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Esipuhe

Kiinnostukseni maaseudun kehittämistä ja yhteisöjä kohtaan heräsi 2000-luvun 
taitteessa. Tällöin oli ajankohtaista miettiä pro gradu -työni aihetta yhteiskunta-
politiikan oppiaineeseen. Kylien aktiivisuus ja passiivisuus omaehtoisessa kehittä-
misessä ja hanketoiminnan käynnistyminen uusine toimintatapoineen herättivät 
kiinnostuksen tarkastella maaseudun yhteisöllisessä kehittämisessä tapahtuvaa 
muutosta. Pro graduni aiheeksi muotoutui tuolloin ”Pannaanko pystyyn projekti? 
Hanketoiminnan vertailua kahdessa keskipohjalaisessa kylässä”.

Kiinnostus maaseutu- ja yhteisötutkimukseen jäi kytemään ja johti jatko-
opiskelijaksi Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitokselle. Selvää oli, että 
tutkimusaiheeni liittyisi edelleen maaseudun yhteisöllistä kehittämistä koskeviin 
kysymyksiin. Alueiden väestölliset muutokset kasvavan muuttoliikkeen seurauk-
sena, ja omaehtoisuuden korostuminen kylien ja maaseudun kehittämisessä, 
synnyttivät jännitteen ja tarpeen tarkastella paluu- ja tulomuuton vaikutuksia 
yhteisöjen toimintakykyyn ja paikalliseen kehittämiseen. Tämän tiedon tarve on 
poikinut käsillä olevan tutkimuksen. 

Nuoren tutkijan innolla, apurahojen ja tutkimushankerahoituksen siivittämänä 
olen viedyt tutkimustyötä eteenpäin. Rahoituksen ollessa aika ajoin katkolla ja 
loputtua on tutkimustyö jatkunut muiden työtehtävien ohessa. Kiinnostuksen 
säilyminen tutkimusaiheeseen on ollut ensiarvoisen tärkeää kirjan loppuun 
saattamiseksi. Kiitos tutkimustani rahoittaneille tahoille, joita ovat olleet Keski-
Pohjanmaan Kulttuurirahasto, Ella ja George Ehrnroothin säätiö, Chydenius-ins-
tituutin kannatusyhdistys, Kyösti Haatajan säätiö, Joensuun yliopisto sekä maa- ja 
metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.

Lämmin kiitos tutkimustani ohjanneille tutkimusjohtaja Elli Heikkilälle ja 
professori Pertti Rannikolle arvokkaista kommenteista ja kannustuksesta. Lämmin 
kiitos käsikirjoituksen kommentoinnista myös professori Aila-Leena Matthiesille. 

Ensiarvoisen tärkeää on ollut työskentelymahdollisuus Turun Siirtolaisuusins-
tituutissa. Kiitos koko työyhteisölle ja erityisesti tutkimuksen taitosta vastanneelle 
Jouni Korkiasaarelle sekä Heli Sjöblom-Immalalle, Maria Pikkaraiselle, Sirkku 
Wilkmanille ja Kristiina Siivoselle monista virkistävistä keskustelutuokioista. 
Kiitos myös perheelleni ja ystävilleni, jotka kysellessään tutkimuksen perään ovat 
kannustaneet saattamaan kirjan valmiiksi. 

Joensuussa pääsiäisen kynnyksellä 21. huhtikuuta 2011,
Mari Kattilakoski
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Johdanto 1

”Ne on pikku hilijaa havainnu että jos ite ei oo aktiivinen niin ei tuu mittään. 
Ja sitte… pystyy ite vaikuttahan niihin asioihin. Sehän kehittäminen oli vielä 
tuossa 1980-luvun puolessa välissä, niin sen jäläkeenki vielä, se oli niinkö 
kuntavetosta, että kunta käynnisti kaikki asiat tai hankkeet tai muut. Sitte 
ko tuli tää syvä lama ja kunnat ajautu siihen tilaan mihin ajautu… semmoset 
asiat mitkä ois ihan hyviä laittaa niin ne jäi niinkö laittamata. Ja sitte ko tuli 
tämä EU niin sitte tuli ensimmäisen kerran täsä meijänki alueella semmosia 
rahoja mitä saatto saaja siihen, että voi ite toteuttaa.” (H7: mies, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

Yllä oleva maaseudun kehittäjän haastattelusitaatti kuvastaa kuntien ja maaseu-
dun viimeisen vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana läpikäymää murrosta, 
mikä on muuttanut ratkaisevasti maaseutualueiden kehitystä ja kehittämistä. 
1990-luvun alun lama, kuntatalouksien kriisi, hyvinvointivaltiopalveluiden su-
pistaminen, Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja aluepolitiikan uudistus 
ovat käynnistäneet merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia – muutoksia jotka 
kytkeytyessään globalisaatioon ja maailmantalouden avoimuuteen ovat kasvat-
taneet alueiden välistä kilpailua ja verkostoitumisen vaatimuksia.

Kasvavan kilpailun myötä alueet kehittyvät eri tavoin – toiset taantuvat ja toiset 
menestyvät. Aluekehitystä leimaa voimakas ja kasvava eriarvoisuus, jota ruokkii 
yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuva näkemys keskittämisen taloudelli-
sesta tehokkuudesta. Alueiden houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavat 
ympäristö (luonto, maantieteellinen sijainti), sekä inhimilliset (väestönkehitys, 
koulutus) ja taloudelliset (elinkeinoelämä) resurssit, minkä seurauksena alueet 
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jakautuvat kukoistaviin ja haavoittuviin alueisiin (Heikkilä & Pikkarainen 2008, 
33–34). Toisaalta talousmaantieteen professori Florida (2002) uskoo alueiden 
vetovoimaisuuteen ja kehittymiseen vaikuttavan entistä enemmän myös sellaiset 
tekijät kuten onko alueella viehättävä historia, identiteetti ja kulttuuri joka syn-
nyttää ympäristön, jossa on ”hyvä happi” ja jonne ns. luova luokka tuntee vetoa. 
Florida katsoo alueiden kilpailukykyyn vaikuttavan näin entistä enemmän myös 
paikalliseen kulttuuriin ja identiteettiin liittyvät tekijät.

Tarkasteltaessa maaseutualueiden kehitystä nousee aikaisempaa merkittä-
vämpään rooliin kansalaistoiminta. Suomessa on siirrytty 1990-luvulla toteutetun 
aluepolitiikan uudistuksen myötä ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan, jonka 
keskeisenä ajatuksena on alueiden omaehtoinen kehittäminen. Alueiden kehi-
tysvastuuta on siirretty keskushallinnolta aluehallinnolle ja maaseutualueiden 
kehittämisessä on EU:n myötä siirrytty LEADER -toimintatapaan, joka painottaa 
paikallista aloitteellisuutta, kansalaisten omaa aktiivisuutta ja paikallisista tarpeista 
nousevaa kehittämistä. Tämä on muuttanut maaseudun kehittämistä merkittäväs-
ti: paikallishallinnon rooli on kaventunut ja vastaavasti kansalaistoiminnan rooli 
vahvistunut – kehitysvastuuta on siirretty kunnilta alueen asukkaille ja yhteisöille.

Maaseutualueiden kehitys ja elinvoimaisuus ovat entistä vahvemmin sidok-
sissa sen asukkaisiin ja yhteisöihin – heidän tietoon ja osaamiseen, omaehtoisen 
kehittämisen tahtotilaan sekä keskinäiseen yhteistyökykyyn. Alueiden kilpailu-
kyky ei perustu ainoastaan fyysiseen (taloudelliseen) ja inhimilliseen (yksilöiden 
ominaisuudet, koulutus, työkokemus, elämänkokemus, luovuus) pääomaan, vaan 
entistä tärkeämmäksi nousee myös sosiaalinen pääoma, ihmisten keskinäinen 
yhteistoiminta ja yhteistyökyky.

Uusien toimintatapojen, lisääntyneiden taloudellisten resurssien ja vastuun 
myötä maaseudun kehittäminen on tullut entistä haasteellisemmaksi ja edellyttää 
eri toimijoilta entistä laajempaa yhteistyötä. Maaseudun kehittämisen uusien haas-
teiden ja vaatimusten myötä entistä tärkeämmäksi nousee tarkastella maaseudulle 
suuntautuvaa muuttoliikettä ja uusien asukkaiden toimintaa ja vaikutuksia pai-
kallisissa ja alueellisissa yhteisöissä ja kehittämisverkostoissa. Millaisia haasteita 
ja mahdollisuuksia uudet asukkaat luovat maaseudun ja kylien kehittämiselle? 
Haluavatko ja pääsevätkö maallemuuttajat paikallisyhteisöjen aktiivisiksi toimi-
joiksi ja mikä merkitys heillä on maaseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn 
säilyttämisessä? Millainen toimijajoukko maaseudun paluu- ja tulomuuttajat ovat?

1.1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Aikaisemmissa maallemuuttoa koskevissa tutkimuksissa on painotuttu selvit-
tämään maaseudun muuttovirtoja, yleistä maallemuuttohalukkuutta, sitä min-



1.1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet ■ 9

kälaiset ihmiset muuttavat maalle ja mitkä ovat maaseudun vetovoimatekijöitä. 
Tehdyissä tutkimuksissa on pääasiassa selvitetty muuttoihin vaikuttavia tekijöitä. 
Huomiota ei juurikaan ole kiinnitetty muuttojen seurauksiin, muuta kuin tar-
kastelemalla alueiden demogra ista kehitystä. Tutkimuksissa ei ole kiinnitetty 
huomiota maaseudulle muuttaneiden rooliin ja merkitykseen aluekehittämisen 
näkökulmasta vaikka maaseudun kehittämisessä on entistä enemmän kyse alu-
een asukkaiden omaehtoisesta aktiivisuudesta ja yhteistoiminnasta. Joissakin 
maaseudun kehittämishankkeita koskevissa tutkimuksissa on ollut nähtävissä 
viitteitä uusien asukkaiden merkityksestä hankkeiden toteuttamisessa (Niemi-
nen 2000; Rannikko 2000). Tutkimukselle joka selvittää millaisia paikallisia ja 
alueellisia toimijoita paluu- ja tulomuuttajat ovat maaseudun omaehtoisessa 
kehittämisessä, on tarve ja yhteiskunnallinen tilaus johon tällä tutkimuksella 
vastataan.

Selvitän tässä tutkimuksessa, kuinka maaseudun paluu- ja tulomuuttajat 
vaikuttavat paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen – millainen resurssi ja 
pääoma he maaseudulle ovat? Tutkimusaiheen tekee ajankohtaiseksi voimistunut 
alueellinen eriarvoisuus sekä maaseudun toimijakentässä viimeisen reilun vuosi-
kymmenen aikana tapahtunut muutos, mikä korostaa paikallisen aktiivisuuden ja 
omaehtoisen kehittämisen merkitystä. Paikallisten kehittäjäryhmien taloudellinen 
perusta on laajentunut merkittävästi EU-ohjelmien sekä kansallisen maaseu-
tuohjelman ansiosta. Näiden muutosten seurauksena paikallisista asukkaista ja 
yhteisöistä on tullut entistä keskeisempi maaseudun kehittämisen toimijajoukko 
ja näin myös tärkeä tutkimuskohde.

Maaseudun kehittämisessä korostuu omaehtoisuuden rinnalla eri toimijoi-
den ja alueiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen. Pienten paikkakuntien 
menestymiseen ei riitä enää se, miten alueen asukkaat keskenään toimivat, vaan 
entistä tärkeämmäksi nousee myös eri alueiden ja toimijoiden verkostoituminen. 
Tästä syystä tarkastelen maallemuuttajien ja yhteisöjen toimintaa eri aluetasoilla: 
paikallisesti kylä- ja kuntatasolla, alueellisesti seutukunta- ja maakuntatasolla 
sekä kontakteja ja yhteistyötä myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Lisäksi tarkastelen muuttajien roolia alueellisen kapasiteetin tietoisessa rakenta-
misessa, jonka tuloksena saavutetaan seudullista pääomaa (institutional capital), 
ns. kollektiivisia hyödykkeitä. Tällöin on kyse prosessi-innovaatioista, joissa ko-
rostuvat ei-muodollisen ja ns. hiljaisen tiedon (tacit knowledge) merkitys (Bengs 
et al. 2000, 14–15).

Keskeisiä teoreettisia käsitteitä tutkimuksessa ovat sosiaalinen pääoma, osal-
listuminen, osallisuus, vaikuttaminen, valta ja verkostot. Teoreettisen tarkastelun 
keskiössä on sosiaalinen pääoma niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Tar-
kastelen sosiaalista pääomaa sekä maallemuuttajien yksilöllisenä resurssina että 
erityisesti paikallisyhteisöjen voimavarana – tarkastelemalla, kuinka maaseudun 
paluu- ja tulomuuttajat ovat mukana yhteisöllisessä kehittämisessä. Pohdin lisäksi, 
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kuinka yksilöllinen ja yhteisöllinen sosiaalinen pääoma ovat toisiaan tukevia ja 
yhteen kietoutuvia.

Teoreettinen tarkastelu nojaa erityisesti Pierre Bourdieun (1986), James 
Colemanin (1988) ja Robert D. Putnamin (1993; 2000) käsityksiin sosiaalisesta 
pääomasta. Bourdieu ymmärtää sosiaalisen pääoman ennen kaikkea yksilöiden 
ja ryhmien resurssina käytäessä kilpailua yhteiskunnan sosiaalisilla kentillä. Co-
lemanille sosiaalinen pääoma ilmenee yksilöiden ja yhteisöjen käytössä olevana 
suhdeverkkona, joka toimii resurssina niin yksityishyödykkeiden kuin julkis-
hyödykkeiden saavuttamiseksi. Putnam puolestaan pitää sosiaalista pääomaa 
yhteisöjen ominaisuutena mikä ilmenee yhteisöjen vakiintuneissa käytännöissä. 
Putnam ymmärtää sosiaalisen pääoman (social capital) luottamuksen varaan 
rakentuvana kollektiivisena toimintana jota vastavuoroisuuden normit tukevat. 
Sosiaaliset verkostot joissa nautitaan vastavuoroisuuteen perustuvaa luottamusta 
synnyttävät sosiaalista pääomaa – vapaaehtoista toimintaa yhteisön hyväksi.

Tarkastelen yhteistoiminnan muotoja ja verkostoja perinteisen yhteisökä-
sityksen kautta mutta myös laajemmin pohtimalla verkottumista ja ihmisten 
välistä vuorovaikutusta globalisaation ja informaatioteknologian luomien uusien 
mahdollisuuksien ja ilmentymien kautta. Pohdin millaisia mahdollisuuksia ja 
uhkia globalisaatio ja informaatioteknologia luovat paikalliselle identiteetille 
ja toiminnalle, ja miten tämä vaikuttaa sosiaaliseen pääomaan paikallisena ja 
alueellisena voimavarana.

Metodologisesti tutkimus paikantuu yhteisö- ja maaseutututkimuksen 
kenttään sivuten myös muuttoliiketutkimusta. Tutkimuksessa on yhtymäkohtia 
Karjalan tutkimuslaitoksen maaseutusosiologiselle tutkimusperinteelle ja siinä 
usein sovelletulle tutkimusotteelle, jossa paikkakohtaisia tapaustutkimuksia, yk-
sittäisen kylän tai maakunnan kehitystä, tulkitaan yleisen yhteiskuntakehityksen 
näkökulmasta (Oksa 1996, 161).

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat:

1. Ovatko paluu- ja tulomuuttajat kiinnostuneita osallistumaan maaseudun 
omaehtoiseen kehittämiseen?

2. Millaiset ovat muuttajien paikallisesti rakentuneet sosiaaliset verkostot, 
mikä on heidän asemansa ja roolinsa paikallisissa ja alueellisissa (kehit-
tämis)verkostoissa ja yhteisöissä?

3. Aktivoivatko uudet asukkaat paikallista ja alueellista kehittämistoimin-
taa, ja kuinka uudet asukkaat vaikuttavat yhteisöjen sosiaaliseen pää-
omaan?

Tarkastelen maallemuuttajien toimintaa ja vaikutusta kokonaisuutena sekä 
tarkemmin sukupuolen, iän sekä paluu- ja tulomuuton kautta. Lisäksi pohdin 
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paikalliskulttuurin merkitystä aluekehityksen ja maaseudun kehittämisen nä-
kökulmasta.

Tutkimuksen empiirisenä tutkimusalueena on keskipohjalainen maaseutu. 
Metodologisesti tutkimuksessa toteutetaan aineistojen, menetelmien ja teori-
oiden triangulaatiota. Tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia kvantitatiivisia ja 
kvalitatiivisia aineistoja: tilastoja, kyselytutkimusta, teemahaastatteluja sekä 
valokuvia. Erilaisia aineistoja käsitellään eri menetelmin ja analysoidaan sosiaa-
lisen pääoman erilaisten tulkintakehysten kautta. Tutkimus etenee dialogisena 
tulkintaprosessina, jossa eri aineistot ”keskustelevat” ja vaikuttavat toisiinsa 
ja auttavat ymmärtämään toisiaan. Kvantitatiivista aineistoa tutkimuksessa 
edustavat erilaiset tilastot sekä suorittamani kyselytutkimus. Kvalitatiivista ai-
neistoa edustavat puolestaan kyselytutkimuksen ”vapaa sana” sekä suorittamani 
maaseudun kehittäjien sekä paluu- ja tulomuuttajien teemahaastattelut. Lisäksi 
havainnollistan omaehtoisen kehittämisen paikallisia ponnistuksia valokuvien 
kautta (kuva 1).

1.2. Maaseudun määrittelyä

”Kunnathan ne suurimmassa muutospaineessa on …mutta että se ite pe-
rusasia, että vaikka kunnat häviää niin kylät jää.” (H7: mies, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

Koska käsillä oleva tutkimus lukeutuu maaseutututkimuksen piiriin, on paikallaan 
määritellä mitä maaseudulla tarkoitetaan – vaikka yksiselitteistä ja yleispätevää 
maaseudun määritelmää ei olekaan pystytty tekemään. Historiallisesti ensimmäiset 
maaseudun määritelmät kytkeytyivät kaupungin määrittelyyn, jolloin maaseutu 
ymmärrettiin kaupungin vastakäsitteeksi. Esimerkiksi antiikin Kreikassa sanalla 
polis viitattiin sekä valtioon että sen kaupunkimaiseen keskukseen, ja vastaavasti 
sanalla khora kaupungin taustalla olevaan alueeseen, maaseutuun. Maaseudun 
määrittelyä ja eroja suhteessa kaupunkiin on pyritty tekemään esimerkiksi am-
mattien, kulttuurin, organisaatioiden ja elämänmuotojen kautta (Kultalahti 1988, 
33). Maaseudun ammattirakenne on kuitenkin nykypäivänä hyvin monipuolinen, 
kulttuuriset vaikutteet leviävät yhtä lailla maaseudulle kuin kaupunkeihin ja myös 
elämäntavat maaseudulla ja kaupungeissa ovat lähentyneet toisiaan (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 2004, 25). Niin ikään luonnonolosuhteiden merkitys 
maaseudun alueellisessa erilaistumisessa on vähentynyt samalla kun maatalouden 
osuus maaseudun elinkeinotoiminnasta on pienentynyt ja vastaavasti teollisuuden 
ja palveluiden osuus kasvanut. Maaseutu ei näyttäydy enää luonnonolosuhteisiin 
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Laadullinen aineisto

TUTKIMUSKYSYMYKSET
Maallemuutto

Maaseudun omaehtoinen kehittäminen
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toiseen kehittämiseen?
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paikallisissa ja alueellisissa 
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SOSIAALINEN PÄÄOMA
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne ja vaiheet.



1.2. Maaseudun määrittelyä ■ 13

perustuvana vyöhykemäisyytenä, vaan maaseutualueet muodostavat vaihtelevan 
mosaiikin (Katajamäki & Kaikkonen 1991, 13).

Vaikka maaseutu-kaupunki-luokitukseen perustuva maaseudun määrittely 
on eittämättä liian jäykkä ja toimimaton, on maaseutu- ja kaupunkimaisten alu-
eiden välillä nähtävissä vielä joitakin eroja erityisesti asumismuodon ja fyysisen 
ympäristön suhteen. Maaseudulla asumismuoto on usein väljempää ja maisema 
avoimempaa kuin kaupungeissa. Maaseutualueet eroavat kaupunkialueista myös 
alueellisen työnjaon suhteen maaseudulla korostuessa kaupunkeja enemmän 
raaka-aineiden, energian ja elintarvikkeiden tuottaminen sekä virkistysmahdolli-
suuksien tarjoaminen. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 25.) Oksa (1996, 
168) katsoo maaseudun kehittyvän entistä enemmän asuinpaikkana ja kulutuksen 
kohteena, jolloin maaseutua määrittävät erityisesti sitä kuluttavat kaupunkilaiset 
jotka määrittelevät maaseudun maisemaksi. Myös Rannikko (2008) katsoo Itä-
Suomen harvaan asuttujen kylien yhteiskunnallisen merkityksen muuttuneen 
ja niitä määrittävän metsätalouden ja ympärivuotisen asutuksen sijasta entistä 
enemmän luonnonsuojelu, virkistys ja luontomatkailu.

Maaseudun määrittelyä suhteessa kaupunkeihin hankaloittaa se, että monista 
kaupungeista löytyy maaseutumaisia alueita ja monet pienet kaupungit voidaan 
kokonaisuudessaan määritellä maaseuduksi. Viime vuosina toteutetut kuntalii-
tokset ovat entisestään hankaloittaneet määrittelyä sillä kuntaliitosten myötä 
yhä useampi maaseutukunta on sulautunut hallinnollisesti osaksi kaupunkia. 
Toisaalta kuntarajat eivät ole vain hallinnollisia kysymyksiä ja tästä syystä vaikka 
kuntaliitoksilla poistettaisiin rajoja voivat ne säilyä poliittisesti (vrt. Pyy 2009).

Tilastoissa maaseutu määritellään väestötiheyden mukaan. Tilastokeskus 
määrittelee Suomen kunnat asukasluvun ja taajama-asteen mukaan kaupunki-
maisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Tilastokeskuksen määri-
telmän mukaan ”maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % 
asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat 
joiden väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle 4000” (Tilastokeskus 2007, 77). Toisinaan maaseudun 
määrittelyssä käytetään myös niin sanottua suppeaa maaseudun määritelmää 
joka perustuu taajamarajauksiin. Tällöin maaseuduksi luetaan kaikki haja-asutus-
alueet ja alle 500 asukkaan taajamat. Yhteispohjoismaisen käytännön mukaisesti 
taajamaksi luetaan kaikki väestökeskittymät joissa on vähintään 200 asukasta ja 
asuntojen väli on korkeintaan 200 metriä (Karjalainen 1989, 35). EU:n käyttä-
mässä laajassa maaseutumäärittelyssä maaseuduksi luetaan puolestaan kaikki 
alle 30 000 asukkaan kunnat, OECD:n määritellessä maaseuduksi alueet joiden 
väestötiheys on alle 150 asukasta/km2. (Kaupungin ja maaseudun vuorovaiku-
tustyöryhmä 2002, 7.) Maaseudun kehittämisen näkökulmasta väestötiheyteen 
ja taajama-asteeseen perustuva maaseudun määritelmä on kuitenkin liian jäykkä 
(Malinen et al. 2004, 12; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 25).
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Maaseudun tyypittelyä maaseutupolitiikan kontekstissa

Suomessa laadittiin vuonna 1993 ensimmäinen maaseutualueiden tyypittely 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) toimesta. Maaseutu luokiteltiin kol-
mijaolla kaupunkien läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja syrjäiseen maa-
seutuun. Sittemmin syrjäinen maaseutu korvattiin harvaan asutun maaseudun 
käsitteellä syrjäisyyden negatiivisten mielikuvien vuoksi. Viime vuosina myös 
harvuuden käsite on nähty maaseutupoliittisessa keskustelussa ongelmalliseksi. 
Harva aluerakenne on saanut osakseen kritiikkiä erityisesti harvan yhdyskunta-
rakenteen synnyttämien kustannusten sekä kestävän kehityksen näkökulmasta. 
Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa tiivis yhdyskuntarakenne on nähty ekolo-
gisesti tavoiteltavana ja harvuuden katsottu ilmentävän maaseudun yhdyskunta-
rakenteen ongelmia. Harvan maaseudun synnyttämien negatiivisten mielikuvien 
vuoksi entistä enemmän on ryhdytty puhumaan väljyydestä, jolla halutaan nostaa 
esiin maaseudun aluerakenteen mahdollisuudet ja resurssit kuten alkutuotannon 
harjoittaminen ja kansalaisten asumistoiveet (Sireni & Sihvonen 2008).

Maaseututyypittelyn lähtökohtana on ollut tarve huomioida maaseutualu-
eiden erilaisuus poliittisessa päätöksenteossa. Maaseututyypittely on toiminut 
ennen kaikkea maaseutupolitiikan työkaluna jota on päivitetty maaseutualu-
eiden muuttuessa ja kehittyessä. Maaseudun kolmijaon luokittelukriteereinä 
ovat olleet muun muassa pendelöintiaste läheiseen kaupunkiin, asutut ne-
liökilometriruudut, alkutuotannon osuus elinkeinoista, nettomuutto ja huol-
tosuhde. (Malinen et al. 2006.) Maaseutualueiden erilaisuudesta huolimatta 
maaseutupolitiikassa on esitetty myös yksi yhteinen maaseudun määritelmä 
joka kuitenkin niin ikään korostaa maaseudun monimuotoisuutta ja Suomea 
monien maaseutujen maana:

”Maaseutu on kaupunkien kanssa vuorovaikutuksessa oleva, kansallisiin ja 
kansainvälisiin kehityskulkuihin kytkeytyvä, monimuotoinen, osaavien ja 
tahtovien ihmisten sekä luonnon muodostama haja-, kylä- ja pikkukaupun-
kiasumisen ja yhä useampien ammattien yhteisö.”

(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 26)

Suurten kaupunkien läheisen maaseudun on katsottu olevan maaseuduista 
parhaimmassa asemassa sen pystyessä hyötymään kaupungin läheisyydestä ja 
yhteistyöstä sen kanssa. Usein puhutaan niin sanotusta 50 kilometrin ilmiöstä 
eli etäisyydestä jolle suurten kaupunkien myönteiset vaikutukset ulottuvat. 
Maaseudun elävänä pysymisen kannalta Hautamäki (1997) kuitenkin katsoo 
ydinmaaseudun olevan ratkaisevassa asemassa sillä ollessa mahdollisuuksia 
hyvään yritys- ja asuinympäristöön, monipuolisiin elinkeinoihin ja palveluihin.
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Kuntarakenneuudistuksen myötä monet maaseutukunnat ovat liittyneet yhteen 
tai yhdistyneet kaupunkeihin mistä on seurannut, ettei kuntaluokitukseen perustuva 
maaseututyypittely ole enää toimiva. Tämä synnyttää tarpeen pohtia ja määritellä 
maaseutua myös maaseutupoliittisesti uudelleen. Seuraavassa maaseututyypitte-
lyssä tultaneenkin siirtymään kuntapohjaisesta jaottelusta ruutupohjaiseen.

