvelut, omaishoidontuki) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 4=huono…20=hyvä. 

 

 
Sosiaalihuoltoon liittyvien palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu neljän eri palvelumuodon (sosiaalityö, 

päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaaliasiamiespalvelut) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 4=huono…20=hyvä. 
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Vapaa-ajan palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu kunnan liikuntapalveluiden sekä kulttuuri- ja 

kirjastopalveluiden toimivuutta kuvaavista kahdesta muuttujasta. Vaihteluväli 2=huono…10=hyvä. 
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Terveydenhoitajan, yleis- ja erikoislääkärien palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu mainittujen 

palveluiden toimivuutta mittaavista kolmesta muuttujasta. Vaihteluväli 3=huono…15=hyvä. 

 
Ehkäisevien terveydenhoitopalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu äitiys- ja lastenneuvolan sekä 

koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimivuutta kuvaavista kahdesta muuttujasta. Vaihteluväli 2=huono…10=hyvä. 
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Muiden sairaanhoitopalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu seitsemän eri palvelumuodon 

(kotisairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapia, apuvälineet, muut kuntoutuspalvelut, hammashuolto, 

sairaala- ja vuodeosastohoito) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 7=huono…35=hyvä. 
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LIITE 9. Palveluiden toimivuus väestöryhmittäin. 

 

a. Lasten ja perheiden palveluiden toimivuus.  
Lasten ja perheiden palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu seitsemän eri palvelumuodon (lasten päivähoito, 

esiopetus, perusopetus, koulujen iltapäivätoiminta, nuorisotyö, lapsiperheiden kotipalvelut, lastensuojelutyö) toimivuutta mittaavista 

muuttujista. Vaihteluväli 7=huono…35=hyvä. 
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b. Vanhus- ja vammaispalveluiden toimivuus.  
Vanhus- ja vammaispalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu neljän eri palvelumuodon (vanhusten kotipalvelut, 

muut vanhusten palvelut, vammaispalvelut, omaishoidontuki) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 4=huono…20=hyvä 
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c. Sosiaalihuoltoon liittyvien palveluiden toimivuus. 
Sosiaalihuoltoon liittyvien palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu neljän eri palvelumuodon (sosiaalityö, 

päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaaliasiamiespalvelut) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 4=huono…20=hyvä. 
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d. Kelan palveluiden toimivuus. 
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e. Työvoimapalveluiden toimivuus. 
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f. Vapaa-ajan palveluiden toimivuus. 

Vapaa-ajan palveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu kunnan liikuntapalveluiden sekä kulttuuri- ja 

kirjastopalveluiden toimivuutta kuvaavista kahdesta muuttujasta. Vaihteluväli 2=huono…10=hyvä. 
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g. Terveydenhoitajan, yleislääkärin ja erikoislääkärin palveluiden toimivuus. 
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h. Ehkäisevän terveydenhoidon palveluiden toimivuus.  

Ehkäisevien terveydenhoitopalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu äitiys- ja lastenneuvolan sekä 

koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimivuutta kuvaavista kahdesta muuttujasta. Vaihteluväli 2=huono…10=hyvä. 
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i. Mielenterveyspalveluiden toimivuus. 
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j. Muiden sairaanhoitopalveluiden toimivuus. 

Muiden sairaanhoitopalveluiden toimivuutta kuvaava summamuuttuja muodostettu seitsemän eri palvelumuodon 

(kotisairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapia, apuvälineet, muut kuntoutuspalvelut, hammashuolto, 

sairaala- ja vuodeosastohoito) toimivuutta mittaavista muuttujista. Vaihteluväli 7=huono…35=hyvä. 
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k. Potilasasiamiespalveluiden toimivuus. 
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