Mitä asuinmaaseudun ja pistäytymismaaseudun välissä?

Maaseututyypittelyn ohella maaseudun poliittista määrittelyä tehdään myös 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän nimittämän Maaseutuasumisen teemaryh-
män toimesta, joka pyrkii vähentämään maalla asumisen esteitä ja edistämään 
maallemuuttoa. Teemaryhmän keskeisiä tehtäviä ovat maaseutuasumista puol-
tavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen sekä maaseutuasumisen 
kehittämisohjelman laatiminen. Teemaryhmä käyttää julkaisuissaan ja yleisessä 
keskustelussa käsitettä asuinmaaseutu, minkä se katsoo kuvastavan tämän päivän 
maaseudulla asuvien suhdetta paikkaan – maaseudun merkityksen liittyvän ensi-
sijaisesti siellä asumiseen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 5). Tällainen 
näkemys saa perustelunsa siitä, että varsinkin kaupungin läheiselle maaseudulle 
muutetaan entistä useammin väljemmän ja viihtyisämmän asumisen vuoksi, ja 
työskentely hoidetaan pendelöimällä läheiseen kaupunkikeskukseen. Myös esi-
merkiksi Pehkonen (2004, 64–66) käyttää väitöskirjassaan käsitteitä asutuskylä 
ja työssäkäyntikylä, joilla hän viittaa työpaikkojen sijaintiin kylien ulkopuolella, 
läheisessä kaupungissa.

Asuinmaaseutu on kuitenkin todellisuutta vain osassa Suomen maaseutualu-
eita, keskeisimmin kaupungin läheisellä maaseudulla. Erityisesti ydinmaaseudulla 
maaseutu tulee ymmärtää laajemmin myös toiminnallisena alueena jonka keskuk-
sesta ja kylistä löytyy elinvoimaista elinkeino- ja kansalaistoimintaa. Mikäli asuin-
maaseutu saa käsitteenä liikaa painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa, 
onko riskinä, että sen muuttuessa yleiseksi puhunnaksi maaseudusta, unohdetaan 
kenties maaseudun moninaiset mahdollisuudet toiminnallisena yhdyskuntana? 
Luoko asuinmaaseudun kaltaisten käsitteiden käyttö luovuttamisen mielikuvaa 
maaseudun toiminnallisuudesta – synnyttävätkö puhunta ja käytetyt käsitteet 
sekä mielikuvia että todellisuutta?

Asuinmaaseutu-käsitteen käyttö on erityisen ongelmallista harvaan asutun 
maaseudun näkökulmasta. Syrjäisille maaseutualueille joista palvelut ovat kai-
konneet ja välimatkat keskuksiin pitkiä, on vaikea kuvitella muuttoliikettä ja uusia 
asukkaita ensisijaisesti väljempien asumisolojen ja pendelöintimahdollisuuksien 
johdosta. Harvaan asutun maaseudun vetovoima ja elinvoimaisuus on löydyttävä 
siitä itsestään. Lähtökohtana ei tällöin voi olla asuinmaaseutu, joka voidaan kär-
jistäen nähdä myös keskuskaupunkien nukkumalähiönä.
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Rannikko (2008) katsoo syrjäisen ja harvaan asutun maaseudun, Itä- ja 
Pohjois-Suomen metsätyökylien, yhteiskunnallisen merkityksen rakentuvan 
alueellisen työnjaon ja asumisen sijasta entistä voimakkaammin yksilöllisen ku-
lutuksen ja elämysten kautta. Syrjäkylien metsien, järvien ja soiden paikallisesta 
hyötykäytöstä sekä teollisesta talouskäytöstä on siirrytty luonnonsuojelukäyt-
töön sekä turistiseen käyttöön, luontomatkailuun. Metsien ja järvien käyttö on 
monipuolistunut ja ne toimivat yhä useampien ryhmien toimintatiloina, palvellen 
luonnonsuojelun, metsästyksen, marjastuksen, sienestyksen, kalastuksen, mat-
kailun ja retkeilyn pyrkimyksiä. Rannikko katsookin kylän käsitteen muuttuneen 
syrjäisissä metsätyökylissä tuotanto- ja asumiskylistä pistäytymiskyliksi. Näin 
kylät eivät näyttäydy enää paikallisyhteisöinä, vaan erillisinä paikkoina ja tiloina 
joilla on eri ihmisille eri merkityksiä. Syrjäisen maaseudun sosiaalista elämää 
hallitsee esimerkiksi itäsuomalaisessa Sivakan kylässä vakituisten asukkaiden 
sijaan muualla asuvat metsästysseurojen jäsenet jotka viettävät alueella vapaa-
aikaa. Tämä synnyttää Rannikon mukaan aiheen pohtia maaseudun uudelleen 
määrittelyä, onko maaseutu jakautumassa kaupunkeja ympäröivään asuinmaa-
seutuun ja syrjäiseen pistäytymismaaseutuun?

Käsillä oleva tutkimus pureutuu kaupunkeja ympäröivän maaseudun ja 
syrjäisen pistäytymismaaseudun ”välissä” olevaan maaseutuun – kehityksen ja 
kehittämisen muutokseen niin kutsutulla ydinmaaseudulla. Tarkastelen käsillä 
olevassa tutkimuksessa kuinka uudet asukkaat muokkaavat ja muuttavat kylien 
ja maaseudun yhteisöllistä toimintaa ja kehittymismahdollisuuksia hyvinvoivaksi 
mielletyllä länsirannikolla – pohtien samalla mitä on asuinmaaseudun ja pistäy-
tymismaaseudun välissä?

1.3. Maaseudulle muutto osana muuttoliikettä

”Ei, ei misään tapauksessa voi puhua autioituvista kylistä. Sitä ei vaan uskota.” 
(H7: mies, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Muuttoliikkeen käsite

Muuttoliikkeellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan väestön siirtymistä maan-
tieteelliseltä alueelta toiselle (Bogue 1977, 78). Tällainen maantieteellisiin kri-
teereihin eli matkaan perustuva tilastollinen määritelmä kuvaa muuttoliikettä 
kuitenkin suppeasti ja muuttoliikeprosessin määrittelyyn onkin usein lisätty 
sosiologinen tulkinta mikä korostaa muuttajan henkilökohtaista päätöksente-
koprosessia ja arvoja jotka ohjaavat muuttopäätöstä ja muuttokohteen valintaa. 
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Näin on tehnyt esimerkiksi Mangalam (1968, 8) joka pitää muuttoliikkeen mää-
rittelyn kolmena tärkeimpänä kriteerinä fyysistä siirtymistä paikasta toiseen, 
muuton jonkinasteista pysyvyyttä sekä muuton tapahtumista henkilökohtaisena 
päätöksentekoprosessina. Kuitenkin myös sosiologista tulkintaa, joka korostaa 
muuttoa yksilötason prosessina, pidetään nykyään riittämättömänä. Muun mu-
assa Söderling (1988) katsoo muuttoliikkeen kokonaisvaltaisen hahmottamisen 
edellyttävän muuton tarkastelua yksilöllisenä, alueellisena ja yhteiskunnallisena 
kokonaisuutena, jolloin yksilötason muuttoprosessin taustalla vaikuttavina teki-
jöinä ovat myös alueelliset ja yhteiskunnalliset kehitysvaiheet.

Muuttoliike määritellään, riippuen siitä minkälaisten hallinnollisten rajojen 
ylityksestä muutossa on kyse, kuntien sisäiseen muuttoliikkeeseen (local migra-
tion), kuntien väliseen muuttoliikkeeseen (regional or internal migration) tai 
siirtolaisuuteen (international migration) (Söderling 1988, 14). Kuntien sisäisessä 
muuttoliikkeessä, ns. paikallismuutossa, on lähinnä kyse elinkaareen liittyvistä 
asunnonvaihdoista ja kuntien välisissä muutoissa puolestaan työvoiman liikku-
vuudesta. Puhuttaessa maassamuutosta viitataan yleensä erilaisten aluekokonai-
suuksien, kuten työssäkäyntialueiden, väliseen muuttoon.

Muutot voidaan jakaa kuntaluokituksen mukaan muuttoon maaseutukun-
nasta toiseen, maaseudulta kaupunkiin, kaupungista maaseudulle tai kaupun-
kien väliseen muuttoon. Kukin edellä mainittu muuttotyyppi muodostaa oman 
muuttosuunnan tai voidaan puhua myös muuttovirrasta (vrt. Kumpulainen 1993, 
37–41; Korkiasaari & Söderling 1994, 228). Kuten maaseutua määriteltäessä, 
myös muuton määrittely kuntaluokituksiin perustuen on yhä ongelmallisempaa 
kuntien sulautuessa kuntaliitoksilla isommiksi kokonaisuuksiksi ja maaseutu-
alueiden osaksi kaupunkeja.

Muuton määrittelyä voidaan tarkentaa puhumalla lähtömuutosta jolloin viita-
taan alueelta poismuuttoon, tai puhumalla tulomuutosta jolloin on kyse alueelle 
suuntautuvasta muuttoliikkeestä. Tulomuuttoa tarkasteltaessa voidaan erityiseksi 
tarkastelun kohteeksi nostaa paluumuutto jolla viitataan omalle kotiseudulle ta-
pahtuvaan takaisin muuttoon (vrt. Kantanen 1991, 15, Korhonen 1994, 18–20). 
Muutto määritellään usein muuttoetäisyyden perusteella joko lähimuutoksi eli 
seutukunnan tai työmarkkina-alueen sisällä tapahtuvaksi muutoksi tai kauko-
muutoksi eli työmarkkina-alueen rajat ylittäväksi muutoksi (vrt. Kumpulainen 
1993, 16–18; Kytö 1998, 22).

Maamme muuttoliikkeen ja väestönkehityksen vaiheita

Muuttoliikkeen syntyyn ja kehitykseen Suomessa on vaikuttanut voimakkaasti 
asutuksen historia, joka on edennyt lännestä itään ja etelästä pohjoiseen uusi-
en asuinalueiden ja elinmahdollisuuksien etsimisen myötä (esim. Heikkilä et 
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al. 2003). Valtion harjoittamalla asutustoiminnalla on vaikutettu merkittävästi 
erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen asuttamiseen (Katajamäki 1988, 35–38). 
Vaikka valtion harjoittama asutustoiminta oli vielä 1950–1960–luvuilla vilkasta 
sodanjälkeisen jälleenrakentamisen aikaa, alkoi muuttoliike Suomessa kasvaa 
voimakkaasti 1950-luvulla. Tähän vaikuttivat ennen kaikkea lisääntynyt väestön-
kasvu sekä elinkeinoelämän muutokset. Maa- ja metsätalouden koneellistuminen 
merkitsivät maaseutualueiden työvoiman nopeaa vähenemistä (Rannikko 1987, 
53–70, Katajamäki 1988, 38–41). Teollistuminen, elinkeinoelämän vilkastuminen 
sekä liikenneyhteyksien paraneminen synnyttivät voimakasta muuttoliikettä 
maaseudulta kaupunkeihin. Teollistumiskauden muuttoliikettä ohjaili erityisesti 
alueellisen työvoiman tarjonta ja kysyntä sekä ihmisten pyrkimys taloudellisten 
ja sosiaalisten olojen parantamiseen (Hakamäki 1978, 1–6). Kultalahti (1997, 
94) on todennut Suomeen syntyneen tällöin murrossukupolven jonka juuret ovat 
maaseudulla mutta elämisen kenttä kaupungissa.

Myös maastamuutto vilkastui 1960-luvun alussa ja jatkui vilkkaana aina 
seuraavan vuosikymmenen vaihteeseen asti. Siirtolaisuus saavutti huippunsa 
vuosina 1969–70 jolloin Suomesta muutti yli 80 000 ihmistä Ruotsiin. Ruotsiin 
suuntautuvan muuton taustalla vaikuttivat Etelä-Suomen vaikea asuntotilanne, 
suurten ikäluokkien tulo työikään sekä Suomessa äkillisesti tehty huomattava 
devalvaatio. Nämä kotimaan työntävät tekijät yhdessä Ruotsin voimakkaan ta-
loudellisen nousukauden ja työvoimapulan kanssa synnyttivät suuren muuton 
Ruotsiin. (Korkiasaari & Söderling 1994, 248–250.)

Muuttoliikkeen suunta oli 1960-luvulla maaseudulta kaupunkeihin suuntautu-
vaa muuttoa. Teollisen tuotantomuodon kehitys johti kaupunkiasutuksen nopeaan 
kasvuun ja työvoiman keskittymiseen Etelä-Suomen keskuksiin. Kaupunkiväestön 
osuus Suomen väkiluvusta ohitti maaseutuväestön osuuden vuonna 1970 (Haka-
mäki 1978, 6). Osa tutkijoista uskoi väestön keskittymisen suuriin kaupunkeihin 
olevan kuitenkin vain hetkellinen ilmiö. Esimerkiksi Palomäki (1970, 1972) uskoi 
kaupungistumisprosessia kuvaavassa teoriassaan muuttoliikkeen ja asutuksen 
keskittymisen olevan mahdollista vain tiettyyn pisteeseen asti. Palomäki perusteli 
näkemystä sillä, että keskittymisen seurauksena kaupunkien elinkeinotoiminnan 
laajentamiskustannukset nousevat ajan myötä liian korkeiksi, samalla kun laa-
jentumisen mahdollisuudet käyvät niukoiksi ja palveluiden tyydyttävä tarjonta 
asukkaille vaikeutuu. Tästä Palomäki uskoi seuraavan desentralisaatio-ilmiön eli 
keskipakoisen muuttoliikkeen jolloin maaseutukuntien sekä pienten ja keskisuur-
ten kaupunkien kasvu alkaa uudelleen.

Suurten kaupunkien väestönkasvu alkoikin hidastua ja vastaavasti muutto 
kaupungeista takaisin maaseudulle lisääntyä 1970-luvulla (esim. Rannikko 1980, 
Heikkilä 2003). Tähän vaikuttivat kuitenkin ennen kaikkea talouden taantunut 
kehitys, tehostunut aluepolitiikka sekä asumiseen liittyvä yhteiskuntapoliittinen 
muutos jonka myötä lähiörakentamiseen kohdistettiin enenevässä määrin kritiik-
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kiä ja korostettiin vastaavasti ”pehmeämmän” asumisen tavoitteita. Tästä seurasi, 
että kaupunkien muuttotase kääntyi tappiolliseksi vuonna 1977. (Söderling 1983, 
1, 27.) Suomen sisäinen muuttoliike tasoittui mikä tasasi myös maaseudun vä-
estökehitystä. 1980-luvun alussa maaseudun uskottiin olevan elpymässä myös 
kylätoiminnan ja paikallisen aloitteellisuuden ansiosta (Knuuttila et al. 1996, 9). 
Oksa (1996, 161–164) katsoo maaseudun tuolloisen väestökehityksen tasoittumi-
sen olleen seurausta ennen kaikkea siitä, että maaseutu pääsi osalliseksi teollisen 
hyvinvointivaltion projektiin, joka synnytti julkisten palveluiden työpaikkoja 
maaseudulle, erityisesti kuntakeskuksiin.

Katajamäki ja Kaikkonen (1991, 42–51) ovat kutsuneet 1970-lukua ja sitä 
leimannutta maaseudun uudelleen nousua torjuntavoitoksi joka kuitenkin kääntyi 
1980-luvun mittaan viivytystaistelun asetelmaksi. 1980-luvun lopun nousukausi 
käänsi muuttoliikkeen takaisin maaseudulta kaupunkeihin ja erityisesti suurille 
kaupunkialueille. Ihmiset muuttivat myös suurten kaupunkikeskusten ympäristö-
alueille, mikä voimisti seutuistumista. Isoista kaupunkiseuduista, kuten Helsingin, 
Tampereen ja Turun seutukunnista, tuli muuttovoittajia.

1990-luvun alun lama muutti jälleen muuttoliikettä keskittäen muuttovoiton 
keskuskaupunkeihin ympäristöalueiden menettäessä vetovoimaansa. Lamavuo-
sina muuttoliike oli kuitenkin maltillisempaa koska taloudellisten heilahtelujen 
synnyttämät muutokset työmarkkinoilla ovat muuttoliikkeeseen keskeisesti 
vaikuttavia tekijöitä. Nousukausi voimistaa muuttoliikettä ihmisten muuttaessa 
paremman työn ja toimeentulon perässä ja lama puolestaan vähentää muutto-
aktiivisuutta avoimia työpaikkoja ollessa työmarkkinoilla vähemmän (Heikkilä 
et al. 1999). 1990-luvun alun lama rauhoitti siis muuttoliikettä, mutta laman 
väistyttyä muuttoaktiivisuus kääntyi jälleen nousuun. Tämä lisäsi voimakkaasti 
keskittymiskehitystä ja aluekehityksen kaksijakoisuutta: isot kaupunkiseudut 
Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu saivat jälleen suurta muuttovoittoa 
ja vastaavasti iso osa pienemmistä kaupungeista ja maaseutualueista menettivät 
nopeasti väestöä.

Muuttoliikettä ohjailevat erityisesti nuoret, jotka muuttavat entistä voimak-
kaammin kaupunkikeskuksiin ja niiden kehyskuntiin töiden ja opiskelun peräs-
sä. Kultalahden (1997, 93–107) mukaan muutto suuriin kaupunkikeskuksiin ei 
kuitenkaan takaa enää työllistymistä ja elintason nousua, vaan voi päinvastoin 
lisätä syrjäytymisriskiä. Hyvinvoinnin kasvattaminen maassamuutolla tai ulko-
maille suuntautuvalla muutolla on Kultalahden mukaan entistä enemmän vain 
ammattitaitoisten ja koulutettujen ihmisten mahdollisuus.

Kun kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen osuus koko maan muutto-
virrasta oli 1980-luvulla noin 60 prosenttia, oli se 1990-luvulla jo 70 prosenttia. 
1990-luvulla muuttoliike keskittyi entistä enemmän suurimpiin kaupunkeihin, 
mutta myös toiminnallisesti merkittävien kaupunkiseutujen välinen muutto 
lisääntyi. Muuttoliike oli 1990-luvun alkupuolella suhteellisesti suurinta maaseu-
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tumaisista kunnista kaupunkeihin ja määrällisesti suurinta kaupunkien välillä. 
(Virtanen 2003, 25–26, 33; Heikkilä 2003, 51–56.) Osaltaan tilastollista muutto-
liikettä 1990-luvun puolivälistä lähtien on lisännyt uusi kotikuntalaki (1994) joka 
antaa muuttajan ensisijaisesti itse määritellä oman kotikuntansa. Uuden kotikun-
talain taustalla on pyrkimys, että henkilön kotikunta vastaisi mahdollisimman 
hyvin henkilön tosiasiallista asumista. Laki on lisännyt erityisesti opiskelijoiden 
muuttoja heidän muuttaessaan opiskelupaikkakunnan myötä myös kotikuntaan-
sa. Vuoden 1994 muuttotilastoissa näkyykin uuden kotikuntalain seurauksena 
selkeä muuttopiikki sekä kuntien että maakuntien välisissä muutoissa (kuva 2).

2000-luvun alkupuolella, Suomen talouskasvun hidastuessa, hidastui myös 
maakuntien välinen muuttoliike mikä tasoitti hetkellisesti alueiden välisiä kas-
vueroja (Manninen 2006, 11–12), vaikkakin kuntien välinen muuttoliike pysyi 
ennätyksellisen vilkkaana (Koivukangas 2006, 9–10). Maamme talous- ja työlli-
syyskehityksen kääntyessä kasvuun vuonna 2004 alkoi muuttoaktiivisuus jälleen 
vilkastua. Tarkasteltaessa kuntien ja maakuntien välistä muuttoliikettä kymme-
nen vuoden aikavälillä nähdään, että kun vuonna 1996 kuntien välisiä muuttoja 
oli 228 494, oli niitä vuonna 2006 jo 286 522, ja vastaavasti maakuntien välisiä 
muuttoja vuonna 1996 101 895 ja vuonna 2006 jo 127 850 (kuva 2).

Tutkimus, jossa on tarkasteltu väestön alueellista kehitystä kunnittain vuonna 
1996 (452 kuntaa) huomioiden sekä muuttoliike että luonnollinen väestönmuu-
tos, osoittaa väestönkehityksen olleen negatiivinen jopa 76 prosentissa Suomen 
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Kuva 2. Kuntien ja maakuntien välinen muuttoliike vuosina 1990–2006 (Lähde: 
Tilastokeskus).



1.3. Maaseudulle muutto osana muuttoliikettä ■ 21

kunnista. Kuntien negatiivisen väestönkehityksen taustalla ovat vaikuttaneet 
muuttotappio tai kuolleisuuden enemmyys syntyvyyteen nähden – ja jopa 208 
kunnassa kumpikin näistä tekijöistä. (Kupiszewski et al. 2000, 36–39).

Tarkasteltaessa vastaavaa kehitystä kymmenen vuotta myöhemmin (vuonna 
2006) osoittavat tilastot, että maamme tuolloin 415 kunnasta 257 kärsi muutto-
tappiosta ja lähes puolet (193) sekä muuttotappiosta että kuolleisuuden enem-
myydestä syntyvyyteen nähden. Positiivinen väestönkehitys keskittyy isojen 
yliopistokaupunkien, Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun 
ympärille (kuva 3). Näin sekä muuttoliike että luonnollinen väestönmuutos näyt-
tävät edelleen vahvistavan vallitsevaa keskittymiskehitystä.

Viime vuosikymmenten muuttoliikettä kuvastaa voimakas alueellinen keskit-
tyminen. Tarkasteltaessa maakuntien välistä nettomuuttoa vuosina 1996–2006, 
on nähtävissä, että muu Suomi on menettänyt väestöään määrällisesti erityisesti 

Taulukko 1. Maakuntien tulo-, lähtö- ja nettomuutto vuosina 1996–2006.

Maakunnat Tulomuutto
1996-2006

Lähtö-
muutto

1996-2006
Nettomuutto
1996-2006

Väkiluvun kes-
kiarvo 1996-

2006

Nettomuutto/
1000 as. 

1996-2006
Uusimaa 314 076 256 670 57406 1 312 082 43,75
Itä-Uusimaa 37 877 33 228 4649 90 285 51,49
Varsinais-Suomi 102 743 90 167 12576 448 453 28,04
Satakunta 47 395 58 296 -10901 233 618 -46,66
Kanta-Häme 59 072 55 411 3661 166 303 22,01
Pirkanmaa 125 986 103 176 22810 453 534 50,29
Päijät-Häme 56 903 58 457 -1554 198 060 -7,85
Kymenlaakso 41 244 47 117 -5873 187 404 -31,34
Etelä-Karjala 33 552 36 826 -3274 137 020 -23,89
Etelä-Savo 50 142 59 216 -9074 164 939 -55,01
Pohjois-Savo 62 874 73 824 -10950 253 722 -43,16
Pohjois-Karjala 38 932 48 354 -9422 171 207 -55,03
Keski-Suomi 79 979 79 162 817 266 682 3,06
Etelä-Pohjanmaa 39 573 48 016 -8443 195 697 -43,14
Pohjanmaa 33 390 38 831 -5441 173 623 -31,34
Keski-Pohjanmaa 17 623 22 817 -5194 71 264 -72,88
Pohjois-Pohjanmaa 88 683 91 558 -2875 368 205 -7,81
Kainuu 21 126 31 981 -10855 88 961 -122,02
Lappi 44 840 63 956 -19116 191 232 -99,96
Ahvenanmaa 3330 2277 1053 26 053 40,42

Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 3. Kuntien välinen muuttoliike ja luonnollinen väestönmuutos kunnittain 
vuonna 2006 (Lähde: Tilastokeskus).
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Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnille. Vastaavasti väestölli-
sesti suurimmista muuttotappioista ovat kärsineet Lappi, Pohjois-Savo, Satakunta, 
Kainuu ja Pohjois-Karjala. (taulukko 1.) Alueelliset erot ovat kärjistyneet paitsi 
nettomuuton myös työpaikkojen ja tuotannon mittareilla mitattaessa ja usein 
puhutaankin hyvinvoivasta Rannikko-Suomesta ja huonommin menestyvästä 
Itä- ja Pohjois-Suomesta, joista erityisesti Kainuun kehitys nähdään synkkänä 
(Sjöblom-Immala 2007, 7). Tämän tutkimuksen tutkimusalueena on hyvinvoivaan 
Rannikko-Suomeen mielletty maakunta, joka on kuitenkin kärsinyt maakunnan 
väkilukuun suhteutettuna tuntuvista muuttotappioista. Maakuntien nettomuuton 
tarkastelu suhteessa asukaslukuun osoittaa, että Keski-Pohjanmaa on menettänyt 
väestöä tuhatta asukasta kohden vuosina 1996–2006 maan kolmanneksi eniten 
Kainuun ja Lapin jälkeen (taulukko 1 ja kuva 4). Keski-Pohjanmaan väestökehitystä 
tasoittavat kuitenkin nuori väestörakenne ja korkea syntyvyys.

Kuva 4. Maakuntien välinen nettomuutto vuosina 1996–2006 tuhatta asukasta 
kohti (Lähde: Tilastokeskus).
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Väestönkehitys maaseudun näkökulmasta

Sjöblom-Immala (2007, 2) katsoo maaseutualueiden väestönkehitykseen vai-
kuttavan ennen kaikkea niiden väestömäärä, sijainti sekä erityisesti etäisyydet 
keskuskaupunkeihin. Tutkimus, jossa on tarkasteltu maamme väestönkehitystä 
vuosina 1975–2000 osoittaa, että harvaan asutun maaseudun väkiluku on vähen-
tynyt aina vuodesta 1975 lähtien ja myös ydinmaaseudun vuodesta 1993 lähtien. 
Lisäksi ikärakenne on maaseutukunnissa vanhusvoittoisempi kuin kaupungeissa 
ja nuorten vilkas poismuutto vie taantuvilta alueilta mukanaan myös seuraa-
van sukupolven asukkaat. Pääkaupunkiseudun väkiluku on kasvanut vuosien 
1975–2000 välisenä aikana lähes 29 prosenttia, kun vastaavasti harvaan asutun 
maaseudun väkiluku on supistunut lähes 17 prosenttia. (Nivalainen & Haapanen 
2002, 13–14, 19–21.)

Vuoden 2005 tilastot osoittavat luonnollisen väestönkehityksen olevan nega-
tiivisinta harvaan asutulla maaseudulla (yli 60-vuotiaita 22,3 % ja alle 20-vuo-
tiaita 21,9 % väestöstä) ja suotuisinta kaupunkien läheisellä maaseudulla (yli 
60-vuotiaita 13,5 % ja alle 20-vuotiaita 27,5 % väestöstä). Kaupungit tulevat näin 
vasta toisella sijalla. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 9–10.) Viitteitä 
keskuskaupunkien läheisyydessä olevien maaseutualueiden väestönkasvuun 
nähtiin jo 1990-luvun lopulla, mutta kaupunkien läheisen maaseudun kasvussa ei 
niinkään nähty olevan kyse maaseudun vetovoimasta kuin kaupunkien työnnöstä 
(EVA 1999, 26). Asumisen ja elämisen laatu näyttävät kuitenkin houkuttelevan 
uusia asukkaita kaupunkien läheiselle maaseudulle. Runsas tulomuutto kasvu-
keskuksia ympäröivälle maaseudulle sekä toteutettavat kuntaliitokset muutta-
vat kaupunkien läheisen maaseudun luonnetta ja luovat Tantarimäen (2008) 
mielestä tarpeen pohtia muuttuvan alueen identiteettiä: onko asuminen tällöin 
maaseutumaista kaupunkiasumista, pientalovaltaista lähiöelämää vai elämistä 
asuinmaaseudulla?

Vaikka valtaosa maamme muuttoliikkeestä on suurimpiin kaupunkeihin ja 
kaupunkiseuduille suuntautuvaa muuttoa jonka taustalla vaikuttavat opiskelun, 
työn ja uran perässä muutto, on syytä muistaa, että jatkuvasti tapahtuu myös vas-
takkaista liikettä eli muuttoa maaseutualueille. Erityisesti kaupunkien läheinen 
maaseutu vetää uusia asukkaita houkuttelevan asuinympäristön johdosta, mutta 
myös ydinmaaseudulle ja harvaan asutulle maaseudulle on tulijoita. Maaseudulle 
muutoista on tutkimuksissa käytetty käsitteitä keskipakoinen muuttoliike (esim. 
Hakamäki 1978, 6–9), vastakaupungistuminen (esim. Haliseva-Soila 1993, 21) ja 
vastavirtaan muuttaminen (esim. Virtanen 2003, 106). Tässä tutkimuksessa on 
kiinnostuttu nimenomaan tästä muuttosuunnasta ja sen vaikutuksesta maaseudun 
kehitykseen ja kehittämiseen. Tutkimusalueena on Keski-Pohjanmaan maaseutu 
joka on vahvaa ydinmaaseutualuetta ja jonka välittömässä läheisyydessä ei ole 
yhtään suurta kaupunkikeskusta.
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Varsinaisen maallemuuton rinnalla on syytä muistaa, että myös niin sanottu 
kakkosasuminen ja kahden kodin omistaminen entistä varustellumpien vapaa-
ajan-asuntojen kautta on lisääntynyt ja muuttaa maaseutuasumisen tulkintaa. 
Vapaa-ajanasukkaat joilla on koti kaupungissa ja vapaa-ajanasunto maaseudulla 
viettävät merkittäviäkin aikoja vapaa-ajan asunnoillaan, ollen näin eräänlaisia 
kausiasukkaita mikä hämärtää asumisen rajanvetoja. Aho (2007) kutsuukin 
vapaa-ajan asumisen kasvavaa merkitystä asumisen moderniksi uusjaoksi joka 
lieventää maaseutu- ja kaupunkialueiden vastakkainasettelua.

1.4. Maallemuutto aikaisempien tutkimusten valossa

Muuttoliiketutkimuksen perinteisellä kysymyksenasettelulla on pyritty etsimään 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin: ketkä muuttavat, miksi muutetaan, minne 
muutetaan ja mitä seurauksia muuttamisella on (Korkiasaari ja Söderling 1994, 
226). Muuttoliiketutkimuksille on ollut tyypillistä, että ne on rajattu käsittämään 
joko siirtolaisuutta tai maassamuuttoa, ja maassamuuton osalta on keskitytty 
usein tarkastelemaan muuttoliikkeen suuntia ja muuton syitä – niin yksilötason 
motiiveja kuin niihin vaikuttavia alueellisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Esi-
merkiksi Kytö (1998) on tutkinut muuttomotiivien syntyä ja vaihtelua tarpeiden 
ja hyvinvoinnin näkökulmasta yhdeksässä suomalaisessa kaupungissa 1980- ja 
1990-luvuilla.

Muuttovirtojen suhteen tutkimukset ovat pitkälti keskittyneet tarkastelemaan 
keskushakuista muuttoa eli maaseudulta kaupunkeihin tai pienemmistä kau-
pungeista suurempiin suuntautuvaa muuttoa, niin sanottua kaupunkien välistä 
muuttoa. Toisaalta esimerkiksi Karjalainen (1986) on tutkinut Kuhmon alueellista 
väestönkehitystä tarkastelemalla sekä kunnan lähtö- ja tulomuuttoa että kunnan 
sisäistä muuttoliikettä, taajaman ja kylien välistä muuttoa.

Tutkimuksissa on harvemmin perehdytty maaseutualueiden välisiin muuttoi-
hin tai vastakaupungistumisilmiön eli kaupungeista maaseudulle suuntautuvan 
muuton tarkasteluun. Maaseudulle muutto nousi muuttoliiketutkimuksen tee-
maksi vasta 1970-luvun puolivälin jälkeen, jolloin muun muassa Hakamäki (1978) 
tarkasteli maaseutuhakuista muuttoliikettä keskittyen maaseudulle muuton 
rakenteellisten piirteiden kartoittamiseen: muuttajien fyysisten, demogra isten 
ja taloudellis-sosiaalisten muuttujien tarkasteluun, muuttovirtojen tyypittelyyn, 
muuton motiiveihin sekä muuton yksilöllisiin ja yhteisöllisiin funktioihin.

Muuttoliikettä käsittelevät tutkimukset ovat olleet usein paikallisesti ja alu-
eellisesti rajattuja, jolloin aluerajauksena on käytetty kylää, kuntaa, seutukuntaa 
tai maakuntaa. Jonkin verran on tehty myös koko maan kattavaa muuttoliiketut-
kimusta. Söderling (1983) on tutkinut maassamuuttoa ja muuttovirtoja selvit-
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tämällä Suomessa vuosina 1977–78 muuttaneiden henkilöiden hyvinvoinnissa 
tapahtuneita muutoksia muuttovirroittain. Söderling on tarkastellut yksilötason 
muuttoprosessia; muuttajien elinolosuhteita ennen muuttoa, muuton aikana ja 
muuton jälkeen selvittämällä työssä ja työolosuhteissa, toimeentulossa, asumi-
sessa, koulutuksessa, terveydessä ja osallistumisessa tapahtuneita muutoksia. 
Myöhemmin tekemässään tutkimuksessa Söderling (1988) on laajentanut 
saman aineiston tarkastelua yksilötasolta myös alue- ja yhteiskuntatasolle 
pyrkien selittämään maassamuuton alueelliset lähtökohdat ja muuttoliikkeen 
yhteiskunnalliset yhteydet. Kauppinen (2000) on puolestaan analysoinut muut-
toliikkeen rakennetta Suomessa vuosina 1989–1994 koordinaatiopohjaisten 
paikkatietojen perusteella, selvittäen muuttoliikkeen rakennetta paitsi koko 
maan osalta niin myös alueellisesti ja paikallisesti. Sisäasiainministeriön (Vir-
tanen 2003) toimesta on toteutettu tutkimus, jossa on huomioitu eri muutto-
suunnat ja selvitetty eri muuttajaryhmien elinoloja, uuteen kiinnittymistä sekä 
arvotaustaa. Lisäksi Aro (2007) on analysoinut maassamuuttoa Suomessa aina 
1880-luvulta 2000-luvulle tarkastelemalla julkisen vallan roolia niin muuton 
edistäjänä kuin rajoittajana.

Maallemuuttoa koskevat tutkimukset ovat yksi muuttoliiketutkimuksen 
haara johon tämänkin tutkimuksen voi katsoa lukeutuvan. Aikaisemmissa 
maallemuuttoa käsittelevissä tutkimuksissa on pääosin selvitetty maaseudulle 
suuntautuvia muuttovirtoja, sitä minkälaiset ihmiset muuttavat maalle, mit-
kä ovat maaseudun vetovoimatekijät ja maallemuuton motiivit sekä yleinen 
maallemuuttohalukkuus (esim. Hakamäki 1978; Kantanen 1991; Haliseva-Soila 
1993; Kumpulainen 1993; Korhonen 1994; Nivalainen 2002; Tuorila 2006). 
Myös etätyö, pendelöinti ja yritysten kiinnostus asettua maaseudulle ovat olleet 
tutkimusten kohteina (esim. Alarinta 1995; Ruuskanen 1995; Jarva & Köppä 
1998; Konttajärvi 2000; Sjöblom-Immala 2007). Jonkin verran on tutkittu myös 
maaseudun kantaväestön ja tulomuuttajien suhtautumista toisiinsa sekä mil-
laiseksi maaseudulle muuttaneet ovat kokeneet muuttoprosessin (Susiluoma 
1998; Ovaska 2001; Pehkonen 2004). Lisäksi on selvitetty maaseudun asukkai-
den ja päättäjien näkemyksiä ja asenteita eläkeläismuuttajia ja kakkosasukkaita 
kohtaan (esim. Leinamo 2003).

Maallemuuton rakenteellisia piirteitä

Maaseutuhakuista muuttoliikettä tarkastellut Hakamäki (1978, 109–110) on 
kartoittanut maallemuuton rakenteellisia piirteitä Keski-Suomessa vuonna 1968. 
Muutot suuntautuivat tällöin useammin maaseutukuntien taajamiin kuin haja-
asutusalueille. Taajamahakuisissa muutoissa muutot olivat yhteydessä talou-
dellisiin näkökohtiin, työoloihin ja ansiomahdollisuuksiin. Haja-asutusalueille 
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suuntautuvissa muutoissa korostui sitä vastoin taloudellisesti passiivinen muutto, 
jolloin muuttoon vaikuttivat taloudellisia olosuhteita enemmän tunnesyyt ja muut 
ei-taloudelliset tekijät. Haja-asutusalueille muutettiin avioliiton seurauksena tai 
koska haluttiin palata kotiin tai kotiseudulle eläkepäiviksi. Haja-asutusalueille 
muuttaneet olivat taajamiin muuttaneita vanhempia ja alhaisemman koulutus-
tason omaavia.

Myös Kumpulaisen (1993, 95–99) tutkimus, vajaat kaksikymmentä vuotta 
Hakamäen tutkimusta myöhemmin, osoittaa kohdeyhdyskuntatyyppien (haja-
asutus vs. taaja-asutus) muutoissa olevan eroja. Haja-asutusalueille muuttaneilla 
muuttoon vaikuttivat maaseudun vetovoimatekijät ja elämän laadulliset arvot 
kuten luonto, tila, vapaus ja maaseutu sinänsä. Taajamiin muuttavilla korostuivat 
sitä vastoin kaupungista poistyöntävät seikat, erityisesti asuntomarkkinat. Esiin 
nousseiden erojen perusteella Kumpulainen jakoi Joensuun ympäristökuntiin 
muuttajat hakeutujiin ja ajautujiin. Hakeutujille maallemuutto on elämäntavan 
ihanne ja muuttokohteeksi valitaan haja-asutusalue tai jopa syvä maaseutu. Ajau-
tujat ovat puolestaan ensisijaisesti taajamiin suuntaavia asuntomuuttajia joiden 
muuttoprosessissa painottuvat ennen kaikkea omakotiasuminen ja omistaminen. 
Hakeutujien ja ajautujien lisäksi Kumpulainen on erottanut omiksi pienemmiksi 
muuttajatyypeiksi kotiseutumuuttajat joilla muuton päällimmäisenä motiivina on 
paluu kotiseudulle, sekä pakkomuuttajat joilla muuton syynä on avioituminen, ero 
tai taloudelliset syyt. Kumpulaisen tutkimuksessa haja-asutusalueelle muuttavien 
sosio-ekonominen status oli kuitenkin Hakamäen (1978) tutkimuksesta poiketen 
korkea ja myös koulutusaste keskivertomuuttajaa korkeampi.

Nivalainen (2002) on selvittänyt maallemuuttajien pro iilia ja hänen tutkimuk-
sessaan maallemuuttajat näyttäytyvät muille alueille muuttaneita vanhempina, 
heikommin koulutettuina ja pienituloisempina. Tyypillisimpiä maallemuuttajia 
ovat tämän tutkimuksen mukaan eläkeläiset, pariskunnat ja lapsiperheet – muuton 
ajoittuessa joko perheuran alkupäähän tai työelämästä irtautumisen tienoille. 
Muuttomatkan pituudella näyttäisi olevan vaikutusta siten, että läheiselle maaseu-
dulle muuttavat ovat nuoria lapsiperheitä ja vastaavasti syvemmälle maaseudulle 
muuttavat eläkeläisiä ja paluumuuttajia. Toisaalta maaseudulle muuttoa rajoittaa 
usein sekä omat että puolison työmahdollisuudet – erityisesti korkeasti koulu-
tettujen kaupunkilaisten kohdalla.

Maallemuuton motiivit

Maaseudulle suuntautuva muutto eroaa usein kaupunkeihin suuntautuvasta 
muutosta tarkasteltaessa muuton motiiveja. Kaupunkien vetovoimatekijöinä ja 
muuton motiiveina ovat useimmiten opiskelu, työ ja uramahdollisuudet, kun taas 
maaseudulle muuton motiiveina ovat ennemminkin elämänlaadun kohentamiseen 
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liittyvät tekijät. Erityisesti asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät asiat kuten 
luonto korostuvat. Maaseudun paluumuuttajilla tai paluumuuttoa harkitsevilla 
muuttomotiiviksi nousee usein myös synnyinseudun merkitys ja halu palata 
”juurilleen”.

Paluumuuttoja tarkastelleen Kantasen (1991, 94–99) tutkimus osoittaa, että 
paluumuuton motiivina voi toimia jopa taloudellisia tekijöitä vahvempana vaikutti-
mena synnyinseudun sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Tutkimuksessa, jossa Kan-
tanen selvitti Parikkalan seudulta pois muuttaneiden paluumuuttohalukkuutta, 
korostuivat synnyinseudulle vetävinä tekijöinä luonto, ihmissuhteet, elämäntapa 
ja juuret. Erityisesti talonpoikaisperheistä lähtöisin olevien suurten ikäluokkien 
keskuudessa luontosidonnaisuus näyttäytyi vahvana kotiseutukaipuuseen vai-
kuttavana tekijänä. Synnyinseudun vetovoimatekijöissä oli tutkimuksen valossa 
kuitenkin selvä ero sukupuolten välillä. Miehillä kotiseutukaipuuseen vaikuttivat 
juurien ohella ennen kaikkea fyysinen ympäristö eli luonto, kun taas naisilla pai-
nottuivat erityisesti ihmissuhteet eli synnyinseudun sosiaaliset verkostot. Myös 
Korhosen (1994, 46–50) tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu paluumuuttoha-
lukkuutta Kainuuseen nousevat paluumuuton motiiveiksi ennen kaikkea kaipuu 
juurilleen sekä luonto ja ympäristö. Toisaalta Haliseva-Soilan (1993, 94–101) 
tutkimuksessa, jossa on selvitetty kaupunkilaisten maallemuuttopotentiaalia 
ja maallemuuton motiiveja, jäi juurien merkitys varsin vähäiseksi – vaikkakin 
ne korostuivat jonkin verran maaseutukunnista kotoisin olevien keskuudessa. 
Haliseva-Soilan tutkimuksessa muuttamisen motiivit liittyivät ennen kaikkea 
asumisympäristöön kuten tilaan, rauhaan ja luontoon.

Maallemuuton kokeminen

Maallemuuttajien viihtyvyyttä ja sopeutumista uuteen sosiaaliseen ympäristöön 
on tutkittu melko vähän. Turunen (2000) on tutkinut naisten maallemuuttoa 
pieneen syrjäiseen Ilomantsin kuntaan tarkastelemalla kuinka muuttajien ja 
kanta-asukkaiden kulttuurit ovat kohdanneet. Maaseudulle muuttaneiden naisten 
haastattelut paljastavat muuttajien ja kantaväestön välillä kulttuurisia eroja jotka 
koetaan toisinaan viehättävinä paikallispiirteinä mutta usein myös kanssakäy-
mistä vaikeuttavina tekijöinä.

Turusen (emt., 34–39) tutkimuksessa kaupungeista muuttaneiden naisten 
ja maaseudulla ikänsä asuneiden naisten välillä eroja synnyttivät kantaväestön 
koti- ja perhekeskeisyys, jota vasten kaupungeista muuttaneiden naisten aktiivi-
nen toiminta kyläyhteisössä synnytti paheksuntaa ylittäessään perinteiset naisen 
toiminnan rajat. Muita tutkimuksessa esiin nousseita eroja kaupungeista muut-
taneiden ja maaseudulla ikänsä asuneiden naisten välillä synnyttivät aikakäsite, 
kyläilykulttuuri, puheenaiheet ja näkemyserot sekä pukeutuminen ja kuluttaminen 
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elämäntyylin kuvastajana. Kaiken kaikkiaan kaupungeista muuttaneet naiset koki-
vat kulttuuristen erojen hankaloittavan yhdessäoloa ja keskinäisen ymmärryksen 
syntymistä. Erilaisuuden hylkiminen oli tutkimuksen valossa maaseudulla vahvaa 
ja kaikkeen uuteen suhtautuminen ennakkoluuloista.

Turunen (emt., 33–34) on jaotellut kaupungeista maaseudulle muuttaneet 
naiset viihtymisen perusteella kolmeen ryhmään. Soveliaat ovat muuttajia joilla 
on ollut kaikkein realistisin kuva tulevasta asuinympäristöstä, ja jotka eivät ole 
pyrkineet muuttamaan kantaväestön maailmannäkemystä omansa kaltaiseksi, 
vaan yrittäneet sopeutua paikallisten elämäntapoihin. Heidän elämänsä ei ole 
provosoinut kantaväestön kateutta. Luovuttajat puolestaan ovat muuttajia joiden 
toiveet ja kuvitelmat viihtyisästä maalaiselämästä ovat jääneet toteutumatta. Viih-
tymättömyyden suurimmaksi syyksi nousevat toimimattomat ihmissuhteet joiden 
myötä myös into oman kylän kehittämiseen ja kyläläisten kanssa yhdessäoloon 
on hiipunut ja suunnitelmissa on muutto uudelle paikkakunnalle. Taistelijat ovat 
puolestaan muuttajaryhmä joiden muuton motiivina on ollut työpaikka, eikä heillä 
ole ollut asuinympäristön suhteen erityisiä toiveita. Asemansa paikallisyhteisös-
sä he ovat lunastaneet sinnikkäällä taistelulla, mutta eivät tunne kotiutuneensa 
uudelle asuinalueelle ja suunnittelevat poismuuttoa.

Samankaltaisia tuloksia on myös Susiluoman (1998) tutkimuksessa, jossa on 
selvitetty maaseudulle muuttaneiden yrittäjien sopeutumisprosessia. Tutkimus 
osoittaa maaseudulle yrittäjäksi muuttaneilla olleen vaikeuksia päästä maaseu-
tuyhteisöjen täysivaltaisiksi jäseniksi. Susiluoma (emt., 58–72) on jakanut maa-
seudulle yrittäjäksi muuttaneet ”me ja muut” -ilmiön hyvin tunteviin realisteihin, 
sosiaalisesti herkkiin reagoijiin ja maaseudun menosta yllättyneisiin ihmettelijöi-
hin. Sopeutumisprosessin vaihtoehtoina Susiluoma näkee ulkopuoliseksi jäämisen 
hyväksymisen, maaseutuyhteisön elämään sopeutumisen, tai siihen sulautumisen 
eli pääsemisen mukaan yhteisön jäseneksi, “meihin”.

Pehkonen (2004) on tarkastellut väitöskirjassaan niitä tekijöitä joiden on 
täytyttävä kyläyhteisöön muuttavan sosiaalisessa verkostossa ja osallistumisessa, 
jotta muuttoprosessi on positiivinen, sekä toisaalta sitä mitkä tekijät vaikuttavat 
siihen, että muuttoprosessi on negatiivinen. Pehkonen on tulkinnut muutto-
prosessin positiiviseksi kun muuttaja on kokenut tyytyväisyyttä valitsemaansa 
kyläyhteisöön, ja negatiiviseksi kun muuttaja on kokenut jäävänsä omasta ha-
lustaan riippumatta kylän jäsenyyden ulkopuolelle. Näin muuttajan yhteisöön 
hyväksymisellä tai siitä poissulkemisella on keskeinen merkitys sille tunteeko 
muuttaja tulomuuttoprosessin positiiviseksi vai negatiiviseksi.

Pehkosen (emt., 129–139) tutkimuksessa syntyperäiset kyläläiset kaipasivat 
lähes intiimiä yhteisöllisyyttä, kun puolestaan kylään muuttaneet, niin paluu- kuin 
tulomuuttajat, halusivat itse säädellä aktiivisuuttaan kylän asioihin osallistumi-
sessa. Ristiriitaiset toiveet ja odotukset synnyttivät jännitteitä kylissä ja muuttivat 
kylien yhteisöllisyyttä. Muuttajat eivät nauttineet kyläläisten luottamusta, mikäli 
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he eivät olleet halukkaita yhteistoimintaan eivätkä antaneet tähän selitystä. Tällöin 
seurauksena oli muuttajan ulossulkeminen yhteisöstä luottamusongelman vuoksi. 
Tämä ilmentää kyläyhteisön valtaa päättää muuttajan ”mukaan ottamisesta” tai 
yhteisöstä poissulkemisesta.

Maallemuuttajien sopeutuminen uuteen sosiaaliseen ympäristöön, erityises-
ti pieneen ja sosiaalisesti tiiviiseen maaseutukylään, ei näyttäisi aikaisempien 
tutkimusten valossa olevan kovinkaan helppoa. Paikallisen väestön ennakkoluu-
lot uusia asukkaita kohtaan voivat olla voimakkaita. Rannikko (2002) katsookin, 
että pohdittaessa eri alueilla asuvien vierautta toisiaan kohtaan keskeisintä 
ei ole kulttuurierot vaan se, miten eri alueilla asuvat ajattelevat toisilla alu-
eilla asuvista. Eri alueilla asuvien vieraus toisia kohtaan selittyy alueellisella 
identiteetillä joka perustuu erojen ja samankaltaisuuden dialektiikkaan, eron 
tekemiseen ”meidän” ja ”heidän” välillä. Voimakkaimmin erojen tekeminen ja 
ihmisten välinen vieraus toisilleen ilmenee Rannikon mukaan Helsingin ja pe-
riferian välisenä vastakkainasetteluna. Alueellisen elintasokuilun syveneminen 
on lisännyt syrjäseudulla Helsinki-vastaisuutta ja helsinkiläisten menestyjien 
ja valtamedian keskuudessa on puolestaan voimistunut junttien vastainen 
diskurssi. Merkittävänä vierautta edistävänä tekijänä Rannikko näkeekin pu-
hetavat, paikkakunnalle muualta muuttaneiden halventavat nimittelyt kuten 
”junantuomat”.

Erilaiset omia paikallisia juuria korostavat sanonnat voivat ylläpitää ja 
edistää jaottelua ”meihin” ja ”heihin”. Myös pohjalaisen sanonnan ”moon meiltä 
ja muut on meijän krannista” voi katsoa toimivan tällaisena sanontana. Jotta 
ihmisten välistä vierautta ja yhteistoiminnan esteitä voitaisiin hälventää, on 
tärkeää tuoda näkyväksi ja nostaa keskusteluun ne ilmiöt jotka voivat hidas-
taa tai estää uusien asukkaiden ja kantaväestön yhteistoimintaa. On tärkeää 
selvittää miten uudet asukkaat vaikuttavat kylien sisäiseen solidaarisuuteen 
ja yhteistoimintaan, sosiaaliseen pääomaan ja luottamuksen verkostoihin? 
Vallitseeko kylissä kantaväestön ja muualta muuttaneiden keskinäinen kyräily, 
synnyttävätkö uudet asukkaat luottamuspulaa ja hankaloittavat yhteistoimintaa? 
Vai voivatko uudet asukkaat edesauttaa mahdollisten vanhojen kaunojen ja kiis-
tojen sopimisessa ja tuoda uutta nostetta paikallisyhteisöjen toimintaan? Yhtä 
kaikki keskinäinen kilpailu kylän ”sosiaalisella kentällä” murentaa asukkaiden 
välistä luottamusta ja yhteisöllisyyttä, vaikeuttaen yhteistyötä ”yhteisen hyvän” 
ja kylän kehittämisen puolesta.

Tässä tutkimuksessa ei, monista aikaisemmista tutkimuksista poiketen, 
selvitetä maallemuuttoon vaikuttaneita syitä ja motiiveja, vaan ennen kaikkea 
maaseudulle muuttaneiden merkitystä ja toimintaa maaseutuyhteisöjen toimin-
tavalmiuden ja omaehtoisen kehittämisen vahvistamisessa. Tutkimus selvittää 
paluu- ja tulomuuttajien vaikutusta ja roolia asukaslähtöisessä kehittämisessä ja 
sosiaalisen pääoman rakentumisessa. Uusien asukkaiden merkityksestä hankkei-
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den toteuttamisessa on ollut nähtävissä viitteitä eräissä maaseudun kehittämis-
hankkeita koskevissa tutkimuksista (Nieminen 2000, 135; Rannikko 2000, 152, 
159), mutta joidenkin tutkimustulosten valossa maallemuuttajat eivät näyttäisi 
olevan kiinnostuneita kylätoiminnasta, vaan haluavan olla omissa oloissaan ja 
perheensä parissa (Haliseva-Soila 1993, 125; Pekkanen et al. 1997, 101). Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin maallemuuttajien valmiutta ja halua 
omaehtoiseen kehittämiseen tapaustutkimuksen kautta, jonka näyttämönä toimii 
keskipohjalainen ydinmaaseutu.



Maaseutua on kehitetty Suomessa aina 1980-luvun lopulle asti osana alue- ja 
maatalouspolitiikkaa. Varsinainen maaseutupolitiikka, millä tarkoitetaan maa-
seudun kokonaisvaltaista kehittämistä, alkoi muotoutua vasta 1980-luvun lopulla 
ja oman asemansa politiikan kentällä se saavutti varsinaisesti vasta 1990-luvun 
puolessa välissä. (Uusitalo 2009.) Tässä luvussa luon tiiviin katsauksen maaseudun 
kehittämisen vaiheisiin ja sen monitahoiseen ja -tasoiseen järjestelmään. Aluksi 
tarkastelen maaseudun kehittämistä osana suomalaisen aluepolitiikan vaiheita ja 
sen kytkeytymistä osaksi EU:n aluepolitiikkaa. Tämän jälkeen tarkastelen varsi-
naisen maaseutupolitiikan muotoutumista ja maaseudun kehittämistä erityisesti 
paikallisen omaehtoisuuden (toimintaryhmätyö, kylä- ja hanketoiminta) sekä 
kylien yhteisöllisyyden näkökulmasta.

2.1. Maaseudun kehittäminen osana aluepolitiikkaa

Suomalainen aluepolitiikka voidaan jakaa kolmeen aikakauteen: teollistavan 
kehitysaluepolitiikan vaiheeseen, aluepoliittisen suunnittelun vaiheeseen, sekä 
ohjelmaperusteisen alueellisen kehittämisen vaiheeseen (Vartiainen 1998, 
2; Bengs et al., 2000; Katajamäki et. al., 2001, 8–11). Vaikka jokaisen vaiheen 
taustalta on löydettävissä erilainen aluepolitiikan malli joka on kulloinkin ollut 
hallitsevassa asemassa, on aluepolitiikalla ollut aina sama päätavoite – pyrkimys 
kehittää Suomea alueellisesti tasapainoiseksi. (taulukko 2.) Kuitenkin esimerkiksi 
Rannikko (2003, 20) katsoo, että valtio on sittemmin luopunut niin sanotusta 
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suuresta aluepolitiikasta eli pyrkimyksestä luoda eri alueille yhtäläiset olosuhteet 
ja palvelut. Aluepolitiikkaa kohtaan osoitettu kritiikki ja aluepoliittisten toimien 
riittämättömyys maaseudun näkökulmasta ovatkin olleet keskeisiä maaseutupo-
litiikan syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

Teollistavan kehitysaluepolitiikan kausi

Suomalaisen aluepolitiikan varhaisina vaiheina voidaan pitää valtion harjoitta-
maa asutustoimintaa ja maatalouspolitiikkaa, joilla on vaikutettu voimakkaasti 
hajautetun asutusrakenteen syntyyn. Maaseudun asuttaminen oli aina 1950-lu-
vulle asti määrätietoista politiikkaa minkä taustalla Katajamäki (2007) katsoo 
vaikuttaneen maanpuolustukselliset näkökulmat, elintarvikeomavaraisuuden 
tavoitteen sekä työvoiman tarpeen erityisesti Itä-Suomen metsätöihin. Vartiainen 
(1998, 3–4) katsoo varsinaisen modernin aluepolitiikan saaneen alkunsa toisen 
maailmansodan jälkeisistä pyrkimyksistä luoda Suomesta teollinen yhteiskun-
ta. Yhteiskunnan teollistuminen sekä maa- ja metsätalouden koneellistuminen 
käynnistivät maaseudulla voimakkaan rakennemuutoksen ja muuttoliikkeen 
maaseudulta kaupunkiin, herättäen pohtimaan tyhjenevien maaseutualueiden 
kohtaloa ja synnyttäen tarpeen vahvistaa aluepolitiikkaa. Aluepolitiikan ensisi-
jaiseksi tavoitteeksi asetettiin uusien elinkeinojen synnyttäminen maaseudulle.

Suomalainen aluepolitiikka oli aluksi niin sanottua kehitysaluepolitiikkaa 
pyrkiessään siirtämään resursseja heikoimmille alueille ja niiden ihmisille. 
Presidentti Urho Kekkosen teosta ”Onko maallamme malttia vaurastua” (1952)  
Katajamäki (2007) pitää aluepolitiikan syntykirjana ja vuonna 1958 säädettyä 
Pohjois-Suomen teollisuuden verohuojennuslakia teollisen aluepolitiikan pään-
avauksena, vaikka ensimmäiset varsinaiset kehitysaluelait säädettiinkin vasta 
vuonna 1966. Kekkosen ajaman teollistavan kehitysaluepolitiikan ajatuksena oli 
teollisten työpaikkojen synnyttäminen niin sanotuille kehitysalueille – erityisesti 
yhteiskunnan rakennemuutoksesta kärsivään Itä- ja Pohjois-Suomeen. Työpaik-
kojen myötä alueille uskottiin syntyvän kerrannaisvaikutuksia ja hyvinvointia. 
Teollistavan aluepolitiikan taustalla vaikuttavana pyrkimyksenä oli ennen kaik-
kea alueiden välinen oikeudenmukaisuus – mahdollisuuksien luominen myös 
heikommille alueille.

Aluepolitiikka alkoi tehostua kuitenkin vasta Suomen Maaseudun Puolueen 
(SMP) vaalivoiton jälkeen 1970-luvun alussa, jonka seurauksena kehitysalueille 
pyrittiin synnyttämään entistä voimallisemmin teollisia työpaikkoja muun muassa 
verohelpotusten, investointitukien ja käynnistysavustusten kautta (Katajamäki 
1988, 41). Teollistava aluepolitiikka eli kukoistuskautta 1970-luvulla synnyttäen 
uusia työpaikkoja maaseudulle ja vahvistaen erityisesti kuntakeskusten asemaa. 
Tähän vaikutti ennen kaikkea Suomen ja Neuvostoliiton välinen kaupankäynti, 
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minkä johdosta vaateteollisuus työllisti runsaasti väkeä ja vauhditti teollistavan 
aluepolitiikan kehitystä – kohentaen samalla erityisesti myös naisten työllisyyttä. 
Teollistavan aluepolitiikan ja Neuvostoliiton kanssa käytävän kaupankäynnin 
vaikutus näkyi myös Keski-Pohjanmaalla tekstiili- ja nahkateollisuuden kasvuna 
(Virrankoski 1997). 1980-luvun lopulla alkoi kuitenkin oireilu teollisuustuotannon 
siirtymisestä ulkomaille ja syntyi tarve etsiä uusia aluepoliittisia toimia maan 
tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi.

Aluepoliittisen suunnittelun kausi

Teollistavaa kehitysaluepolitiikkaa merkittävämpänä maaseudun kannalta pide-
tään laajan aluepolitiikan toimia 1970–80 -luvuilla. Niin sanotun aluepoliittisen 
suunnittelun taustalla vaikutti Ruotsista Suomeen 1950-luvun lopulla levinneen 
hyvinvointivaltio-idean vahvistuminen. Hyvinvointivaltion ideologisena pyrki-
myksenä oli ihmisten ja alueiden välinen oikeudenmukaisuus ja maksimaalisten 
mahdollisuuksien luominen, minkä uskottiin takaavan alueiden taloudellisen 
kasvun.

Hyvinvointivaltion vahvistamisella oli merkittäviä vaikutuksia maaseudulle. 
Sen myötä kuntiin syntyi suuri määrä yhteiskunnan rahoittamia työpaikkoja muun 
muassa terveyskeskuksiin, kouluihin, kunnanvirastoihin ja valtion paikallishallin-
toon. Hyvinvointivaltion rakentamisen seurauksena kuntien lakisääteisiä tehtäviä 
lisättiin mikä lisäsi työllisyyttä ja tasasi merkittävästi työmarkkinoita ja alueiden 
välisiä eroja. Hyvinvointivaltion ideaa toteutettiin sektoripolitiikan kautta, kunnil-
le jaettiin korvamerkittyä rahaa eri hallinnonalojen toimesta. Hyvinvointivaltion 
rakentamisen myötä tasausmekanismien käyttö levisi koko maahan.

Tärkeitä laajan aluepolitiikan toimia 1960–1980-luvuilla olivat myös maa-
kunta-yliopistojen perustaminen ja laajentaminen. Sittemmin hajautettua kor-
keakoulu-rakennetta jatkettiin synnyttämällä maahan myös kolmisenkymmentä 
ammatti-korkeakoulua. Korkeakoulujen hajasijoittamisen taustalla vaikutti niin 
ikään hyvinvointivaltion idea, alueiden välisen oikeudenmukaisuuden ja mahdol-
lisuuksien luominen. Hyvinvointivaltion rakentamisen yhteydessä kuntien määrää 
vähennettiin, mutta ei lainkaan samassa mittakaavassa kuin Ruotsissa, jossa hyvin-
vointivaltion rakentamista edelsi radikaali kuntareformi. Suomessa ei kuitenkaan 
vielä tällöin syntynyt poliittista yksimielisyyttä kuntareformin toteuttamiseksi.

Maamme ajautuminen taloudelliseen lamaan 1990-luvun alussa käynnisti kri-
tiikin hyvinvointivaltion ideaa vastaan. Hyvinvointivaltion toteuttamista pidettiin 
liian kalliina järjestelmänä sekä valtion että kuntien taloudelle. Myös poliittinen 
päätöksenteko tuki hyvinvointipalveluiden supistamista. Hyvinvointivaltion leik-
kaukset näkyivät maaseudulla voimakkaasti valtion ja kuntien työpaikkojen häviä-
misenä, mikä voimisti kasvukeskuksiin suuntautuvaa muuttoliikettä ja kiihdytti 
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keskittymiskehitystä. Syntyi jälleen tarve etsiä uusia välineitä alueiden välisten 
työllisyyserojen tasaamiseksi ja uusien elinkeinojen löytämiseksi maaseudulle.

Ohjelmaperusteisen aluekehittämisen kausi ja integroituminen yhteisöalue-
politiikkaan

Aluepoliittinen keskustelu sai Suomessa uusia painotuksia 1980-luvun puolivälistä 
lähtien, jolloin ryhdyttiin epäilemään ylhäältä alaspäin ohjautuvan suunnittelun 
toimivuutta. Aluepoliittiseen keskusteluun nousi uusina painotuksina omaeh-
toinen kehittäminen, alueellinen identiteetti, innovatiivisuus, verkostotalous 
ja uuden teknologian merkitys (Vartiainen 1998, 8). Uudenlainen ajattelutapa 
muuttui käytännöksi 1990-luvulla toteutuneen aluepolitiikan uudistuksen myötä, 
jolloin siirryttiin ohjelmaperusteiseen alueelliseen kehittämiseen.

Suomen aluepolitiikan uudistus oli ennakointia ja varautumista EU:n alue- ja 
rakennepolitiikkaan integroitumiselle. Ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen 
siirryttiin vuonna 1994, vuotta ennen maamme liittymistä Euroopan unioniin. 
Aluepolitiikan tavoitteeksi asetettiin alueellisesti tasapainoisen kehittämisen 
edistäminen sekä uutena tavoitteena alueiden omaehtoisen kehittämisen edistä-
minen. Uudistuksen myötä, ja omaehtoisen kehittämisen ideologian mukaisesti, 
paikallis- ja aluehallinnon edustajista tuli aluepolitiikan toteuttajia eli alueellisen 
kehittämisen subjekteja. Hallinto-uudistuksen seurauksena aluekehitysvastuuta 
siirrettiin keskushallinnolta maakuntaliitoille ja silloisille TE-keskuksille.

Suomen liittyessä vuonna 1995 osaksi Euroopan unionia ja sen aluepolitiik-
kaa siirtyi ohjelmallisen aluepolitiikan hallinnointi viime kädessä EU-johtoiseksi. 
Aluepoliittiset linjat eli tavoitteet ja keinot joiden pohjalta kansalliset, alueelliset 
ja paikalliset kehittämisohjelmat laaditaan, määritellään Brysselissä. Suomen 
liittyessä Euroopan unioniin integroitui maamme EU:n yhteisöaluepolitiikkaan, 
jonka tavoitteena on jäsenmaiden taloudellinen ja sosiaalinen koheesio. Tämä 
tarkoittaa, että kansallinen aluepolitiikka on saanut uudet raamit joiden puitteissa 
toimia: yhteisöaluepolitiikan periaatteet ohjaavat myös kansallista aluepolitiikkaa. 
Alueiden kehittäminen saa muotonsa ja välineensä EU:n yhteisöaluepolitiikasta 
vaikka varsinainen sisältö nousee kansallisesta aluepolitiikasta. EU:n yhteisö-
aluepolitiikka on tuonut kehittämiseen uudenlaiset työkalut joiden puitteissa 
toimia: ohjelma- ja projektisykliajattelun. (Virkkala & Lähteenmäki, 2000, 11–12.) 
Alueiden kehittäminen on kytköksissä EU:n yhteisöaluepolitiikan periaatteisiin, 
joita ovat (esim. Mäkinen 1995):

1. Partnership eli kumppanuus: Integroiva alueellinen ote tulee käytännök-
si EU:n, jäsenmaiden, alueiden, kuntien ja muiden toimijoiden välisen 
laajan yhteistyön kautta.
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2. Programming eli ohjelmallisuus: Aluepolitiikka perustuu kehittämisohjel-
miin ja ohjelmakausiin.

3. Additionality eli täydentävyys: EU lisää alueiden kehittämisresursseja 
rahoittamalla osan kehittämishankkeiden kustannuksista, jonka lisäksi 
tarvitaan kuitenkin kansallista vastinrahaa, ns. omarahoitusosuutta.

4. Concentration eli keskittäminen: On tarpeen tunnistaa eri alueiden ja 
teemojen kehittämistarpeet ja kohdentaa tuki sitä kaikkein eniten tarvit-
seville alueille ja aloille.

5. Subsidiarity eli läheisyys: Päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä 
päätöksenteon kohteita.

Siirtyminen ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen on tarkoittanut erilaisiin 
alueellisiin kehittämisohjelmiin perustuvan toimintatavan omaksumista. Käytän-
nössä ohjelmaperusteisen aluepolitiikan perustana ovat EU:n alueelliset tavoite-
ohjelmat ja yhteisöaloitteet sekä kansalliset aluekehitysohjelmat joita Suomessa 
ovat aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma, maaseutupolitiikan kokonais- ja 
erityisohjelma sekä saaristo-ohjelma. Näistä kaksi ensimmäistä, aluekeskus- ja 

Taulukko 2. Aluepolitiikan keskeiset mallit ja vaiheet Suomessa (Vartiainen 1998, 
14).

Teollistava kehitys-
aluepolitiikka

Aluepoliittinen
suunnittelu

Ohjelmaperusteinen 
aluekehittäminen

Yhteiskuntapolitiikan 
päämäärä

Teollinen yhteiskunta Hyvinvointiyhteiskunta Osaamisen yhteiskunta

Ydinajatus Talouden kasvu,
teollistaminen

Elinolosuhteet, palvelut Innovatiivisuus,
omaehtoisuus

Toimenpide-
kokonaisuudet

Kehitysaluelait Yhdentävä ja monitasoi-
nen aluesuunnittelujär-
jestelmä

Ongelmakeskeiset ja 
aluekohtaiset ohjelmat

Keskeiset toimijat Kehitysalueiden
neuvottelukunta, KTM

Valtioneuvoston kanslia, 
ministeriöt, läänin-
hallitukset

EU, eri aluetasojen kan-
salliset viranomaiset ja 
alueen organisaatiot

Toiminnan normatiivi-
nen perusta

Lainsäädäntö Asiantuntijuus Kumppanuus

Keskeiset keinot Teollisuuden ym.
peruselinkeinojen tuki

Keskushallinnon eri
sektoreiden toimenpitei-
den koordinointi

Paikallisten
toimijoiden tuki

Suunnitteluparametrit Tukiprosentit Väestö- ja työpaikka-
suunnitteet, budjetti

Ohjelmat, evaluointi

Alueiden rooli Tukialueet Suunnittelun objekti, 
projektialueet

Kehittämisen subjekti

Hallitseva malli 
ajanjaksolla

1966–1975 1975–1988 1989- 
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osaamiskeskusohjelma, edustavat kaupunkipolitiikkaa. Aluekeskusohjelman taus-
talla vaikuttavan ESDP-asiakirjan (European Spatial Development Perspective) 
tavoitteena on kehittää monikeskuksista kaupunkijärjestelmää, johon kytkeytyy 
myös kaupungin ja sitä ympäröivän maaseudun vuorovaikutus. Osaamiskeskusoh-
jelma puolestaan edustaa alueellista innovaatiopolitiikkaa eli olemassa olevien 
vahvuuksien vahvistamista.

Maaseutupolitiikan nousu omaksi kehittämisohjelmaksi sai maassamme 
alkunsa 1980-luvun lopulla heränneestä tyytymättömyydestä alue- ja maatalo-
uspolitiikan toimia kohtaan. Niiden ei nähty olevan riittäviä maaseudun koko-
naisvaltaisen kehittämisen takaamiseksi. Aluepolitiikkaa kritisoitiin siitä, että se 
keskittyy liiaksi maakuntakeskusten voimistamiseen, eikä luo riittäviä edellytyksiä 
ympäröivien maaseutukuntien kehitykselle. Vallitsevasta tyytymättömyydestä ja 
kasvavasta tarpeesta huomioida maaseudun moninaisuus ja kokonaisvaltainen 
kehittäminen sai alkunsa maaseutupolitiikan synty.

2.2. Maaseutupolitiikalla maaseudun 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Kaupungistumiskehityksen voimistumisesta on seurannut suuria rakenteellisia 
muutoksia niin maaseudun väestöpohjassa kuin elinkeinorakenteessa. Väestö 
maaseudulla on vähentynyt ja vanhentunut samalla kun maa- ja metsätalous 
takaavat yhä harvemmalle elinkeinon. Yhteiskunnallisten muutosten myötä 
maatalouspolitiikka ja aluepolitiikka ovat osoittautuneet riittämättömiksi maa-
seudun kehittämisen välineiksi. Maaseudun muuttuneiden elinolojen ja kehittä-
mistarpeiden myötä kypsyi 1980-luvun lopulla tarve kehittää uusi politiikanala, 
maaseutupolitiikka, jolla pyritään maaseudun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Maaseutupolitiikan muotoutuminen ja aseman vakiintuminen

Maaseudun kehittäminen oli vielä 1970–1980 -luvulla sektoripolitiikkaa jota 
kehitettiin eri hallinnonalojen toimesta. Maaseudun toimintaedellytyksiä ke-
hitettiin lähinnä maatalouspolitiikan ja aluepolitiikan kautta. Tällöin ei vielä 
puhuttu maaseutupolitiikasta eikä pohdittu miten erilliset sektorikohtaiset 
päätökset vaikuttavat maaseutuun kokonaisuutena. Ensimmäinen maaseutu-
poliittinen linjaus tehtiin vuonna 1985. Tällöin ilmestyi aluepolitiikkatoimi-
kunnan mietintö, jossa ensimmäistä kertaa puhuttiin maaseutupolitiikasta, 
maaseudusta kokonaisuutena. Mietintöä täydensi vuonna 1987 valtioneuvoston 
tekemä periaatepäätös.
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Varsinaisena maaseutupolitiikan läpimurtona voidaan pitää vuotta 1988, 
jolloin Euroopan neuvoston järjestämä Elävä maaseutu -kampanja käynnisti Suo-
messa valtakunnallisen maaseudun kehittämisprojektin. Maaseudun kehittämis-
projektin tehtävänä oli sovittaa yhteen maaseutuun kohdistuvia sektoripolitiikkoja 
sisäasiainministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön toimesta, käynnistää 
eri hallinnonalat ylittävä yhteistyö sekä laatia valtakunnallinen maaseutuohjelma. 
Maaseudun kehittämisprojektin tuloksena julkaistiin ensimmäinen maaseutu-
poliittinen kokonaisohjelma ”Maaseutupolitiikan linjat 1990-luvulla” (1991). 
Ohjelman tavoitteena oli eri hallinnonalojen maaseutuun vaikuttavien toimen-
piteiden integroiminen maaseudun kokonaisuuden huomioivaksi. Keskeistä oli 
myös alueellisten erityispiirteiden esiin nostaminen maaseudun kolmijaolla eli 
maaseutualueiden tyypittely kaupunkien läheiseksi maaseuduksi, ydinmaaseu-
duksi ja syrjäiseksi maaseuduksi joka on sittemmin korvattu harvaan asutun 
maaseudun käsitteellä.

Seuraavia tärkeitä maaseutupoliittisia kehitysaskelia olivat maaseutupolitii-
kan neuvottelukunnan perustaminen vuonna 1992 sekä Esko Ahon hallituksen 
vuonna 1993 antama maaseutupoliittinen selonteko, jonka seurauksena ryhdyt-
tiin laatimaan toista maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa “Toimiva maaseutu” 
(1996). Vuonna 1995 maaseutupolitiikan neuvottelukunnan nimi muutettiin 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmäksi, sillä työtä haluttiin linjata enemmän 
toimeenpaneviin tehtäviin. (Isosuo 2000a, 52–53.)

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on valtioneuvoston asettama yhteis-
työelin, jonka työhön osallistuu satoja ihmisiä eri ministeriöistä, järjestöistä ja 
asiantuntijaorganisaatioista. Sen tärkeimpänä tehtävä on maaseudun tilan ja 
kehittämisen kokonaishahmotuksen tekeminen laatimalla säännöllisin väliajoin 
valtakunnallinen maaseutupoliittinen kehittämisohjelma, jota täydentää valtio-
neuvoston laatima maaseutupoliittinen erityisohjelma.

Maaseutupoliittinen järjestelmä – laaja ja suppea maaseutupolitiikka

Suomen maaseutupoliittinen järjestelmä on jaettu laajaan ja suppeaan maaseutu-
politiikkaan (Uusitalo 2009, 64–66). Laajalla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan 
sektoripolitiikkoja jotka ylläpitävät rakenteita. Hyyryläinen ja Rannikko (2000, 
14) pitävät laajan maaseutupolitiikan heikkoutena kuitenkin sitä, että se tunnistaa 
huonosti alueelliset erityispiirteet ja olettaa saman kehitysmallin toimivan eri 
alueilla ja kohderyhmissä. Esimerkkeinä laajan maaseutupolitiikan kysymyksistä 
voi pitää kuntareformia tai valtakunnan tasolla käytävää laajakaistakeskustelua.

Suppealla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan käytännön hankkeita maaseudun 
kehittämiseksi jolloin toimijoina ovat alueelliset ja paikalliset toimijat: toiminta-
ryhmät, yhdistykset ja kylät. Alueellinen lähestymistapa korostaa kehittämistä 
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kunkin alueen ja seudun erityispiirteet huomioon ottaen, korostamalla omaeh-
toisuutta sekä alue- että paikallistasolla. Suppean maaseutupolitiikan välineitä 
ovat aluekehitys- ja maaseutuohjelmat, paikallisten toimintaryhmien kehittämis-
ohjelmat, maakunnalliset kyläohjelmat ja kyläsuunnitelmat.

Maaseutupoliittinen järjestelmä on monitahoista ja -tasoista, laajaa ja suppeaa, 
vertikaalista ja horisontaalista. Maaseutupolitiikka on sekä alue- (maaseututyy-
pit) että asiaperusteista (teemat). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä nimittää 
teemaryhmiä jotka työskentelevät tietyn asiakokonaisuuden parissa. Teemaryh-
mien jäsenistössä on eri järjestöjen, yhdistysten, yritysmaailman, yliopistojen ja 
hallinnon edustajia. Ryhmien toiminta on poikkihallinnollista ja määräaikaista. 
Vuonna 2008 teemaryhmiä toimi kaikkiaan kolmetoista ja tämän tutkimuksen 
näkökulmasta mielenkiintoinen on erityisesti maaseutuasumisen teemaryhmä, 
joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2005. Teemaryhmän tavoitteena on maalla 
asumisen esteiden poistaminen ja maalle muuton edistäminen. Näiden tavoit-
teiden toteuttamiseksi teemaryhmä on laatinut myös oman kehittämisohjelman 
”Asuinmaaseutu 2007–2010” (2007).

Hyyryläinen (2005) on analysoinut maamme maaseutupoliittista järjestel-
mää empowerment -näkökulmasta tarkastelemalla, miten maaseutupolitiikka 
valtaannuttaa toimijoita. Hyyryläinen on tarkastellut neljännen maaseutupoliit-
tisen kokonaisohjelman ohjausjärjestelmää selvittäen edustaako maaseutupo-
litiikan strateginen arkkitehtuuri suppeaa kehittäjäeliittimallia, jossa asiantun-
tija- ja päättäjäeliitin ääni on vahva, vai avointa kehittäjäverkostomallia, jossa 

Taulukko 3. Suppea kehittäjäeliitti-malli ja avoin kehittäjäverkosto-malli
 (Hyyryläinen 2005, 39).

Suppea kehittäjäeliitti -malli Avoin kehittäjäverkosto -malli
 – asiantuntija- ja päättäjäeliitin ääni vahva
 – edustuksellinen demokratia vahva
 – valikoituminen intressitahojen ja

asiantuntijuuden mukaan
 – tukee julkisen ja yritystalouden

kumppanuutta

 – esillä monien toimijoiden äänet
 – suora demokratia vahva
 – valikoituminen aktiivisuuden ja

osaamisen mukaan
 – tukee julkisen-, yritys- ja yhteisötalouden

kumppanuutta

 – osallistujien määrä melko suppea  – osallistujia mahdollisimman laajasti

 – toimii hierarkkisissa ympäristöissä
 – tiedonkulun pääsuunta ylhäältä alas
 – keskitetty ohjausjärjestelmä

 – toimii verkostomaisissa ympäristöissä
 – monensuuntainen tiedonkulku
 – hajautettu ohjausjärjestelmä

 – suljetut keskustelupiirit
 – tukee olemassa olevaa valtarakennetta
 – tukee jo mukana olevia toimijoita

 – avoimet keskustelufoorumit
 – valtaannuttaa uusia toimijoita
 – synnyttää uusia toimijatahoja
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nousee esiin monien eri toimijoiden äänet (taulukko 3). Maaseutupoliittisesta 
järjestelmästä löytyy Hyyryläisen analyysin mukaan kumpiakin piirteitä. Vaikka 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä toimii laaja-alaisesti ja kehittää ministeriöi-
den välistä yhteistyötä, on siinä nähtävissä myös kehittäjäeliittimallin piirteitä 
sen ollessa pitkälti virkamiesvetoinen ja ministeriöpainotuksen ollessa vahva. 
Toisaalta yhteistyöryhmän nimittämien teemaryhmien kautta esille pääsee 
myös monien muiden toimijoiden ääni. Avoimen verkostomallin piirteitä on 
nähtävissä erityisesti maaseutupolitiikan keskeisimmässä käytännössä eli pai-
kallisten toimintaryhmien toimintamuodossa niiden koostuessa hyvin erilaisista 
toimijoista: yhdistyksistä, yrityksistä, viranomaisista ja maaseudun asukkaista. 
Toimintaryhmien kautta yhdistykset ja omaehtoinen kansalaistoiminta saavat 
äänensä kuuluviin.

Kohti Eurooppaa yhdentävää maaseutupolitiikkaa

Maaseudun kehittämisen luonne on muuttunut merkittävästi Suomen liityttyä 
Euroopan unioniin. Hyyryläinen ja Rannikko (2000, 13–17) kutsuvat muutosta 
maaseutupolitiikan uudeksi monikansalliseksi paradigmaksi. Tällä he viittaavat 
laajaan kulttuurien väliseen prosessiin joka vaikuttaa kahdensuuntaisesti: kan-
sallisissa politiikkalinjauksissa näkyy eurooppalainen vaikutus joihin kansalliset 
erityispiirteet sovitetaan. Suomen maaseutupolitiikka on näin sekoitus vanhaa ja 
uutta, kansallista ja kansainvälistä. Tämä muutos on edellyttänyt vanhojen valta- 
ja toimintamallien murenemista ja korvautumista uusilla. Keskeistä yhdentävälle 
maaseutupolitiikalle (integrated rural policy) on, että kehittäminen on aluepe-
rusteista ja ohjelmallista. Yhdentävään maaseutupolitiikkaan liittyy keskeisesti 
myös alueellisen ja paikallisen kumppanuuden korostuminen millä viitataan eri 
toimijoiden väliseen yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja monitoimijaisuuteen. 
Alueellisen ja paikallisen kehittämisen varsinaisena työmuotona ja kehittämisen 
käytäntönä on innovatiivinen hanketoiminta.

Maaseutu ja maaseudun kehittäminen ovat vahvasti mukana EU-politiikassa. 
EU-tasolla ei kuitenkaan toteuteta erillistä maaseutupolitiikkaa, vaan maaseu-
dun kehittäminen on osa aluekehitystä jonka taustalla vaikuttavat jäsenmaiden 
yhdessä sopimat periaatteet ja kehittämisohjelmat. Yhteisöaluepolitiikkaa to-
teutetaan ohjelmaperusteisesti alueellisten tavoiteohjelmien sekä yhteisöaloit-
teiden kautta. Maaseudun kannalta merkittävä EU-tason avaus nyt käynnissä 
olevalla ohjelmakaudella on komission ehdotus maaseudun kehittämistoimista 
vuosille 2007–2013. Ehdotus sisältää neljä isoa kohtaa joista kolme ovat maa-
seudun kehittämistä tukevia teemoja (maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn 
parantaminen, ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, elämänlaadun 
parantaminen ja elinkeinoelämän monipuolistaminen maaseudulla) ja neljäs 
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varsinainen toimintatapa: LEADER-toiminnan kehittäminen ja voimistaminen, 
millä tarkoitetaan maaseudun kehittämistä kansalaislähtöisesti paikallisten 
toimintaryhmien kautta.

Komission laatima ehdotus maaseudun kehittämistoimista edellytti, että 
kukin jäsenmaa laati oman maaseutustrategiansa. Näin ohjelmakaudella 2007–
2013 maaseudun kehittämistä ohjaavat EU:n velvoitteesta laadittu maaseudun 
kehittämisstrategia joka Suomessa koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan 
ohjelmista, sekä maaseutupoliittinen kokonaisohjelma joka muodostuu maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaohjelmasta ja valtioneuvoston erityis-
ohjelmasta. Alueellisella tasolla kehittämistä ohjaavat maakuntasuunnitelmat, 
maakuntaohjelmat sekä niiden toteuttamissuunnitelmat. Monissa maakunnissa 
kuten Keski-Pohjanmaalla, on laadittu myös erillinen maaseutustrategia maa-
kuntaliiton toimesta (Rosenqvist 2006). Muita keskeisiä maaseudun kehittä-
mistä ohjaavia ohjelmia ovat paikallisten toimintaryhmien kehittämisohjelmat 
ja maakunnalliset kyläohjelmat. Lisäksi useissa kylissä on laadittu kyläkohtaisia 
kehittämissuunnitelmia.

Komission laatima ehdotus maaseudun kehittämiseksi on merkittävä avaus 
uudella ohjelmakaudella. Se osoittaa, että myös EU-tasolla ollaan irtautumassa 
maatalouspolitiikan valta-asemasta ja menossa kohti maaseudun kokonaisvaltais-
ta kehittämistä. Maatalouspolitiikan ja LEADER-toimintatavan kesken käydään 
kuitenkin edelleen kamppailua keskinäisestä asemasta ja kehittämisrahojen ja-
osta. Ohjelmakaudella 2007–2013 maaseutustrategian toteuttamiseen on varattu 
Suomessa lähes seitsemän miljardia euroa, josta kuitenkin valtaosa kohdentuu 
maatalouspolitiikkaan LEADER-toimintatavan jäätyä alakynteen rahoitusneuvot-
teluissa. Rahoitusneuvotteluissa käytyä kamppailua ja lopputuloksen synnyttämää 
harmia ja pettymystä kuvastaa myös erään haastattelemani maaseudun kehittäjän 
kertomus. Vastakkainasettelu on vielä vahvaa, mutta sen uskotaan olevan mure-
nemassa ja yhteisen näkemyksen ennen pitkää löytyvän.

”…se mikä siinä on huonua, on tuola politiikkapuolella se vahva vastakkain-
asettelu maatalous kontra muu maaseudun kehittäminen. Nytki väännettiin 
kesän mittaan kovasti kättä, jos mää puhun tästä omasta elikkä Leader – toi-
minnasta, niin minkä verran Suomessa varataan maaseudun kehittämiseen 
tarjotuista rahoista tähän toimintaan, niin kyllähän valitettavasti maatalous 
sielä oli se vastapuoli ja siellä on vahvat toimijat. Me tavoteltiin 350 miljoonaa 
ja saatiin 242, niinku valtakunnan tasolla. Ja kuitenki kokonaisuus on 6,7 
miljardia. Että sillä mitä me menetettiin, tai jäätiin saamatta, niin ei kovin 
isua merkitystä siinä kokonaisuudessa oo. Mutta että pikkuhiljaa, mää us-
kon että myös MTK:ssa ja muualla, ruvetaan ymmärtämään se, että pelkkä 
maatalous ei kylillä enää riitä, vaan kyllä sielä tarvitaan myös monenlaista 
muuta toimintaa, ja muunkinlaisia yrityksiä ku maatiloja. Niinku tiedetään, 
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tilat suurenee kovaa vauhtia ja eläinmäärät kasvaa. Ne alakaa olla kohta 
niin isoja, että yks perhe ei enää kerta kaikkiaan pysty tekemään perintei-
sellä tavalla kaikkia töitä ja sillon se tuo tavallaan luontojaan myös muuta, 
erilaista koneurakointia ja muuta tämmöstä, joka toki palvelee maataloutta, 
mutta ei oo niinko suoraan maataloustuotantoa. …Ja hoivapuoli… se mitä 
ilmeisemmin tulee edelleen lisääntymään, osittain myös siitä johtuen että 
ihmisillä alkaa olla paremmin varaa myös maksaa niistä palveluista.” (H6: 
mies, maaseudun kehittäjä)

Mielenkiinto tässä tutkimuksessa kohdistuu juuri LEADER-yhteisöaloitteen 
korostamaan paikalliseen aloitteellisuuteen jolla Rannikon ja Hyyryläisen (2000, 
14) mukaan tarkoitetaan paikallisten toimijoiden ja maaseudun asukkaiden 
huomioonottamista politiikan tahdonmuodostajina ja kehittämisen subjekteina. 
Tutkimuksen analyysi tarkentuu maaseudun paikalliseen kehittämiseen, kylissä 
ja hankkeissa konkretisoituvaan omaehtoiseen kehittämiseen, tarkastelun kes-
kiöön noustessa se kuinka aktiivisesti maaseudun paluu- ja tulomuuttajat ovat 
mukana toteuttamassa maaseutupolitiikan korostamaa paikallista aloitteellisuutta 
ja omaehtoista kehittämistä.

2.3. Maaseudun omaehtoinen kehittäminen

Suomen maaseutu on kokenut merkittävän rakennemuutoksen viimeisen 
reilun kymmenen vuoden aikana sekä kehittämistä toteuttavien tahojen että 
kehittämistyötä ohjaavien periaatteiden osalta. Kansallisen maaseutupolitiikan 
muotoutuminen, EU:n yhteisöaluepolitiikkaan integroituminen sekä siirtyminen 
ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen ja LEADER-toimintatapaan ovat siirtä-
neet maaseudun kehittämisvastuuta entistä enemmän alueelliselle ja paikalliselle 
tasolle. Erityisesti LEADER-toimintatavan valtavirtaistaminen on merkinnyt 
uudenlaista paikallisen aloitteellisuuden ja alueiden omaehtoisen kehittämisen 
velvollisuutta ja mahdollisuutta.

Maaseudun omaehtoisella kehittämisellä tarkoitetaan maaseutuyhteisöjen 
toimintaa, jossa alueen asukkaat toimivat itsenäisesti, tai heidän aloitteestaan 
saa alkunsa toiminta jota julkinen valta tukee (Nieminen 2000, 120). Kysymys on 
kansalaistoiminnasta, osallisuudesta ja osallistumisesta eli kansalaisten mahdolli-
suudesta ja tahdosta vaikuttaa omaan elinympäristöön. Maaseudun omaehtoisen 
kehittämisen korostumisessa on nähtävissä linkki myös laajempaan yhteiskun-
nalliseen kehitykseen jonka pyrkimyksenä on suoran demokratian kehittäminen. 
Paikallista omaehtoisuutta ja aloitteellisuutta toteutetaan maaseutualueilla ennen 
kaikkea kylätoiminnan, paikallisten toimintaryhmien ja hanketoiminnan kautta 
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(Hyyryläinen & Rannikko, 2000, 18–19). On toki syytä muistaa, että maaseudulla 
on toteutettu aiemminkin paikallislähtöistä ja omaehtoista kehittämistä kylä- ja 
yhdistystoiminnan sekä talkooperinteen kautta. Kehittämisen luonne on kuitenkin 
muuttunut merkittävästi kasvaneiden resurssien ja globalisaation synnyttämien 
verkostoitumisvaatimusten myötä.

2.3.1. Kylätoiminnan murros

Suomalaisen kylätoiminnan voi katsoa saaneen alkunsa 1970-luvulla kylien vas-
taiskusta maaseudun autioitumista vastaan. Kylätoiminnan ja kyläyhdistysten 
syntyyn vaikuttivat merkittävästi vuonna 1977 kuuden yliopiston yhteistyönä 
toteuttama Kylätutkimus –76 -hanke, jossa toimintatutkimuksen traditioon poh-
jautuen edistettiin kylien omaehtoisuutta, yhteistyötä ja uusien ideoiden kokeilua 
(Muilu 2003, 6–7). Tätä niin sanottua modernin kylätoiminnan syntyä, joka syntyi 
vastareaktiona suurelle muutolle ja maaseudun negatiiviselle väestönkehitykselle, 
Hyyryläinen (1994) pitää merkittävänä käännekohtana maaseudun paikallisen 
kehittämisen historiassa.

Niin kutsutussa ”ensimmäisen polven” kylätoiminnassa keskityttiin pääasi-
assa valvomaan kylien etuja sekä ajamaan kylien vapaa-aikaan ja viihtyisyyteen 
liittyviä asioita. Toiminta pyöri talkoovoimin ja ilman kylän ulkopuolista pa-
nostusta. Toiminta kehittyi niin sanotuksi ”toisen polven” kylätoiminnaksi kun 
kylätoiminnalla ryhdyttiin edellä mainittujen päämäärien lisäksi tähtäämään 
myös kylien elinkeinojen ja palveluiden kehittämiseen. Tällöin kylätoimintaan 
tuli mukaan monia yrittäjyyden tunnuspiirteitä sekä yhteistyötä valtion ja kunnan 
viranomaisten kanssa. Tämän päivän kylätoimintaa edustaa perinteisen kylätoi-
minnan päälle kasvanut LEADER-toiminta, jossa kyliä kehitetään ensisijaisesti 
hankkeiden kautta. (Laamanen 1999, 5–6.)

Kylätoimintaa on tehostettu vuosien saatossa verkostoitumisen kautta. Vuonna 
1982 perustettiin Kyläasiain neuvottelukunta joka sittemmin vuonna 1997 kor-
vattiin kylien valtakunnallisella yhteistyöjärjestöllä Suomen Kylätoiminta ry:llä 
(SYTY). Kylätoimintaa on kehitetty myös kylien maakunnallisilla yhteenliittymillä 
joiden tehtävänä on toimia alueen kylien edunvalvojina ja yhteistyöeliminä. Myös 
Keski-Pohjanmaalla pidettiin 23.8.2000 Keskipohjalaiset Kylät ry -yhdistyksen 
perustava kokous, jonka toimesta alueelle on laadittu maakunnallinen kyläohjel-
ma sekä Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia (Kylät suuret 
kansoineen, 2005). Yhdistys julkaisee vuosittain myös tiedotuslehteä ja järjestää 
maakunnalliset kyläpäivät, jossa nimetään vuoden kylä ja kylätoiminnassa ansi-
oituneita kyläläisiä. Tällä kaikella voi nähdä olevan pyrkimyksenä kylätoiminnan 
arvostuksen ja pro iilin nostaminen. Kylätoiminnan merkitys ja saavutukset 
halutaan tuoda entistä näkyvämmäksi.



44 ■ Maaseudun kehittäminen

2.3.2. LEADER ja paikalliset toimintaryhmät

Euroopan unioniin liittymisen myötä maaseudun paikallisen kehittämisen uusiksi 
muodoiksi ovat tulleet paikalliset toimintaryhmät ja hanketoiminta joiden myötä 
myös kehittämisen resurssit ovat kasvaneet merkittävästi perinteisen kylätoimin-
nan ajoilta. Paikalliset toimintaryhmät (engl. LAG, local action groups) toteuttavat 
LEADER-toimintatapaa, jonka lähtökohtia ovat paikallisuus, oma-aloitteisuus ja 
verkostoituminen. Periaatteiltaan samaa toimintatapaa Suomessa on toteuttanut 
myös kansallisesti rahoitettu paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma 
(POMO) joka täydensi LEADER-ohjelmaa vuosina 1997–1999 sekä ALMA-ohjelma 
jota toteutettiin vuosina 2000–2006. Yhteistä sekä perinteiselle että uudelle kylä-
toiminnalle on edelleen se, että toiminta edellyttää aktiivisia asukkaita ja yhteisöjä.

Paikallisten toimintaryhmien myötä aluekehittämisen kentälle on syntynyt 
kokonaan uudenlainen toimintapolitiikka ja maaseudun omaehtoiseen kehittämi-
seen on tullut lisää taloudellisia resursseja. Paikallista aloitteellisuutta korostava 
LEADER-toimintatapa luo maaseudun asukkaille edellytykset toimia aktiivisina 
maaseudun kehittäjinä. Kun aikaisemmin paikallisen kehittämisen perustana ja 
toteuttajana olivat ensisijaisesti kunnat, niin paikallisten toimintaryhmien myötä 
kuntien rooli on supistunut ja vastaavasti paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen 
rooli korostunut. Nyt pohjan paikalliselle ja alueelliselle kehittämiselle luovat 
toimintaryhmät joissa kehittämistyötä tehdään yhdessä kansalaisjärjestöjen, 
paikallishallinnon, paikallisten yritysten ja alueen asukkaiden kanssa. (Salmi 
2003, 77–80.) Toiminnassa toteutuu kolmikantaperiaate toimintaryhmien hal-
litusten koostuessa alueen aktiivisista asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä 
sekä paikallishallinnon edustajista. Kehittämisestä vastaa aikaisempaa laajempi 
toimijajoukko, jossa kansalaistoimintamalli on vahvistunut ja paikallishallinnon 
rooli kaventunut.

Alueellisesti paikalliset toimintaryhmät toimivat usean kunnan alueella, usein 
aluerajauksena ollessa seutukunta. Toimintaryhmät ovat organisoituneita toimi-
joita, rekisteröityjä maaseudun kehittämisyhdistyksiä joiden toimintaa alueen 
kunnat tukevat. Keskeisin toimintaryhmien tehtävä on laatia alueille paikallinen 
kehittämisohjelma jota toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. 
Varsinaisten hankkeiden toteuttajina ovat paikalliset rekisteröityneet yhdistykset, 
organisaatiot ja yritykset. Uusi toimintamalli edellyttää maaseudun asukkailta, 
yhteisöiltä ja yrityksiltä aikaisempaa enemmän aktiivisuutta ja kykyä keskinäi-
seen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Paikallisten toimintaryhmien keskeiset 
toimintaperiaatteet ovat alhaalta ylös -ajattelu, osallistuminen ja kumppanuus 
(Karhio 2000, 80). Lisäksi toimintaryhmien tavoitteena on, EU:n ohjeistuksen 
mukaisesti, paikallisen kehittämisosaamisen ja toimintakyvyn kasvattaminen 
(capasity building) sekä kansainvälisyys eli verkostoituminen ja tiedon vaihto 
muiden EU:ssa toimivien toimintaryhmien kanssa (Malinen 2000, 45).
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Alhaalta ylös (Bottom up)

Alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti kehittämistoiminnan aloitteentekijöinä ovat 
paikalliset asukkaat, yhteisöt, yritykset ja organisaatiot. Toiminta etenee paikal-
lisista tarpeista kohti toteutusta ja virallisia organisaatioita. Paikalliset asukkaat 
ovat kehittämistoiminnan kohteena olemisen sijasta ohjelman toimeenpanijoita 
ja tekijöitä. (Karhio 2000, 80.) LEADER-toiminta ja paikallisten toimintaryhmien 
alhaalta ylös -malli (bottom up) ei sinänsä ole uutta toimintaa. Maaseudulla ja 
kylissä on aikaisemminkin toteutettu vastaavanlaista toimintaa talkoiden, osuus-
toiminnan, yhdistystoiminnan ja kylätoiminnan puitteissa. Uutena ja merkittävänä 
seikkana ovat kuitenkin kasvaneet resurssit, jotka mahdollistavat, että bottom up 
-periaate saa konkreettisia muotoja – hankkeita. (Isosuo 2000b, 62, 66.)

Kylätoimintaperinteen johdosta Suomi on ollut otollista maaperää LEADER-
toimintamallin juurruttamiselle ja Suomea pidetäänkin yleisesti LEADER-
toiminnan mallimaana (vrt. OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi, 
2008) sillä toimintatavan valtavirtaistaminen on onnistunut Suomessa kenties 
parhaiten kuin missään muussa EU:n jäsenmaassa. Suomen toimintaryhmätyössä 
on hyödynnetty onnistuneesti 1970-luvulla syntyneen kylätoiminnan perinteitä.

Osallistuminen (Social engagement)

LEADER-toiminnassa korostuu omaehtoisuus ja osallistuminen. Toiminnan ja 
mukanaolon oikeutus perustuu perinteisen edustuksellisen demokratian sijasta 
osallistujien aktiivisuuteen. Karhio (2000, 80) onkin todennut, että valtaa käyt-
tävät ne, jotka haluavat toimia ja olla aktiivisia.

Häikiö (2000, 20–22) on tarkastellut kansalaisten osallistumista ja oma-
ehtoista toimintaa kolmen englanninkielisen käsitteen kautta, mikä on varsin 
mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen myös tämän tutkimuksen näkökulmasta. 
Käsitteet empowerment, participation ja social engagement merkitsevät kaikki 
kansalaisten osallistumista, mutta eroavat toisistaan sosiaalisen sitoutumisen, 
institutionaalisuusasteen ja asioiden määrittelyvallan kautta. (taulukko 4).

Perinteistä yhteiskunnallista osallistumista, jossa aloite osallistumiseen tulee 
muualta kuin osallistujalta itseltään kuvastaa käsite participation. Ylhäältä alas 
suuntautuvan toiminnan ja ihmisten osallistamisen aloitteentekijänä toimii täl-
löin yleensä julkinen hallinto. (emt., 20.) Paikallisen kehittämisen näkökulmasta 
tällaista osallistamisen muotoa voi esimerkiksi kunnan katsoa edustavan pyrki-
essään vaikuttamaan kuntalaisten äänestysaktiivisuuteen.

Empowerment kuvastaa osallistumisen muotoja joiden tavoitteena on kan-
salaisryhmien elämänhallinnan ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuk-
sien vahvistaminen. Vaikka idea osallistumiseen tulee ryhmän ulkopuolelta, on 
tavoitteena ryhmän aktivoiminen ja saaminen toimimaan tulevaisuudessa oma-
toimisesti. (Häikiö 2000, 20–21.) Katson paikallisten toimintaryhmien toimivan 
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empowerment -käsitteen mukaisesti niiden pyrkiessä toimimaan välittäjäorga-
nisaationa Eurooppaa yhdentävän aluepolitiikan ja paikallista aloitteellisuutta 
tukevan bottom up -mallin juurruttajana aktivoimalla paikallisia asukkaita ja 
yhdistyksiä omaehtoiseen kehittämistyöhön.

Omaehtoista ja osallistujien sitoutunutta osallistumista kuvastavassa social 
engagement käsitteessä on kyse alhaalta ylös suuntautuvasta toiminnasta, jossa 
osallistujat itse määrittelevät mihin, millä tavoin ja milloin osallistuvat (emt., 21). 
Tämän kaltaista osallistumisen muotoa katson paikallisten yhteisöjen edusta-
van niiden suunnitellessa ja toteuttaessa omaehtoista kehittämistä – ideoiden, 
suunnittelun ja toteutuksen syntyessä ja tapahtuessa yhteisöjen omasta aloit-
teesta. Hankkeille haetaan kuitenkin rahoitusta paikallisten toimintaryhmien 
kehittämisohjelmista jotka linkittyvät valtakunnalliseen maaseutupoliittiseen 
kehittämisohjelmaan ja EU:n yhteisöaluepolitiikan periaatteisiin – näin toiminta 
saa loppukädessä myös institutionaalisia muotoja.

Kumppanuus (Partnership)

LEADER-toiminnassa korostuu kumppanuuden vaatimus. Paikallinen toiminta-
ryhmätyö edellyttää kumppanuutta eli eri toimijoiden yhteistyötä. Toimintaryh-
mätyössä ja hankkeiden toteuttamisessa yhdistyvät eri toimijoiden työpanos ja 
näkemykset. Kumppanuus sekä sitouttaa eri osapuolia kehittämistyöhön että 
jakaa vastuuta eri tahoille. Näin kehittämistyössä toteutuu monitoimijaisuus: 
monien toimijoiden mukanaolo ja keskinäinen yhteistyö. Kumppanuus edellyt-
tää vallan jakamista ja panostusta yhteistyöhön ja uusiin yhteistyötahoihin mikä 
puolestaan edellyttää luottamusta ja halua ponnistella yhdessä yhteisten tavoit-

Taulukko 4. Kansalaisten osallisuutta kuvaavien käsitteiden tasot ja suunta, mu-
kaillen ja täydentäen Häikiön (2000, 22) taulukkoa.

OSALLISUUDEN 
TASO

OSALLISUUDEN SUUNTA
Osallisuuden

institutionaalisuus
Osallistumisen 

muoto
Aloitteen
suunta

Aloitteen
tekijä

Yhteiskuntaan
sitouttaminen

Institutionaaliset 
osallistumismuodot 
(esim. äänioikeus)

Osallistaminen 
(participation) Ylhäältä alas Valtio,

kunta

Valta-aseman
saavuttaminen

Puoli-institutionaali-
set osallistumismuo-

dot (kansalaisten
aktivoiminen)

Osallistaminen ja   
osallistuminen (em-

powerment) 
Ylhäältä alas
Alhaalta ylös

Paikalliset
Leader

toimintaryhmät

Yhteisöön
sitoutuminen

Ei-institutionaaliset 
osallistumismuodot 

(vapaaehtoinen
kansalaistoiminta)

Osallistuminen
(social

engagement)
Alhaalta ylös

Asukkaat 
yhteisöt,

yhdistykset 
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teiden saavuttamiseksi. Keskeisenä tehtävänä LEADER-toiminnassa Hyyryläinen 
ja Rannikko (2000, 60) näkevätkin uudenlaisen kumppanuuden rakentamisen 
julkisen talouden, yritystalouden ja yhteisötalouden välille.

Rannikko (1998) katsoo eri osapuolten välisen yhteistyön olevan edellytys 
LEADER-toiminnan ja paikallisen kehittämistyön onnistumiselle. Rannikko kutsuu 
toimivaa yhteistyötä ”onnistumisen kolmioksi” jonka osapuolia ovat paikallinen 
toimintaryhmä, paikalliset yhteisöt ja heidän toteuttamat kehittämishankkeet sekä 
alueen kunnat. LEADER-toimintaryhmän rooli on toimia ulkoisena ärsykkeenä ja 
rahoittajana, aktivoiden alueen asukkaita hankkeiden suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Kuntien rooli on puolestaan toimia hankkeiden tukijoina olemalla mukana 
toimintaryhmän hallituksessa ja osallistumalla hankkeiden rahoitukseen (kuva 5).
Tukemalla paikallista aloitteellisuutta toimintaryhmät pyrkivät luomaan maa-
seudulle uusia kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että maaseudun 
asukkaat ja yhteisöt itse tunnistaisivat uudet mahdollisuudet ja hyödyntäisivät 
ne – käynnistäisivät kehittämishankkeita. Kehittämishankkeiden käynnistämi-
nen ja toteutuminen vaativat kuitenkin maaseudun asukkailta aktiivisuutta ja 
sitoutumista. Tällaisia aktiivisia paikallistoimijoita, jotka organisoivat ja tekevät 
aloitteita kylien kehittämiseksi on kutsuttu ”tulisieluiksi” ja aktivaattoreiksi. He 
ovat kyläaktivisteja, jotka sitoutuvat henkilökohtaisesti ja emotionaalisesti kylien 
kehittämiseen ja kylätoiminta on keskeinen osa heidän identiteettiään.

Paikallisen ja eurooppalaisen kudos

Christopher Ray (1997, 345–346) on esittänyt teorian maaseutukehityksen 
dialektiikasta, jossa hän tarkastelee LEADER-ohjelmaa osana EU:n pyrkimystä 
saada maaseutualueet osaksi eurooppalaisia yhteismarkkinoita. Teoria on mielen-
kiintoinen kylien paikallisen kehittämisen näkökulmasta. LEADER-ohjelma sekä 
tukee paikallista aloitteellisuutta että ajaa samalla EU:n intressejä luodessaan 
eurooppalaisen ja paikallisen välistä yhteyttä – yhteyttä, jossa paikallinen toimii 

  
LEADER-

TOIMINTARYHMÄ
(LAG)

Paikallinen kehittämishanke

Kunta voimavarana
ja tukijana

Leader ulkoisena ärsykkeenä
ja rahoittajana

Kuva 5. Onnistumisen kolmio Rannikon (1998) mukaan.
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EU:n luomassa viitekehyksessä ja sen ehdoilla. Paikallisen maaseutukehityksen 
dialektiikassa toteutuvat näin keskenään ristiriitaiset prosessit: lokalismi ja eu-
rooppalaistuminen. Lokalismi eli paikallisuus pyrkii taistelemaan taloudellista 
ja poliittista periferiaa sekä kulttuurista yhdenmukaistumista vastaan, kun taas 
dialektiikan toinen puoli, eurooppalaistuminen, pyrkii juuri taloudelliseen ja 
poliittiseen yhdenmukaisuuteen ja globalisaatioon. Vaikka lokalismi ja eurooppa-
laistuminen ovat vastakkaisia prosesseja ne myös tukevat ja vahvistavat toisiaan: 
EU:n pyrkiessä luomaan yhteistä eurooppalaista identiteettiä LEADER-ohjelman 
avulla, vahvistaa ja tukee se samalla paikallista kulttuuria ja identiteettiä.



”Paljon puhutaan siitä sosiaalisesta pääomasta, sehän syntyy justiin siitä, että 
tulee semmosia paikkoja, jossa ihmiset kohtaa. Kohtaa ja sitte on yhteinen 
tavoite siinä koko ajan olemassa, joku mikä se nyt kulloinkin on. Ja vakiovä-
estöön, tai siihen joka on asunu aina siellä, niin siihen tutustuu sillä lailla. 
Kyllä siinä syntyy paljon sitä.” (H5: mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa sosiaalisen pääoman käsitteeseen. 
Tarkastelen sosiaalista pääomaa erityisesti yhteisöllisenä voimavarana, kuinka 
paluu- ja tulomuuttajat vaikuttavat maaseutuyhteisöjen toimintakykyyn sekä 
sosiaalisten verkostojen ja luottamuksen rakenteisiin. Lisäksi tarkastelen sosiaa-
lista pääomaa yksilöiden resurssina selvittämällä millaiset ovat maallemuuttajien 
paikalliset suhdeverkostot, käytössä olevat informaatiokanavat ja vastapalvelusten 
verkostot. Pohdin sosiaalisen pääoman yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia 
ja kuinka nämä ovat toisiinsa kytköksissä. Kohdennan sosiaalisen pääoman tar-
kastelun paikalliselle ja alueelliselle tasolle, selvittäen paluu- ja tulomuuttajien 
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä resursseja verkostojen ja toimintakyvyn rakentamisessa 
ja vahvistamisessa keskipohjalaisella maaseudulla.

3.1. Mitä on sosiaalinen pääoma?

Sosiaalisen pääoman käsite alkoi yleistyä talous- ja yhteiskuntatieteellisessä kes-
kustelussa 1990-luvun alussa. Suomeen käsite levisi 1990-luvun loppupuolella. 
Erityisesti Hjerppen (1997) Hyvinvointikatsauksessa julkaistu esitelmä ”Sosi-

Sosiaalinen pääoma 
paikallisen kehittämisen 
moottorina 3 
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aalinen pääoma – tutkimisen arvoinen käsite” toimi keskustelun käynnistäjänä. 
Käsitteenä sosiaalinen pääoma on edelleen keskeneräinen, eikä siitä ole yhtä 
kaikkien hyväksymää määritelmää. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että sosi-
aalinen pääoma viittaa sosiaalisen rakenteen ulottuvuuksiin kuten sosiaalisiin 
verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, jotka edistävät verkoston jäsenten 
keskinäistä vuorovaikutusta ja tätä kautta yksilöiden ja yhteisöjen tavoitteiden 
toteutumista sekä myös talouden toimintaa (Ruuskanen 2001, 1). Määriteltäessä 
sosiaalisen pääoman käsitettä, viitataan usein Pierre Bourdieun (The Forms of 
Capital, 1986), James Colemanin (Social Capital in Creation of Human Capital, 
1988), Robert D. Putnamin (Making Democracy Work, 1993; Bowling Alone, 2000) 
ja Michael Woolcockin (Sosiaalinen pääoma: menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, 
2000) määritelmiin.

Taloudellinen ja yhteisöllinen ulottuvuus

Tutkittaessa sosiaalista pääomaa keskeistä on nojaako tulkinta taloudelliseen 
vai yhteisölliseen näkökulmaan. Usein sosiaalisen pääoman tulkinta nousee 
ns. uuden talouden koulukunnan piiristä, jolloin sosiaalinen pääoma nähdään 
ennen kaikkea sosiaalisen ulottuvuuden taloustieteelliseksi tulkinnaksi, jolloin 
tarkastelun näkökulmana on miten sosiaalinen pääoma vaikuttaa talouden te-
hokkuuteen ja yhteiskunnalliseen tuottavuuteen. Sosiaalinen pääoma nähdään 
tällöin keskeisenä osana talouden toimintaedellytyksiä. Muun muassa Maail-
manpankki katsoo sosiaalisen pääoman olevan oma pääomalajinsa fyysisen 
pääoman, luontopääoman ja inhimillisen pääoman rinnalla. Sosiologinen tulkinta 
puolestaan tarkastelee sosiaalista pääomaa yhteisöllisyyden näkökulmasta, tar-
kastelemalla yhteiskunnan rakenteita ja niiden muutosten vaikutusta ihmisten 
elämään. Huomio kiinnitetään yhteisöjen elämään ja sosiaalista tarkastellaan 
omana ilmiönään eikä talouden välineenä. (Niemelä 2004, 10–11.) Tämä tutkimus 
edustaa sosiaalisen pääoman sosiologista tulkintaa, tutkimuksessa tarkastelta-
essa uusien asukkaiden vaikutusta ja merkitystä maaseutuyhteisöjen elämään 
ja niiden sosiaalisiin muutoksiin, ennen kaikkea yhteistoimintavalmiuteen oman 
asuinalueen kehittämiseksi.

Toisaalta on syytä todeta, että maaseutuyhteisöjen toimintaan kytkeytyy en-
tistä enemmän myös talouden kehittäminen. Maaseutupolitiikan ja toimintaryh-
mätyön tavoitteena on maaseutualueiden omaehtoinen kehittäminen ja ohjelma-
tasolla tavoitteiksi on mainittu talouden kehittäminen sekä sosiaalisen pääoman 
ja aloitteellisuuden kasvattaminen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 
121). Vaikka talouden kehittämistä toimintaryhmätyön kautta pyritään edistä-
mään ensisijaisesti tukemalla yritystoimintaa ja yrityshankkeita, on havaittavissa, 
että myös paikallisten yhteisöjen kehittämiseen tähtääviltä kehittämishankkeilta 
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eli yhdistyshankkeilta odotetaan yhä enenevässä määrin taloudellisia tuloksia. 
Ongelmaksi muodostuu kuitenkin taloudellinen mitattavuus, miten yhteisöllisen 
kehittämisen tulokset ovat taloudellisesti mitattavissa?

Yksilöiden vai yhteisöjen resurssi?

Keskeistä sosiaalisen pääoman käsitteellistämisessä taloudellisen ja yhteisöllisen 
ulottuvuuden ohella on myös se, tarkastellaanko sosiaalista pääomaa yhteisölli-
senä vai yksilöllisenä ilmiönä. Sosiologinen tulkinta tarkastelee sosiaalista pää-
omaa sosiaalisena koheesiona ja sen tuottamana suhdeverkostona ja tiiviytenä. 
Keskeistä ovat tällöin sosiaaliset normit ja toimijoiden keskinäinen luottamus 
joita sosiaalinen koheesio vahvistaa. Sosiaaliset verkostot, normit ja luottamus 
nähdään niin hyvinvoinnin ja kansalaisyhteiskunnan vahvistajina kuin menes-
tyksen ja kilpailukyvyn avaimina.

Instrumentaalisen tulkinnan mukaan sosiaalinen pääoma nähdään ensisi-
jaisesti välineenä ja yksilöllisenä resurssina jota toki voidaan tarkastella myös 
yhteisötasolla. Tällöin tarkastelun kohteena ei ole sosiaalinen koheesio, vaan 
suhdeverkoston rakenne. Esimerkiksi Johanson ja Uusikylä (1998) katsovat sosi-
aalisten suhteiden olevan sosiaalisen pääoman välineitä, kuten rahan aineellisen 
pääoman ja tiedon henkisen pääoman. Mikäli sosiaalinen pääoma nähdään re-
surssina, katsoo Niemelä (2004, 14), että suhteita relevantimpana tapana mitata 
sosiaalista pääomaa olisi luottamus ja siihen perustuva (arvo)valta.

Pierre Bourdieu (1986) pitää sosiaalista pääomaa yksilöiden ja ryhmien re-
surssina käytäessä kamppailua ja keskinäistä kilpailua yhteiskunnan sosiaalisilla 
kentillä. Bourdieu ei pidä sosiaalista pääomaa niinkään kollektiivisena ilmiönä, 
vaan katsoo sen kasautuvan sosiaalisilla kentillä tietyille toimijoille – siinä mis-
sä kulttuurinen ja taloudellinenkin pääoma. Sosiaalinen pääoma on Bourdieun 
mukaan kontekstisidonnaista liittyen jollekin sosiaalisen elämän alueelle tai 
johonkin yhteiskunnalliseen ryhmään. Bourdieu esimerkiksi katsoo, että monet 
porvarisperheet ja -suvut ovat pystyneet säilyttämään asemansa yhteiskunnalli-
sista murroksista huolimatta, koska sukulaissiteisiin kasautunut sosiaalinen pää-
oma on ollut käytettävissä muuttuneissakin olosuhteissa. Bourdieun sosiaalisen 
pääoman käsitteeseen liittyy keskeisesti luokka-ajattelu ja eliiteille kasautuvien 
resurssien näkökulma, jossa toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän sosiaalista 
pääomaa – riippuen siitä minkä verran kullakin on käytettävissä luottamuksen, 
vastavuoroisuuden normien ja verkostokontaktien tarjoamia voimavaroja.

James Coleman (1988) ymmärtää sosiaalisen pääoman yksilöiden ja yhteisö-
jen käytössä olevana suhdeverkkona. Colemanin ajattelussa keskeiset sosiaalisen 
pääoman muodot ovat vastavuoroisuuden velvoitteet, informaatiokanavat ja sosi-
aaliset normit. Vastavuoroisuuden velvoitteeseen liittyy odotus vastapalveluksesta 
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ja luottamus, että odotettu velvoite toteutetaan tulevaisuudessa. Kysymys on näin 
eräänlaisesta palvelusten ja vastapalvelusten luottojärjestelmästä. Sosiaaliset 
suhteet toimivat väylänä informaation kululle, mitä tarvitaan toimijan intressien 
kannalta olennaisen tiedon hankkimisessa ja päätöksenteossa. Normien tehtävä-
nä puolestaan on julkishyödykkeisiin liittyvän vapaamatkustamisen kitkeminen. 
Sosiaalisten suhteiden kiinteys toimii näin resurssina jolla ylläpidetään normeja, 
luottamusta ja tiedonkulkua.

Sosiaalinen pääoma on Colemanin teoriassa vaihtelevasti joko yksilön tar-
koituksellisen toiminnan resurssi (yksityishyödyke) tai yhteisön yhteiskäytössä 
oleva resurssi (julkishyödyke). Yksityishyödykkeenä sosiaalinen pääoma näyt-
täytyy toimimalla informaatioverkostona sekä vastavuoroisuuteen perustuvina 
palveluina. Julkishyödykkeenä se toimii puolestaan silloin kun yhteisön normit 
ehkäisevät vapaamatkustamista ja yhteisön tiivis sosiaalinen rakenne vahvistaa 
jäsenten keskinäistä luottamusta. Colemanin ajattelussa korostuu valvontaan 
perustuva luottamus, ja jotta toimijat voivat tarkkailla toisiaan edellyttää normien 
ylläpito suljettua sosiaalista verkostoa (kuva 6).

Colemanin sosiaalisen pääoman tulkinnan ongelmana voi nähdä juuri vah-
voihin sosiaalisiin siteisiin perustuvan sosiaalisen rakenteen sulkeutuneisuuden. 
Esimerkiksi Ruuskanen (2001,18–19) on kritisoinut Colemanin teoriaa siitä, ettei 
suljettu sosiaalinen rakenne, jossa kaikki verkoston jäsenet tuntevat toisensa, 
ole tehokas uuden tiedon välittymisen kannalta. Lisäksi Colemanin teoriassa ei 
huomioida, että yksilön tavoitteet ja yhteisön normit voivat olla keskenään ristirii-
taisia, eikä yhteisön sisällä välttämättä vallitse normiyhteisyyttä, vaan sosiaalisiin 
suhteisiin voi liittyä myös intressiristiriitoja ja valtataistelua.

Sosiaalisen pääoman tunnetuimpana kehittelijänä pidetään politiikan tutkija 
Robert D. Putnamia. Teoksessaan Making Democracy Work (1993) Putnam on 
selvittänyt syitä Italian jyrkille aluekehityseroille, jotka syntyivät maassa 1970-lu-
vulla toteutetun hallinto-uudistuksen seurauksena. Uudistuksen myötä keskus-
hallinnon valtaa hajautettiin aluehallinnolle, minkä seurauksena Pohjois-Italia 
vaurastui ja nousi Euroopan kehittyneimpien alueiden joukkoon, Etelä-Italian 
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Kuva 6. Avoin (a) ja suljettu (b) sosiaalinen verkosto (Coleman 1988, 106).
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sitä vastoin pudotessa kehitysvauhdista. Laajan tutkimusprojektin keskeisiksi 
tuloksiksi nousivat pohjoisen ja etelän alueelliset erot, joiden selittäväksi tekijäksi 
Putnam nostaa alueiden erilaiset sosiaaliset ympäristöt. Syynä alueiden toimin-
takyvyn eroihin Putnam näkee ihmisten yhteistyökyvyn eli sosiaalisen pääoman.

Putnam katsoo Pohjois-Italian suotuisan kehityksen olevan seurausta sen 
horisontaalisia yhteyksiä suosivan kansalaisyhteiskunnan toimintatavasta, jos-
sa sosiaaliset verkostot rakentuvat samanarvoisuudelle ja jossa status ja valta 
jakaantuvat tasaisesti. Horisontaalisesti organisoidut sosiaaliset ja poliittiset 
verkostot tukevat yhteisöjen sisäistä solidaarisuutta, kansalaisosallistumista, 
rehellisyyttä ja yhteistyötä, jotka Putnam näkee hedelmälliseksi kasvupohjaksi 
vauraalle hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Kyseinen tutkimus osoittaa kansa-
laisyhteiskunnan aktiivisuudella ja asukkaiden kiinnostuksella yhteisiin asioihin 
olleen merkittävä vaikutus Pohjois-Italian hallinto-uudistuksen onnistumiselle ja 
alueen taloudelliselle kehitykselle.

Etelä-Italian putoaminen kehitysvauhdista on puolestaan seurausta alueen 
sosiaalisten verkostojen vertikaalisesta ja autoritaarisesta rakenteesta: rakentu-
misesta epätasa-arvoisten toimijoiden epäsymmetrisille hierarkia- ja riippuvuus-
suhteille, minkä seurauksena Etelä-Italian sosiaalista järjestystä leimaa vahva 
hierarkkinen riippuvuus ja riisto, jossa yhteisöt rakentuvat feodaaliselle klaani-
järjestelmälle ominaiseen riippuvuuden ja hyväksikäytön verkostoon. Yhteisöissä 
osoitetaan ehdotonta lojaalisuutta vain klaania kohtaan, eikä luoteta muihin kuin 
klaanin jäseniin. Tällaista toimintamallia, jossa ajetaan omaa ja suvun etua koska 
muut toimivat samoin, tai koska pelätään tulevansa petetyiksi, Putnam kutsuu 
amoraaliseksi familismiksi. Amoraalisesta familismista seuraa sukujen välinen 
etupiiritaistelu, epäluottamus muita sukuja ja suvun ulkopuolisia kohtaan sekä 
hierarkkisten päätösten mieltäminen klaanien etujen ajamiseksi, jolloin päätöksiä 
ei pidetä yhteiskunnallisesti legitiimeinä. Etelä-Italian yhteisöissä voi nähdä vallit-
sevan myös Pierre Bourdieun ajattelun mukainen sukujen keskinäinen kilpailu ja 
kamppailu resursseista ja vallasta, sekä toisaalta James Colemanin keskinäiseen 
valvontaan ja tarkkailuun perustuva sosiaalinen ympäristö, jossa sosiaalinen pää-
oma on sitovaa korostaessa sosiaalista kontrollia, rajoittaessa yksilöiden vapautta 
ja luodessa eriarvoisuutta.

Putnamin tutkimus ja sen laajat empiiriset aineistot osoittavat Pohjois-Italian 
kansalaisyhteiskunnan olevan vahvempi ja sivilisoituneempi kuin Etelä-Italian. 
Putnam pitää juuri sivilisoituneisuuden astetta (civicness) avaintekijänä etsit-
täessä selitystä Italian alueellisille eroille, hänen katsoessaan kansalaisyhteis-
kunnan sivilisoituneisuuden korkean asteen takaavan sosiaalisen järjestyksen 
ja yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan. Sivilisoituneilla alueilla ihmiset luot-
tavat toisiinsa ja siihen, että lakia noudatetaan. Myös Lappalainen (1999, 56) on 
käyttänyt sosiaalisesta pääomasta termiä sivistynyt sosiaalikyky, jolla hän viittaa 
valistuneeseen ja rationaaliseen harkintaan jonka johdosta ihmiset toimivat yh-
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dessä ja luottavat toisiinsa, mikä luo ennustettavuutta ja varmuutta sekä poliittista 
toimintaa jota voidaan nimittää myös sosiaaliseksi politiikaksi.

Sosiaalinen pääoma rakentuu Putnamin ajattelussa sosiaalisista verkostoista, 
vastavuoroisuuden normeista ja luottamuksesta (kuva 7). Vastoin Colemania 
Putnam pitää suljettuja verkostoja, joissa toimijat tarkkailevat toisiaan ja pyr-
kivät toimimaan vastapalvelusten, luottamuksen ja informaation kautta lähinnä 
omaksi hyödykseen haitallisena kansalaisyhteiskunnalle. Putnamille sosiaalinen 
pääoma on paikallisyhteisön tai rajatun maantieteellisen alueen ominaisuus, ei 
vain resurssi, kuten Coleman ajattelee. Sosiaalinen pääoma muodostuu Putna-
min ajattelussa horisontaalisiin siteisiin perustuvista sosiaalisista verkostoista, 
toimijoiden keskinäisestä luottamuksesta sekä sosiaalisen vaihdon vastavuoroi-
suuden normeista. Nämä kaikki limittyvät toisiinsa ollen osittain päällekkäisiä 
ja muodostaen toisiaan kehämäisesti tukevan rakenteen.

Sosiaaliset verkostot

Putnamin (1993, 167, 173–176) ajattelussa horisontaalisesti rakentuneet sosi-
aaliset verkostot koostuvat keskenään erilaisista mutta tasa-arvoisista ryhmän 
jäsenistä. Vahvassa sosiaalisessa verkostossa toimijoiden keskinäiset siteet ovat 
keveitä ja vapaaehtoisia, jolloin sosiaalisen pääoman aste ei perustu yhdenmu-
kaisiin normeihin tai sosiaaliseen paineeseen, vaan keskinäiselle luottamukselle 

Kuva 7. Sosiaalisen pääoman elementit.
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ja yhteistyön vastavuoroisille normeille. Vain horisontaalisesti rakentuneet sosi-
aaliset verkostot mahdollistavat Putnamin mukaan sosiaalisen pääoman muiden 
muotojen kehittymisen.

Kaunismaa (2000, 135–139), joka on tarkastellut sosiaalisen pääoman raken-
tumista paikallisesti, katsoo sosiaalisen pääoman jakautuvan kolmen erilaisen ver-
koston kesken. Tärkeän sosiaalisen pääoman kentän muodostavat epämuodolliset 
verkostot jotka perustuvat perhe-, naapuruus-, ja tuttavuussuhteille. Erityisesti 
pienissä paikallisyhteisöissä sukulaiset ja naapurit ovat usein tiiviisti tekemisissä 
toistensa kanssa. Oman verkoston muodostavat myös paikalliset yrittäjät, virka-
miehet ja poliitikot jotka muodostavat usein paikkakunnan eliitin ja valtaresurssin 
sulkien muut asukkaat päätöksenteon ulkopuolelle. Vahva ja yhtenäinen eliitti 
saattaa samalla sekä mahdollistaa monet yhdyskuntaa koskevat hankkeet että 
myös estää toisien hankkeiden toteutumisen. Kolmannen paikallisten yhdyskuntien 
verkoston muodostaa vapaaehtoiseen aktiivisuuteen perustuva yhdistyselämä.

Heikkojen siteiden vahvalle verkostolle perustuva yhdistys- ja kansalaistoimin-
ta on Putnamin (1993,175) mukaan hedelmällisin kasvualusta sosiaaliselle pää-
omalle. Jäsenyys horisontaalisesti organisoiduissa yhdistyksissä ja vapaaehtoinen 
osallistuminen edistävät sosiaalisen pääoman kertymistä. Yhdistystoiminta kytkee 
yhteen erilaisia kansalaisia sosiaalisten kerrostumien, taloudellisten ja muiden 
ryhmäjakojen poikki tuottaen yhteistyötä, sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista luot-
tamusta. Ilman horisontaalisten siteiden verkostoja ryhmien keskeisiksi tavoitteiksi 
nousisivat yksilölliset, perhekeskeiset, ammattiin liittyvät tai pienryhmää koskevat 
intressit ja päämäärät. Kansalaisyhdistykset parantavat demokraattisten järjes-
telmien tehokkuutta ja stabiliteettia vaikuttaen sisäisesti yksittäisiin jäseniinsä ja 
ulkoisesti koko poliittiseen järjestelmään. Kansalaisaktiivinen toiminta ei tähtää 
vain omaan etuun, vaan myös yleiseen etuun ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Maaseudun kehittämisestä vastaavien toimintaryhmien voi katsoa edustavan 
Putnamin ajattelun mukaisia horisontaalisesti rakentuneita sosiaalisia verkos-
toja, joissa jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenten kiinnostukseen 
olla mukana oman asuinalueensa kehittämisessä. Toimintaryhmät muodostuvat 
erilaisista mutta tasa-arvoisista toimijoista: maaseudun asukkaista, yrittäjistä, 
yhdistysaktiiveista ja paikallishallinnon edustajista. Vaikka toimintaryhmissä 
on eroteltavissa Kaunismaan esittämät eri paikallisyhdyskuntien verkostot, ei 
paikallisilla eliittiryhmillä ole valtaa sulkea muita päätöksenteon ulkopuolelle 
kehittämisen tapahtuessa eri toimijoiden yhteistyönä.

Luottamus

Sosiaalisen pääoman tärkeimpänä elementtinä Putnam (1993, 167–171) pitää 
luottamusta, katsoen sosiaalista pääomaa ilmentävän ennen kaikkea vapaaeh-
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toinen yhteistyö eli kollektiivinen toiminta yhteiskunnan tai yhteisön hyväksi 
joka perustuu luottamuksen varaan. Toiminnan edellytyksenä on toimijoiden 
välinen luottamus joka vahvistuu yhteistyön myötä ja toisaalta luottamuksen 
vahvistuessa myös yhteistoiminta lisääntyy. Yhteistyö ja luottamus ovat näin kes-
kinäisessä suhteessa toisiinsa, muodostaen ikään kuin spiraalin, joka saa yhteisön 
toimimaan tehokkaasti. Luottamus on ”väline”, joka sitoo verkostoa yhteen, sekä 
samalla viesti yhteenkuuluvuudesta verkoston jäsenten kesken. Luottamus ja 
yhteistoiminta vahvistavat yhteisyyden tunnetta ja yhteistä identiteettiä, luoden 
me-henkeä, jolloin yhteisön jäsenet tunnistavat ja tunnustavat toisensa yhdeksi 
”meistä”. Luottamus, joka perustuu rationaaliseen harkintaan ja tietoon muiden 
toiminnasta toimii Ilmosen (2000, 26–27) mukaan lähinnä välinearvona, kun 
taas luottamus joka sisältää näiden lisäksi vahvan emotionaalisen osan ja luo sitä 
kautta yhteisen identiteetin on välineen viesti tai viestin sisältö.

Vastavuoroisuuden normit

Tärkeinä sosiaalista pääomaa rakentavina tekijöinä Putnam (1993, 171–173) 
pitää yhteisön sisäisiä sosiaalisia normeja. Näitä Putnam näkee olevan kahdenlai-
sia: tasapainotettuja normeja jolloin kysymys on samanarvoisten hyödykkeiden 
vaihdosta, sekä yleistettyjä vastavuoroisuuden normeja jolloin kysymys on kes-
kinäisistä palveluksista joista odotetaan vastapalvelusta joskus tulevaisuudessa. 
Tärkeimpänä vastavuoroisuuden normina joka tukee luottamuksen muodostumis-
ta yhteisön jäsenten välillä, Putnam pitää yleistä vastavuoroisuutta, joka perustuu 
odotukseen, että saatu apu maksetaan takaisin tulevaisuudessa.

3.2. Sosiaalisen pääoman mittaaminen

Sosiaalisen pääoman teoreettisen kehittelyn ohella Putnam (2000, 291) on laatinut 
myös sosiaalisen pääoman indeksin, jolla hän on mitannut yhteisöperusteisen 
sosiaalisen pääoman määrää USA:n osavaltioissa. Yhteisön sosiaalisen pääoman 
määrää kartoittava mittari muodostuu kaikkiaan viidestä osiosta:

1. Yhteisön organisoituminen: yhdistysaktiivisuus
2. Kansalaisten sitoutuminen yhteisten asioiden hoitoon: äänestysaktiivi-

suus, julkisiin kokoontumisiin osallistuminen
3. Yhteisössä tehtävä vapaaehtoistoiminta: osallistuminen talkoisiin ja 

projekteihin
4. Epävirallinen sosiaalisuus: ystävien tapailu, kyläily
5. Sosiaalinen luottamus: luottamus yhteisön muita jäseniä kohtaan
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Yhteisön sosiaalista pääomaa Putnam katsoo ilmentävän yhteisön organisoitumis-
asteen (yhdistysaktiivisuus), asukkaiden sitoutumisen yhteisten asioiden hoitoon 
(äänestäminen, kokoustaminen), vapaaehtoistoiminnan (talkoot, projektit), so-
siaalisuuden (kyläily) ja keskinäisen luottamuksen. Mitä aktiivisempia yhteisön 
jäsenet ovat osallistumaan kollektiiviseen toimintaan yhteisön ja yhteiskunnan 
hyväksi ja mitä vahvempaa on keskinäinen luottamus, sitä korkeampi on yhteisön 
sosiaalisen pääoman aste.

Putnam liittää sosiaalisen pääoman kiinteästi kansalaishyveisiin (civic vir-
tue), jota hänen mukaansa ilmentää ennen kaikkea aktiivinen kansalaistoiminta. 
Sosiaalinen pääoma ilmenee yhteisöjen vakiintuneissa käytännöissä kuten aktii-
visessa yhdistystoiminnassa ja paikallisten asioiden seuraamisessa. Paikallisissa 
olosuhteissa sosiaalista pääomaa kuvaa parhaiten yhdistyselämän vilkkaus, 
jonka pohjalta voidaan arvioida paikallista luottamusta, normeja ja sosiaalisten 
verkostojen toimivuutta. Huomionarvoista on myös se, kuinka paljon paikalliset 
asukkaat seuraavat yhdyskuntaansa koskevia asioita ja pyrkivät vaikuttamaan 
niihin, esimerkiksi lukemalla paikallislehtiä ja äänestämällä kunnallisvaaleissa. 
Teoksessaan “Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community” 
(2000) Putnam on tutkinut Yhdysvaltojen yhteiskuntaelämän muutosta, jota hä-
nen mukaansa leimaa kansalaisten aktiivisuuden ja osallistumisen hiipuminen. 
Syinä haitalliseen kehitykseen Putnam näkee hajautetun yhdyskuntarakenteen 
ja korostuneen urakeskeisyyden, jotka korostaessaan ihmisten yksityisyyttä ovat 
syrjäyttäneet paikallisen yhteisö- ja perhe-elämän.

Yhdistyselämän vilkkauden Putnam katsoo sekä kuvastavan alueen sosiaalisen 
pääoman astetta että myös vahvistavan sitä. Myös maaseudun omaehtoinen ke-
hittäminen on kiinteästi sidoksissa aktiiviseen yhdistystoimintaan ja sosiaaliseen 
pääomaan. Maaseudun kehittäminen edellyttää aktiivisia paikallisyhdistyksiä jotka 
toimivat kehittämishankkeiden toteuttajina. Sosiaalinen pääoma voidaan näin 
nähdä ihmisten välisen toiminnan kautta toteutuvana yhteisöllisenä hyödykkeenä. 
Jotta sosiaalinen pääoma muuttuu yhteisölliseksi hyödykkeeksi edellyttää se, että 
yhteisö tunnistaa tämän voimavaran sekä oppii käyttämään sitä yhteisön hyväksi 
(Hyyryläinen et al., 2002, 9). Kysymys on näin sekä tiedostamisesta että osaamisesta.

Sosiaalisen pääoman mittaaminen nähdään usein ongelmallisena. Ongelmia 
aiheuttaa muun muassa se, kumpi on tärkeämpää, sosiaalisen pääoman laatu vai 
määrä? (Pehkonen 2004, 17.) Putnamia on kritisoitu siitä, että hän jättää huomi-
oimatta sosiaalisen pääoman epätasaisen rakentumisen, sen yhteyden valtaan ja 
resurssien sosiaaliseen jakautumiseen. Putnam käsittää yhteiskunnan tai yhteisön 
yhdeksi kokonaisuudeksi jolla joko on tai ei ole sosiaalista pääomaa, eikä ota 
huomioon sen epätasaista jakautumista tai riippuvuutta sosiaalisesta konteks-
tista kuten Pierre Bourdieu. Vaikka sosiaalisilla verkostoilla, luottamuksella ja 
normeilla on yhteisöä integroiva tavoite tai vaikutus, ne myös samalla sulkevat 
ulos ryhmään kuulumattomat.
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3.3. Sosiaalisen pääoman kasvava painoarvo

Yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa on korostunut viimeisten vuo-
sien aikana kestävän kehityksen diskurssi, jolla viitataan jatkuvaan ja ohjattuun 
yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa huomioidaan sekä ekologiset, taloudelliset 
että sosiaalis-kulttuuriset ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on, 
että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin mitä meillä 
on, tai jopa enemmän. Näitä mahdollisuuksia voidaan mitata pääomakäsitteen 
kautta, jotka Rouhinen (2008) on jakanut neljään pääomalajiin: rakennettuun 
pääomaan (fyysinen pääoma, infrastruktuuri, rakenteet), luontopääomaan (ym-
päristö, ekosysteemipalvelut), inhimilliseen pääomaan (osaaminen, työvoima) 
ja sosiaaliseen pääomaan (säännöt, verkostot, luottamus). Rouhinen katsoo, että 
ilmastonmuutoksen myötä rakennetun pääoman ja luontopääoman käyttömah-
dollisuudet kaventuvat ja vastaavasti inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvavat, 
niiden ollessa pääomalajeja joita voidaan rajattomasti kasvattaa. Näin sosiaalinen 
pääoma ja yhteisöt nousevat ekologisten kysymysten kasvaessa entistä tärkeäm-
pään rooliin hyvinvoinnin turvaamisessa niin kansallisesti kuin globaalisti (kuva 8).

3.4. Muuttuva yhteisöllisyys

Yhdessä toimiminen ja yhteisten asioiden edistäminen edellyttävät sosiaalista 
pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Paikallisyhteisöllä on perinteisesti viitattu maantie-
teellisesti rajattuun alueeseen, jonka asukkaiden välillä on sosiaalista vuorovaiku-
tusta mikä synnyttää yhteenkuuluvuutta (Rannikko 1996, 25.) Paikallisyhteisön 
ideaalityyppinä on pidetty pientä kylää. Kylien sosiaalisessa järjestelmässä on 

Kuva 8. Pääomakäsitteet kestävän kehityksen näkökulmasta ja niiden 
painoarvon muutos ilmastonmuutoksen ja ehtyvien luonnonvarojen 
seurauksena (Rouhinen, 2008).
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tapahtunut kuitenkin muutoksia ja on syytä pohtia voidaanko enää puhua kylä- ja 
paikallisyhteisöistä, ja minkälaisia vaikutuksia maaseudun uusilla asukkailla on 
kylien yhteisöllisyydelle ja yhteistoiminnalle? Millaiset ovat maaseudun kanta-
väestön ja muuttajien vuorovaikutusprosessit? Miten uudet asukkaat vaikuttavat 
kylien yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen järjestelmään?

Yhteisötutkimus on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä vuosikymmenten 
saatossa. Perinteinen yhteisötutkimus ajautui kriisiin 1960–70-luvulla, jolloin 
muuttoliike kaupunkeihin ja yhteiskunnan nopea modernisoituminen alkoivat 
purkaa paikallisen sidoksen merkitystä ihmisten elämässä. Yhteiskunnan katsottiin 
yhdenmukaistuvan ja paikallisuuden merkityksen ihmisten elinolojen määrittäjänä 
vähenevän. Viinikainen ja Puustinen (2000, 71) ovat todenneet muuttoliikkeen 
kaupunkeihin vaikuttaneen kyläyhteisöjen hajoamiseen kahdella tavalla: kylistä 
poismuutto hajotti kyliä ulospäin ja maatilojen privatisoituminen ydinperheiden 
ympärille hajotti kyliä sisältäpäin. Yhteisötutkimuksen kriisin seurauksena yhtei-
sön käsite korvattiin 1970-luvun sosiologisessa kylätutkimuksessa yhdyskunnan 
käsitteellä. Myös yhdyskuntatutkimukseen kohdistettiin kuitenkin melko pian 
kritiikkiä sen keskittyessä tarkastelemaan kyliä etupäässä vain tuotantosuhteiden 
kautta. Kritiikin seurauksena alettiin jälleen 1980-luvulla esittää vaatimuksia aika-
tila erityispiirteiden esiin nostamisesta. Oli havaittavissa paikallisuuden uuden-
lainen korostuminen, joka kuitenkin erosi aikaisemmasta yhteisötutkimuksesta. 
Paikallisyhteisöjen kuvausten sijasta ryhdyttiin analysoimaan niitä prosesseja jotka 
ovat yhteisöjen kehittymisen perustana. (Rannikko 1989, 15–24.)

Keskustelu yhteisökäsitteestä käy edelleen vilkkaana. Monet eivät koe yh-
teisöä niinkään maantieteellisenä, sosiaalisena, sosiologisena tai palvelujen 
tuottamisen alueena, vaan ennemminkin moraalisena alueena joka sitoo ihmisiä 
kestäviin suhteisiin toistensa kanssa. Tällöin viitataan tunne-elämysten alueeseen 
joka sitoo ihmisten identiteettejä mikrokulttuureihin. (Holmila 2003, 29–30.) 
Paikallisyhteisöjen tutkimuksesta on siirrytty paikallisuuden ja yhteisyyden il-
miöiden erilliseen, joskin monin tavoin yhteen kietoutuvaan, tutkimukseen jonka 
tavoitteena on kuvata osuvammin myös monipaikallisuutta ja moniyhteisyyttä eli 
yhteiskunnan muutosprosessien seurauksena syntyneitä uusia paikallisuuden ja 
yhteisyyden muotoja (Kirveennummi 2005, 5–7).

Aika- ja tilasuhteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena ihmiset eivät 
ole enää paikkaan sidottuja. Fyysinen liikenne ja tietoliikenne mahdollistavat 
kuulumisen myös oman asuinalueen ulkopuolella oleviin yhteisöihin ja yksilöl-
listymiskehityksen myötä sosiaalisten suhteiden muodostumiseen vaikuttavat 
entistä enemmän muut seikat kuin samaan asuinpaikkaan kuuluminen, esimer-
kiksi maailmankatsomus ja harrastukset. Rannikko (2000, 144–145) katsookin, 
että globalisaatio on sekä kansallisia että paikallisia identiteettejä muuttava 
tekijä. Globaali kuluttajuus ja kansakuntien välinen kulttuurinen vaihto luovat 
mahdollisuuksia ajassa ja paikassa kaukanakin olevien ihmisten keskinäisen 
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vuorovaikutuksen ja yhteisten identiteettien rakentamisen. Näin identiteetit 
irtautuvat ajasta, paikasta, historiasta ja traditiosta. Tietoliikenne mahdollistaa 
yhteydenotot kaikkialle maailmaan ja tekee mahdolliseksi identiteettien vaihta-
misen kulloistenkin vuorovaikutustilanteiden mukaisesti.

Puhuttaessa tämän päivän kyläyhteisöistä lienee usein kyse symbolisesta 
yhteisyydestä, tunteen ja tietoisuuden tasolla ilmenevästä ”kyläläisyydestä”. Toi-
minnallinen yhteisö eli vuorovaikutuksessa kehittyvä yhteisyys on ilmiö, jossa 
jäsenten ryhmäidentiteetti muotoutuu konkreettisen toiminnan seurauksena 
(Lehtonen 1990, 23–29). Toiminnallisia yhteisöjä kylissä edustavat erilaiset 
kylissä toimivat yhdistykset kuten kyläyhdistykset, mutta nämä eivät yhdistä 
koko kylää, vaan vain osaa kyläläisistä. Näin lienee harhaanjohtavaa puhua ky-
läyhteisöistä, ainakaan toiminnallisina yhteisöinä, vaan ennemmin tulisi puhua 
yhteisöistä kylissä ja kyläläisistä erilaisissa yhteisöissä – huomioiden kyläläisten 
kuulumisen useisiin, myös kylän ulkopuolisiin yhteisöihin.

3.5. Identiteetit globalisaation puristuksessa

Jokaisella kielellisesti ja kulttuurisesti erottuvalla alueella on oma identiteettinsä, 
jota määrittävät alueen asukkaat ja itse alue (mm. luonto) (Hämynen 2008, 61). 
Lisäksi alueen identiteettiä määrittävät ulkopuoliset määrittelijät, kuten tutkijat 
ja tiedotusvälineet (Paasi 1986). Identiteetit ovat historiallisesti ja paikallisesti 
muodostuvia, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin reagoivia subjektin 
määrittäjiä. Ne pyrkivät muotoutumaan ja mukautumaan suhteessa ympäröivään 
maailmaan.

Manuel Castells katsoo nykyajan identiteettien olevan ongelmissa globaalissa 
informaatiotekniikan hallitsemassa maailmassa, jossa identiteetit pitää rakentaa 
uudelta pohjalta. Vuorovaikutus ei ole enää vain fyysistä ja paikallista yhteyttä, 
vaan globaalia verkostoitumista. Tämä asettaa uusia haasteita niin yhteiskunnal-
lisesti kuin paikallisesti. Teoksessaan The Power of Identity (1997) Castells on 
käsitellyt aikamme keskeisintä jännitettä, joka muodostuu abstraktien ja univer-
saalien välineellisen vaihdon verkostojen (the Net) ja historiallisesti ja paikallisesti 
muodostuneiden identiteettien (the Self) välille. Castells kuvaa nykymaailmaa 
virtausten tilaksi, jossa se mitä teemme ei ole järjestäytynyt fyysisen läheisyyden, 
vaan etäältä tapahtuvan yhteydenpidon perusteella. On syntynyt tilojen verkosto; 
paikoilla ei ole enää merkitystä yksinään, vaan yhteyksiensä kautta. Vuorovaikutus, 
mikä ennen syntyi välittömästä läheisyydestä, on nykyään irronnut fyysisestä ja 
paikallisesta yhteydestä.

Äärimmäisen tärkeänä Castells (2000) pitää kulttuuri-identiteettiä. Mitä 
enemmän elämme informationalismin eli globaalin tietotalouden pyörteissä, sitä 
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tärkeämpää on tietää, keitä me olemme: miksi olen se mikä olen henkilökohtaisel-
la tasolla, mutta myös yhteisöllisellä tasolla. Elämme virtojen maailmassa, jossa 
meidän pitää rakentaa itse minuutemme. Mikäli ihmiset eivät ymmärrä omaa 
paikkaansa eivätkä kykene hallitsemaan isoja asioita, on heillä taipumus vetäy-
tyä identiteettinsä taakse ja sulkeutua yhteisöönsä, jossa he löytävät merkitystä, 
arvostusta ja turvaa toisistaan. Jos ihmiset jäävät sosiaalisesti ja teknologisesti 
syrjään pelkän identiteettinsä varaan, joutuvat he ulkopuolisiksi muusta maa-
ilmasta. Verkko ja minuus ovat kaksi napaa, jotka yhdistyessään muodostavat 
dynaamisen yhteiskunnan, mutta erillään verkoston ilman ihmisiä ja identiteetin 
ilman voimaa ja vaikutusvaltaa. Castells näkee nykymaailmassa tapahtuvan juuri 
näin: erottelua ja jakautumista globaalin verkkotalouden ja paikallisten ilman 
valtaa olevien identiteettien välillä.

Castells (1997, 6–12) katsoo identiteettien määrittyvän ennen kaikkea 
sosiaalisten liikkeiden kautta jotka myös määrittävät subjektit. Identiteettien 
rakentuminen verkostoyhteiskunnassa on yhä enemmän sidoksissa siihen miten 
globaalit talouden verkostot asemoivat ihmisiä heidän käyttöarvonsa mukaan, ja 
millaisia ehtoja nämä luovat heidän toiminnalleen. Castells uskoo identiteettien 
olevan nykypäivänä uhanalaisia verkostojen ollessa irrallaan kulttuurisesta sidon-
naisuudesta. Identiteetit ja niitä ruokkivat kulttuurit ovat paikallisiin perinteisiin 
liittyviä asioita joita globaalit verkostot murentavat.

Castells on jakanut globaalien verkostojen identiteettiliikkeet kolmeen 
ryhmään: legitimoiviin identiteetteihin, vastarintaidentiteetteihin ja projekti-
identiteetteihin. Teollisen yhteiskunnan rakennusvaiheessa syntyneet legitimoivat 
identiteetit (legitimizing identitities) ovat kulttuurisia merkityskiinnittymiä ja 
liikkeitä jotka tukevat yhteiskunnan vallitsevia instituutioita. Nämä liikkeet kuiten-
kin murenevat samalla kun demokraattisen yhteiskunnan perinteiset instituutiot 
kirkko, puolueet ja kansallisvaltio menettävät valtaansa globaaleille verkostoille, 
jotka eivät tarvitse kulttuurista perustaa, vaan toimivat kontekstittoman logiikan 
pohjalta. (emt., 8–9.)

Verkostojen ja identiteettien välisten jännitteiden vastavoimina ja purkautu-
misväylinä Castells (emt., 9–10, 356–362) pitää yhteisöjä, jotka synnyttävät vas-
tarintaidentiteettejä ja projekti-identiteettejä. Vastarintaidentiteetit (resistance 
identities) saavat voimansa yhteisöistä joissa nojaudutaan perinteisiin, uskontoon, 
kansakuntaan ja perheeseen. Ihmiset tuntevat itsensä syrjäytetyiksi ja elämä 
tuntuu muuttuneen hallitsemattomaksi globalisaation seurauksena, jolloin he 
turvautuvat perusarvoihin: järjestäytyvät uskonnon, asuinpaikan, maan tai etnisen 
ryhmänsä ympärille. He pyrkivät rakentamaan identiteettiin perustuvia kulttuu-
riyhteisöjä. Nämä valtakulttuurista ulossuljetut identiteettiliikkeet sulkevat ulos-
sulkijat ulos. Vastarintaidentiteetit luovat vastavoimia valtiovallalle, globaaleille 
verkostoille ja egosentrisille yksilöille. Suomessa vastarintaidentiteetin piirteitä 
on ollut nähtävissä EU-vastarinnassa ja sen nationalismissa (Heiskala 2000, 67). 
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Vastarintaidentiteetit eivät kuitenkaan tarjoa Castellsin mukaan ratkaisua globa-
lisaation ja identiteettien välisiin ongelmiin sillä vastavoimien varaan rakentuvat 
identiteetit eivät sisällä yksilöitä yhteiskuntaan integroivia elementtejä.

Projekti-identiteetit (project identities), jonka aineksia on nähtävissä voimak-
kaimmin naisliikkeessä ja vihreässä liikkeessä, nousevat yhteisöllisestä vasta-
rinnasta. Nämä liikkeet pyrkivät yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen. Ne 
eivät kuitenkaan pyri välttämättä poliittisen vallan haltijoiksi, vaan niille riittää 
kulttuurisen ilmaston muutos, jonka seurauksena poliittista valtaa käyttävät 
toimijat toteuttavat näiden identiteettiliikkeiden tavoitteita kuten sukupuolten 
tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. (Castells 1997, 9–11, 356–362.) Myös maaseudun 
omaehtoisen kehittämisen voi katsoa edustavan Castellsin kuvaamaa projekti-
identiteettiä, jossa yhteisöllisin projektein pyritään luomaan perustaa uudelle 
kollektiiviselle identiteetille ja pysymään mukana verkostojen yhteiskunnassa.

Edellä esitetyistä teoreettisista näkökulmista käsin lähden pohtimaan, miten 
maaseudulle muuttaneet vaikuttavat sosiaaliseen pääomaan paikallisesti ja alueel-
lisesti ja kuinka tämä kytkeytyy maaseudun omaehtoiseen kehittämiseen. Miten 
paluu- ja tulomuuttajat ovat löytäneet paikkansa maaseutuyhteisöissä ja millainen 
vaikutus heillä on ollut sosiaaliseen pääomaan maaseudun kehittämisen resurs-
sina? Lisäksi tulen esimerkkitapausten kautta kuvaamaan sosiaalisen pääoman 
luonnetta, joka tukee myös muiden pääomalajien mahdollisuuksia: rakennettua 
pääomaa (kyläkoulujen ja kylätalojen kunnostaminen, tietoliikenneyhteyksien 
rakentaminen, harrastus- ja virkistyspaikkojen luominen), luontopääomaa (vesis-
töjen kunnostaminen) ja inhimillistä pääomaa (osaamisen vahvistaminen). Pohdin 
myös kulttuuripääoman käsitettä ja sen kytkeytymistä sosiaaliseen pääomaan.



4.1. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Tutkimuksen voi nähdä ilmentävän niin kutsuttua representaation kriisiä, jolla 
tarkoitetaan, ettei tutkimuksella eikä tutkimuksen kohteilla ole edellytyksiä 
esittää tutkittavasta aiheesta yhtä ainoaa puhdasta totuutta. Tutkimuksesta 
nousevat esitykset ovat tulkintoja aineistosta, eivätkä ne esitä viimeistä totuutta 
sillä kulttuuristen esitysten todellisuus on aina neuvoteltua – aikaan, paikkaan ja 
osallisuuteen kiinnittynyttä. (Knuuttila & Rannikko 2008, 18.) Tutkimus ilmentää 
ennen kaikkea sitä, miten maaseudulle muuttaneet ja maaseudun kehittämis-
työssä mukana olevat toimijat kokevat asiat henkilökohtaisella tasolla, oman 
kokemusmaailmansa kontekstissa, ja kuinka itse tutkijana tulkitsen keräämääni 
aineistoa.

Hyödynnän tutkimuksessa erilaisia käyttökelpoisia teorioita, aineistoja ja 
menetelmiä saadakseni tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman syvällistä tietoa. 
Tutkimuksen voi tästä syystä katsoa edustavan niin kutsuttua triangulaatio-
tutkimusta teorioiden, aineistojen ja menetelmien moninaisuuden johdosta. 
Teoreettista triangulaatiota tutkimuksessa ilmentää sosiaalisen pääoman tar-
kastelu erilaisista teoreettisista lähtökohdista käsin sekä yksilöiden että yhteisön 
resurssina. Aineistotriangulaatiota eli moniaineistoista lähestymistapaa edustavat 
määrällisen aineiston osalta tilastot ja kyselytutkimus ja laadullisen aineiston 
osalta teemahaastattelut, kyselyn avovastaukset ja valokuvat. Menetelmien osalta 
triangulaatio toteutuu käytetyn aineiston monipuolisena analyysinä: kyselylo-
makkeen analysoinnissa on hyödynnetty SPSS-tilastointiohjelmaa, haastatte-
luiden analysoinnissa laadullista lähilukua ja diskurssianalyysiä, ja valokuvien 

4Tutkimusaineistot ja 
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analysoinnissa aistihavainnointia (kuva 9). Tutkimuksen metodologinen ajattelu 
ei pohjaudu määrällisen ja laadullisen aineiston jakoon, vaan tutkimus etenee 
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin jatkumona. Määrällisen ja laadullisen 
aineiston analyysin tuloksia käytetään tutkimuksessa rinnakkain johtolankoina 
arvoituksen ratkaisemiseksi. Näin tutkimuksen lähtökohdat ovat lähellä kulttuu-
rintutkimusta, jonka lähtöajatuksena Alasuutari (1999, 24–25) pitää halukkuutta 
hyödyntää kaikkia käyttökelpoisia teorioita ja metodeja, jotta tutkittavasta ilmi-
östä saataisiin mahdollisimman syvällistä tietoa, ja jotta tutkimus avaisi uusia 
näkökulmia todellisuuteen ja synnyttäisi tieteellistä ja julkista keskustelua.

Tutkimusasetelma on monitahoinen tarkastellessani maallemuuttajien mer-
kitystä maaseudun omaehtoisessa kehittämisessä eri aluetasoilla. Laajempana 
kokonaisuutena pohdin maallemuuttajien merkitystä maakunta- ja seutukun-
tatasolla, mutta erityisesti paikallistasolla nostamalla syvempään tarkasteluun 
case-tyyppisesti kylien yhteisöllisiä projekteja ja maallemuuttajien tarinoita.

Kuva 9. Tutkimuksen teorian, aineistojen ja menetelmien triangulaatio.
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4.2. Tutkimusaineisto

Tutkimuksessa käytettävän aineiston tehtävänä on selvittää maaseudun paluu- 
ja tulomuuttajien aktiivisuutta maaseudun omaehtoisessa kehittämisessä. Tar-
kastelun keskiöön nousee se, kuinka aktiivisesti keskipohjalaiselle maaseudulle 
muuttaneet ovat mukana paikallisissa ja alueellisissa yhteisöissä jotka pyrkivät 
oman asuinalueensa kehittämiseen. Millainen toimijajoukko maaseudun paluu- 
ja tulomuuttajat ovat kylätoiminnassa, paikallisissa (kehittämis)yhdistyksissä, 
toimintaryhmissä, hankkeiden suunnittelijoina ja toteuttajina, kunnallispolitii-
kassa – tai millä muulla tavoin he pyrkivät vaikuttamaan oman asuinalueensa 
kehittämiseen, vai kiinnostaako se heitä ylipäätään?

Tutkimusaineisto koostuu sekä määrällisestä että laadullisesta aineistosta, 
joista tärkeimpiä ovat maallemuuttajille tekemäni kyselytutkimus sekä maaseu-
dun kehittäjien ja maallemuuttajien teemahaastattelut. Kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen aineisto ovat tutkimuksessa toisiaan täydentäviä. Lisäksi täydentävänä 
aineistona ovat erilaiset tilastot joiden kautta tarkastelen Suomen alueellista 
väestönkehitystä ja muuttoliikettä sekä tutkimusalueen sosiaalis-taloudellista 
rakennetta. Myös valokuvat ovat osa tutkimusaineistoa, jotka havainnollistavat 
kylien elämää ja omaehtoisen kehittämisen muotoja – visualisoivat todellisuutta.

4.2.1. Tilastot

Tilastot antavat yleiskuvaa tutkimusalueena olevan Keski-Pohjanmaan väetönke-
hityksestä, muuttoliikkeestä ja sosiaalis-taloudellisesta rakenteesta. Tärkeimpänä 
tilastollisena aineistona ovat Tilastokeskuksen vuosikirjat sekä Keski-Pohjanmaan 
liiton kunta-, seutukunta- ja maakuntatason tilastot, jotka niin ikään pohjautuvat 
Tilastokeskuksesta saatuihin tietoihin.

Kylätason tietoa olen kerännyt kylien kotisivuilta ja kyläsuunnitelmista. Olen 
poiminut saatavilla olevia tietoja kylien väestö- ja elinkeinorakenteesta, aktiivi-
sista yhdistyksistä, toteutetuista hankkeista ja yleistä kuvaa kylien kehityksestä 
ja aktiivisuudesta. Näiden tietojen pohjalta olen laatinut kustakin tutkimusalueen 
kylästä ”kyläkortin”, joka sisältää paitsi tilastotietoa myös tutkimusta palvelevaa 
laadullista aineistoa.

4.2.2. Kyselytutkimus

Tutkimuksen keskeisen kvantitatiivisen aineiston muodostavat kyselytutki-
muksen tiedot, jotka olen kerännyt maaliskuussa 2005. Lähetin tuolloin vuosina 
1996–2002 maakunnan ulkopuolelta Keski-Pohjanmaan maaseutukuntiin muut-



66 ■ Tutkimusaineistot ja -menetelmät

taneille kyselylomakkeen (n=1 040), jonka kautta keräsin taustatietoja alueen 
paluu- ja tulomuuttajista, heidän kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta paikalliseen 
ja alueelliseen (kehittämis)toimintaan sen eri toimintakentillä sekä kokemuksia 
ja näkemyksiä alueen asukkaiden keskinäisestä yhteistyöstä (liite 1).

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat Keski-Pohjanmaan silloiseen kym-
meneen maaseutukuntaan (Halsua, Himanka, Kaustinen, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, 
Perho, Toholampi, Ullava ja Veteli) vuosina 1996–2002 muuttaneet poissulkien 
maakunnan sisäinen muuttoliike. Kyselytutkimuksen tarkka kohderyhmä vali-
koitui seuraavien kriteereiden perusteella:

 – henkilön ikä vähintään 18 vuotta
 – äidinkieli suomi
 – henkilö on muuttanut alueen kuntaan 1.1.1996–31.12.2002 välisenä 

aikana
 – henkilö asuu edelleen kyseisessä kunnassa, eikä edellinen kotikunta ole 

ollut Keski-Pohjanmaan maakunnassa

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat siis kaikki vuosina 1996–2002 maa-
kunnan ulkopuolelta tutkimusalueelle muuttaneet täysi-ikäiset henkilöt joiden 
äidinkieli on suomi. Näin ollen osaan talouksista meni myös useampi kysely, 
esimerkiksi kummallekin puolisolle muuttajina ollessa pariskunta. Tutkimusjou-
kon rajaaminen käsittämään vain suomenkieliset muuttajat oli luontevaa koska 
kyselylomake oli laadittu suomeksi, ja toisaalta keskipohjalaisen maaseudun 
ollessa varsin suomenkielistä aluetta kielirajaus ei jättänyt tutkimuksen ulko-
puolelle montakaan muuttajaa. Tutkimusalueen kunnista Kaustisella asuu eniten 
ruotsinkielisiä, mutta sielläkin heitä on vain 1,8 prosenttia väestöstä ja tarkas-
teltaessa maakuntien väestöä kansalaisuuden mukaan asuu Keski-Pohjanmaalla 
määrällisesti vähiten muiden maiden kansalaisia, ja asukaslukuun suhteutettuna 
neljänneksi vähiten Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pohjois-Savon jälkeen (Ti-
lastokeskus 2007, 92–95, 118–119). Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta 
hyvin pieni osa kohdistuu Keski-Pohjanmaalle, vuonna 2002 vain 0,5 prosenttia 
muutoista (Heikkilä & Pikkarainen 2008, 6).

Syy miksi rajasin tutkimusjoukon käsittämään juuri vuosina 1996–2002 tut-
kimusalueelle muuttaneita henkilöitä, johtui ensinnäkin siitä syystä, että halusin 
tutkimusajankohdan alkavan EU:n yhteisöaloiteohjelman (LEADER-ohjelma 
käynnistyi Suomessa 1996) ja kansallisen maaseutuohjelman (POMO käynnistyi 
1997) käynnistymisestä. Euroopan unioniin liittymisen seurauksena Suomen 
maaseutu- ja aluepolitiikkaa siirryttiin toteuttamaan ohjelmaperusteisesti hank-
keiden kautta, mikä loi aivan uudenlaisen merkityksen ja taloudellisen perustan 
maaseudun paikallislähtöiselle kehittämiselle. Toisekseen tutkimusjoukko oli 
mielekästä rajata niin, että tutkimusalueelle muuttaneet ovat ehtineet asua alu-
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eella joitakin vuosia ja luoda uudella asuinalueellaan sosiaalisia verkostoja sekä 
päästä mukaan paikallisiin aktiviteetteihin ja yhteisöihin. Kyselytutkimukseen 
vastatessaan muuttajat olivat asuneet paikkakunnalla muuttovuodesta riippuen 
kolmesta yhdeksään vuotta. Kolmas kriteeri muuttoajankohdan rajausta tehdes-
säni oli, että kyselytutkimuksen otanta tulee tutkimuksen onnistumisen kannalta 
riittävän suureksi mutta ei taloudellisesti liian vaikeaksi toteuttaa.

Kyselytutkimuksen toteuttamiseen tarvittavat osoitetiedot sain väestörekiste-
rikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Lähetin kyselylomakkeen kaikkiaan 1 040 
henkilölle. Vastausaikaa kyselyyn annoin kaksi viikkoa, mutta kyselylomakkeita 
palautettiin vielä reilun kuukaudenkin jälkeen ja otin kaikki saamani vastaukset 
huomioon. Kyselyyn vastattiin nimettömänä, mutta mikäli vastaaja halusi antaa 
suostumuksensa myöhemmin mahdollisesti toteutettavaa haastattelua varten, 
pyysin liittämään mukaan puhelinnumeron. Yhteystiedot haastattelua varten oli 
mahdollista toimittaa myös sähköpostilla.

Täytettyjä kyselylomakkeita palautui kaikkiaan 432 kappaletta, joista 18 
rajautui kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle niissä ollessa kyse maakunnan sisäi-
sestä muuttoliikkeestä, tai jo toiseen maakuntaan tai jopa maahan muuttaneista. 
Lisäksi viisi kuorta palautui koska vastaanottaja oli tuntematon. Rajatessani nämä 
aineiston ulkopuolelle muodostui kyselytutkimuksen lopulliseksi perusjoukoksi 
1 017 muuttajaa. Analysoitavia vastauslomakkeita tuli kaikkiaan 414 kappaletta 
ja kyselytutkimuksen vastausprosentiksi 40,7 prosenttia, mitä voi pitää kohtalai-
sen hyvänä – varsinkin kun kyselytutkimuksen melko korkeista kustannuksista 
johtuen karhukierrosta ei ollut mahdollista suorittaa, mikä olisi nostanut vas-
tausmäärää vielä jonkin verran.

Analysoin kyselyaineiston SPSS -tilasto-ohjelmalla, joka mahdollisti aineiston 
monipuolisen käsittelyn ja analysoinnin. Analysoitavia kyselylomakkeita oli 414 
kappaletta, joista muodostin havaintomatriisin eli taulukon, jossa vaakarivit vas-
tasivat tilastoyksiköitä (yhdellä rivillä yhden muuttajan tiedot) ja pystysarakkeet 
muuttujia (yhdellä sarakkeella kaikkien muuttajien vastaukset yhteen kysymyk-
seen). SPSS -ohjelmassa suoritettavien frekvenssijakaumien ja ristiintaulukointien 
avulla aineistosta oli poimittavissa halutut tiedot. Frekvenssijakaumien kautta sain 
prosenttiosuudet (esim. paluumuuttajien osuus kyselytutkimukseen vastanneista) 
ja ristiintaulukoinnin kautta selvisi muuttujien välisiä yhteyksiä (esim. kuinka eri 
sukupuolet ja ikäluokat kokevat, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa itseä, 
perhettä ja asuinaluetta koskeviin asioihin).

Kyselytutkimukseen vastanneiden sukupuoli, ikä ja asuinpaikka

Kyselytutkimukseen vastanneista naisia on 63,3 prosenttia (n=262) ja miehiä 36,2 
prosenttia (n=150) kahden vastaajan (0,5 %) sukupuolen jäädessä epäselväksi. 
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Tutkimustuloksissa korostuu näin naisten ääni. Kyselytutkimukseen vastanneiden 
ikäjakauma on seuraavanlainen: alle 35-vuotiaita on 45,4 prosenttia (n=188), 
35–59–vuotiaita 37,9 prosenttia (n=157) ja yli 60-vuotiaita 16,7 prosenttia (n=69). 
Tutkimusaineistossa on näin edustettuna erityisesti alle 35-vuotiaat maaseudulle 
muuttaneet naiset (kuva 10).

Määrällisesti eniten vastauksia tuli Kaustiselta josta palautettiin 73 kyselylo-
maketta, mikä on 17,6 prosenttia saaduista vastauksista. Muista tutkimusalueen 
kunnista vastauksia tuli seuraavasti: Vetelistä 61 (14,7 %), Perhosta 55 (13,3 %), 
Himangalta 53 (12,8 %), Toholammilta 45 (10,9 %), Lohtajalta 39 (9,4 %), Kälviältä 
36 (8,7 %), Halsualta 24 (5,8 %), Lestijärveltä 15 (3,6 %) ja Ullavasta 12 (2,9 %).

Yllä mainitut tiedot kuvastavat palautettujen kyselylomakkeiden määrää 
kunnittain sekä kuntakohtaisten vastausten osuutta tutkimusaineistosta. Vasta-
ukset on kuitenkin syytä suhteuttaa myös kuhunkin kuntaan vuosina 1996–2002 
muuttaneiden määrään eli lähetettyjen kyselylomakkeiden kokonaismäärään 
(n=1 040). Koska tiedoista ei ole ollut poistettavissa niitä 23 henkilöä, jotka 
rajautuivat tutkimuksen ulkopuolella kyseessä ollessa maakunnan sisäinen 
muutto, toiseen maakuntaan tai maahan muutto, tai koska vastaanottaja jäi tun-
temattomaksi, eivät kuntakohtaiset vastausprosentit ole täysin tarkkoja, mutta 
pitkälti suuntaa antavia. Taulukko 5 osoittaa, että erityisesti Halsualle, Ullavaan, 
Himangalle ja Lohtajalle muuttaneet ovat vastanneet kyselyyn aktiivisesti.

Kuva 10. Kyselytutkimukseen vastanneiden muuttajien sukupuoli ja ikäjakauma 
(n=412).
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4.2.3. Teemahaastattelut

Laadullisen aineiston ytimen muodostavat maaseudun kehittäjien ja maalle-
muuttajien haastattelut jotka ovat monin paikoin myös toisiinsa limittyviä. 
Haastattelujen kautta piirtyy kuva maaseudun kehittämisen tilasta, tavoista ja 
toimijakentästä Keski-Pohjanmaalla sekä maallemuuttajien erilaisista rooleista 
paikallistoimijoina.

Kehittäjien haastattelut

Maaseudun kehittämisessä Keski-Pohjanmaalla keskeisesti mukana olevien toi-
mijoiden haastatteluja kutsun kehittäjähaastatteluiksi. Olen haastatellut kolmea 
naista ja neljää miestä jotka ovat useiden vuosien ajan olleet aktiivisesti mukana 
maaseudun paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä: kehittämisohjelmien 
laadinnassa, hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä yhteistyöverkos-
tojen rakentajina. Haastattelemani kehittäjät ovat aktiivisia toimijoita erityisesti 
seutukunnallisesti mutta moni myös kylä- ja kuntatasolla, ja osa myös valtakun-
nallisesti ja jopa kansainvälisesti. Seitsemästä haastattelemastani kehittäjästä 
kuusi edustaa maaseudun kehittämisen asiantuntijuutta ja heistä käytän nimitystä 
”maaseudun kehittäjä” ja yksi maakunnan aluekehittämisen asiantuntijuutta ja 
häntä kutsun nimellä ”aluekehittäjä”.

Taulukko 5. Lähetetyt kyselylomakkeet ja tutkimusaineistoon hyväksytyt
vastaukset kunnittain.

Kunta
Lähetetyt kysely-

lomakkeet kunnittain
Tutkimusaineistoon

hyväksytyt vastaukset
Halsua 42 24
Himanka 118 53
Kaustinen 194 73
Kälviä 117 36
Lestijärvi 43 15
Lohtaja 87 39
Perho 137 55
Toholampi 135 45
Ullava 25 12
Veteli 142 61

Yhteensä 1 040 413
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Kehittäjähaastatteluiden kautta olen selvittänyt alueen avaintoimijoiden nä-
kemyksiä maallemuutosta, maaseudun kehittämisestä, paluu- ja tulomuuttajien 
paikallisesta ja alueellisesta merkityksestä sekä alueiden välisestä yhteistyöstä 
ja vuorovaikutuksesta. Haastattelut ovat varsin mielenkiintoisia myös siitä syystä 
että ne edustavat paitsi asiantuntijuutta myös paluu- ja tulomuuttajien ääntä. 
Seitsemästä haastattelemastani kehittäjästä neljä on omalle kotiseudulleen pa-
lanneita eli niin kutsuttuja paluumuuttajia ja kaksi tulomuuttajia joista toinen 
ei kuitenkaan asu varsinaisesti maaseudulla, vaan maakuntakeskus Kokkolassa. 
Yksi haastattelemistani kehittäjistä asuu naapurimaakunnan puolella mutta toimii 
työnsä puolesta aktiivisesti keskipohjalaisen maaseudun kehittämistyössä. Kehit-
täjät eivät ole valikoituneet haastateltaviksi omien muuttotaustojensa kautta sillä 
tieto, että myös heistä näin moni on paluumuuttaja tai alueelle uutena muuttanut, 
kävi ilmi vasta haastattelutilanteissa.

Toteutin kehittäjien haastattelut henkilökohtaisina haastatteluina loka-mar-
raskuussa 2006. Olin yhteydessä haastateltaviin aluksi sähköpostilla tiedustellen 
mahdollisuutta haastatella heitä tutkimukseen. Kukaan lähestymistäni henkilöis-
tä ei kieltäytynyt haastattelusta, mutta yksi suositteli, että haastattelisin hänen 
sijastaan saman organisaation toista työntekijää, kuten sitten teinkin. Saatuani 
suostumukset haastattelupyyntöihin sovin jokaisen kanssa tarkemman haastat-
teluajankohdan ja tein haastatteluiden toteuttamiseksi kaksi haastattelumatkaa 
Keski-Pohjanmaalle. Viisi haastatteluista suoritin haastateltavan työpaikalla ja 
kaksi haastateltavan kotona.

Kuusi haastattelemistani kehittäjistä edustaa ensisijaisesti seutukunnan 
(Kaustisen tai Kokkolan seutukunta) mutta myös maakunnan tasolla maaseudun 
kehittämisen asiantuntijuutta, ja yksi maakunnan aluekehityksen asiantuntijuutta. 
Jokaisen haastattelemani kehittäjän asiantuntijuus pitää sisällään erilaista toi-
mijuutta. Jokainen on työskennellyt kehittämistehtävissä, mutta asiantuntijuus 
ei ole muodostunut pelkästään työn kautta, vaan myös vapaaehtoisena osallis-
tumisena kylätoimintaan, toimintaryhmätyöhön tai kunnallispolitiikkaan. Moni 
kehittäjistä on aktiivisesti mukana oman kylänsä tai kuntansa kehittämisessä 
yhdistys- tai hankeaktiivina. Lisäksi erityisesti yhdellä haastatellulla on asian-
tuntijuutta kylätoiminnasta ja maaseudun kehittämisestä myös kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.

Teemoitin kehittäjähaastatteluita varten oman haastattelurungon (liite 2). 
Keskeiset teemat jotka kävin läpi kaikkien haastattelemieni henkilöiden kanssa, 
olivat seuraavat: haastateltavan taustatiedot, näkemykset maallemuutosta, näke-
mykset paluu- ja tulomuuttajien paikallisesta ja alueellisesta merkityksestä sekä 
näkemykset alueiden välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Tämän lisäksi 
jokaisessa haastattelussa nousi esiin kunkin haastateltavan omaan kehittämis-
työhön ja asiantuntijuuteen liittyen henkilökohtaisia kokemuksia maaseudun 
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kehittämisestä paikallisella ja alueellisella tasolla, ei vain asiantuntijana, vaan 
myös paluu- tai tulomuuttajan kokemuksina.

Kehittäjien haastattelut olivat laajoja ja haastattelut kestivät 45 minuutista 
1,5 tuntiin. Litteroin jokaisen haastattelun kirjalliseen muotoon josta syntyi 
kaikkiaan 72 sivua tekstiä käytetyn rivivälin ollessa 1. Analysoin haastattelut 
käyttäen laadullista lähilukua eli lukemalla haastattelut läpi useaan otteeseen 
ja poimimalla kustakin haastattelusta keskeiset asiat aihealueittain (teemoit-
tain). Hyödynsin haastatteluiden analysoinnissa osin myös laadullisen aineiston 
analyysiin tarkoitettua ATLAS -ohjelmaa, jonka avulla tekstimuotoon puretusta 
haastattelusta poimitaan kaikki keskeiset ja mielenkiintoiset kohdat jotka siirre-
tään niitä kuvaavien koodien (käsitteiden) alle. Tämän jälkeen tekstille luodaan 
oma koodiverkosto eli käsitekartta. Käsitekartta kuvaa haastattelun keskeisen 
sisällön tutkijan antamien käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien kautta. Oh-
jelma ei itsessään tee analyysiä, vaan toimii eräänlaisena piirrostyökaluna, jonka 
tavoitteena on helpottaa pitkien haastatteluaineistojen systemaattista analyysiä ja 
läpinäkyvyyttä. Jokaisesta tehdystä haastattelusta tehdään oma käsitekartta mikä 
helpottaa haastattelun keskeisten huomioiden hahmottamista sekä useampien 
haastatteluiden keskinäistä vertailua.

ATLAS -ohjelman käyttö tuntui kuitenkin lopulta turhan kankealta ja samaan 
lopputulokseen pääsin koodaamalla haastattelut käsin: alleviivaamalla haastatte-
luiden tärkeät kohdat, merkitsemällä ne asiaa kuvaavilla käsitteillä ja tekemällä 
tekstin viereen mahdollisia muita huomioita ja esiin nousevia ajatuksia ja kysy-
myksiä. Menetelmän eduksi katsoin sen, että haastattelu oli helpompi käsitellä 
kun se oli yhtenäisenä tekstinä ja koko ajan oli nähtävillä haastattelun keskeiset 
(alleviivatut) kohdat ja tekstin sivuun tehdyt merkinnät. Haastatteluiden pur-
kaminen ja keskeisten sisältöjen ja asiayhteyksien esiin nostaminen tuntui siis 
lopulta helpommalta tehdä käsin kuin varsinaisen tietokoneohjelman avulla. 
Tästä huolimatta koin ATLAS -ohjelman opettelemisen ja ensimmäisten haas-
tatteluiden analysoinnin sillä tärkeäksi jotta opin käsiteluokitteluun perustuvan 
analysointitavan. Kyse on eittämättä myös tutkijan henkilökohtaisista mieltymyk-
sistä. Itse koin perinteisen paperilla ja kynällä työskentelyn mielekkäämmäksi ja 
luovemmaksi kuin teknisellä tietokoneohjelmalla työskentelyn. Samalla tämä toi 
vaihtelua tietokoneella tehtävään kirjoitustyöhön.

Nauhoitettujen ja litteroitujen teemahaastatteluiden lisäksi täydensin myö-
hemmin vuosien 2007–2009 aikana tietojani pitämällä yhteyttä kahteen vuonna 
2006 haastattelemaani maaseudun kehittäjään. Toista heistä kävin tapaamassa 
kahteen otteeseen päivittäen tietojani ja tehden eräitä tarkentavia ja täydentäviä 
kysymyksiä. Näitä tapaamisia en kuitenkaan enää nauhoittanut, vaan tein tällöin 
vapaita muistiinpanoja. Toiseen kehittäjään olin yhteydessä sähköpostitse niin 
ikään tarkentavien ja täydentävien kysymysten johdosta.
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Paluu- ja tulomuuttajien haastattelut

Kehittäjähaastatteluiden ohella tärkeän laadullisen aineiston muodostavat tut-
kimusalueelle muuttaneiden paluu- ja tulomuuttajien teemahaastattelut, jotka 
täydentävät ja syventävät kyselytutkimuksen tuloksia. Haastatteluiden avulla 
olen kerännyt syvällisempää tietoa siitä kuinka maaseudulle muuttaneet ovat 
löytäneet paikkansa paikallisissa ja alueellisissa yhteisöissä ja (kehittämis)
verkostoissa, kuinka he ovat päässeet paikallisten yhteisöjen jäseniksi ja oman 
asuinympäristönsä toimijoiksi ja kehittäjiksi, mikä on saanut heidät lähtemään 
mukaan toimintaan ja millaisia kokemuksia heillä on yhteistoiminnasta. Kuten 
kehittäjähaastatteluja, myös muuttajien haastatteluja varten laadin oman haas-
tattelurungon teemoittain (liite 3).

Varsin suuri joukko kyselytutkimukseen vastanneista antoi yhteystietonsa 
mahdollista haastattelua varten, kaiken kaikkiaan 104 muuttajaa joista naisia oli 68 
ja miehiä 36. Haastattelusuostumuksen antaneista alle 35 -vuotiaita oli 51, 35–59 
-vuotiaita 38 ja yli 60-vuotiaita 15. Heistä 48 oli paluumuuttajia eli kotiseudulleen 
palanneita, 37 puolisonsa synnyinseudulle muuttaneita ja 17 tulomuuttajia ilman 
omaa tai puolison kotiseutukytköstä paikkakunnalle. Paikkakunnittain haastatte-
lusuostumuksia annettiin seuraavasti: Halsua 8, Himanka 13, Kaustinen 15, Kälviä 
10, Lestijärvi 5, Lohtaja 10, Perho 15, Toholampi 12, Ullava 1 ja Veteli 15.

Vaikka haastateltaviksi ilmoittautuneita oli varsin suuri joukko, päädyin ra-
jaamaan haastateltavat muuttajat melko pieneen määrään osaltaan siitä syystä, 
että jopa 73 kyselytutkimukseen vastannutta muuttajaa kirjoitti tuntojaan ja 
ajatuksiaan, osa lyhyesti osa pitkästi, kyselylomakkeen ”vapaaseen sanaan”. Näi-
den kirjoitusten kautta piirtyi moninainen kuva muuton kokemuksista, syistä, 
muuttajien suhtautumisesta uuteen asuinympäristöön ja sen asukkaisiin, yh-
teistoimintaan hyvine puolineen, haasteineen ja ongelmineen sekä perusteluja 
miksi ei halua olla mukana paikallisyhteisöjen toiminnassa. Näin jo ”vapaa sana” 
täydensi varsin kattavasti kyselylomakkeen tietoja. Toisaalta mielestäni ei ollut 
aihetta haastatella niin sanottuja passiivisia muuttajia eli muuttajia, jotka eivät 
ole kiinnostuneita osallistumaan asukaslähtöiseen kehittämistoimintaan, kos-
ka syyt osallistumattomuuteen nousivat esiin vapaan sanan kautta. Valitsinkin 
haastateltaviksi etupäässä aktiivisia muuttajia ja muuttajia jotka edustavat eri 
sukupolvia, ammattiasemaa ja joilla on erilaiset henkilökohtaiset suhteet alueelle. 
Nämä haastattelut toimivat eräänlaisina esimerkkeinä, muuttajien tarinoina, jotka 
antavat kyselytutkimuksen tuloksille kasvoja.

Haastattelin yhteensä kuusi muuttajaa, neljä naista ja kaksi miestä. Iän puo-
lesta kolme haastatelluista oli päälle kolmekymppisiä naisia (yksi paluumuuttaja 
ja kaksi tulomuuttajaa), yksi keski-ikäinen nainen (paluumuuttaja), yksi keski-
ikäinen mies (tulomuuttaja) ja yksi eläkkeellä oleva mies (paluumuuttaja). Am-
mattiasemansa puolesta yksi haastatelluista oli ylempi toimihenkilö, yksi yrittäjä, 
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kolme työntekijöitä ja yksi eläkeläinen. Muuttajista kolme oli paluumuuttajia ja 
kolme tulomuuttajia joista kaksi puolison synnyinseudulle muuttaneita. Haas-
tattelemistani muuttajista viisi asui Kaustisen seutukunnassa ja yksi Kokkolan 
seutukunnassa.

Toteutin haastatteluista kolme henkilökohtaisina haastatteluina ja kolme puhe-
linhaastatteluina loka-marraskuussa 2006 sekä kesäkuussa 2007. Haastateltavien 
valinta tapahtui niiden kyselytutkimukseen vastanneiden joukosta, jotka olivat 
toimittaneet yhteystietonsa ja antaneet suostumuksensa haastatteluun. Haastat-
teluiden kestot vaihtelivat 15 minuutista 50 minuuttiin. Haastatteluiden purkami-
nen tekstimuotoon tuotti 39 sivua tekstiä käytetyn rivivälin ollessa 1. Kasvokkain 
tekemistäni haastatteluista yhden tein muuttajan työpaikalla, yhden muuttajan 
kotona ja yhden kauniina kesäpäivänä ulkona muuttajan asumassa kylässä.

Edellä mainittujen haastatteluiden lisäksi tein keväällä 2009 vielä yhden 
henkilökohtaisen haastattelun, haastattelemalla tutkimusalueelle vuonna 2005 
muuttanutta tulomuuttajaa joka toimii aktiivisesti maaseudun seutukunnallises-
sa kehittämistyössä. Haastattelumahdollisuus tuli eteeni yllättäen vieraillessani 
tutkimusalueella, enkä tästä syystä ollut varautunut nauhoittamaan haastattelua. 
Tein haastattelusta kuitenkin muistiinpanoja.

4.2.4. Valokuvat

Valokuvat ovat osa laadullista aineistoa ja niiden tehtävänä on havainnollistaa 
tutkimusaluetta ja tuoda esiin keskipohjalaisen maaseudun kylä- ja yhdistys-
toimintaa sekä paikallisyhteisöjen sosiaalista pääomaa. Kuvat ilmentävät myös 
yhteisöllisen toiminnan kautta vahvistuneita muita pääomalajeja: kulttuuripää-
omaa, rakennettua pääomaa ja luontopääomaa.



”Keski-Pohjanmaa on semmonen vähän tuntematon maakuntana ja vähän 
semmonen hahmoton.” (H7: mies, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

”…no pointtihan on se, ettei ihmisillä oo niinkö mitään mielikuvaa. Jos yleis-
suomalaiselta kysyy mielikuvaa Keski-Pohjanmaasta, niin se sanoo että sielä 
on alavaa, ja sitte ko se on kuullu Etelä-Pohjanmaasta niin paljon juttuja, niin 
sitte se sanoo että sielä on yrittäjähenkisiä ihmisiä. Mut et tää on aika paljon 
jo tämä, että sielä on yrittäjähenkisiä ihmisiä ja että jos ne tietää jotain, niin 
ne tietää että sielä tehdään paljon töitä. Että ollaan ehkä vähän semmosia 
niinko yksoikosia, kovaa työtä paiskovia murjottajia, mutta kuitenki tehdään 
töitä, niin se on mun mielestä se... Musta se on kauheen hyvä viesti.” (H1: mies, 
aluekehittäjä)

Tutkimuksen empiirisenä tutkimusalueena on keskipohjalainen maaseutu, tarken-
tuen vuoden 2007 kuntajaon mukaan sen silloisiin kymmeneen maaseutukuntaan 
(Halsua, Himanka, Kaustinen, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Perho, Toholampi, Ullava 
ja Veteli). (Kuva 11). Vuoden 2009 alusta Kälviä, Lohtaja ja Ullava liittyivät osaksi 
Kokkolan kaupunkia ja Himanka vuoden 2010 alusta osaksi Kalajoen kaupunkia 
siirtyen hallinnollisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuntaliitokset eivät 
kuitenkaan ole vaikuttaneet käsillä olevaan tutkimukseen.

Keski-Pohjanmaan (ruots. Mellersta Österbotten) maakunta sijaitsee Länsi-
Suomen läänissä ja sitä ympäröivät Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Väestöltään Keski-Pohjanmaa on maan 
toiseksi pienin maakunta heti Ahvenmaan jälkeen. Maakunnassa on noin 68 150 

5 Tutkimusalueena 
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asukasta, joista maakuntakeskus Kokkolassa reilu 44 800 asukasta (ennen vuoden 
2009 kuntaliitoksia 36 500 asukasta). Varsinaisilla tutkimusalueilla asukasluvut 
vaihtelevat Lestijärven alle tuhannesta asukkaasta Kälviän reiluun 4 500 asukkaa-
seen (Tilastokeskus 2007, 94–96). Seutukunnallisesti Keski-Pohjanmaa jakaantuu 
Kokkolan ja Kaustisen seutukuntaan jotka tutkimusajankohtana määrittyivät 
kuvan 11 mukaisesti. Seutukunta- ja maakuntarajat kuitenkin muuttuivat vuoden 
2010 alusta Himangan liityttyä Kalajoen kaupunkiin ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntaan. Keski-Pohjanmaan maakuntarajat olivat aikaisemminkin varsin uudet 
niiden perustuessa vuonna 1997 toteutettuun lääninuudistukseen ja esimerkiksi 
Virrankoski (1997) joka on perehtynyt Keski-Pohjanmaan historiaan, ei katsonut 
maakunnan hallinnollisten rajojen vastaavan alueen kulttuuri-identiteetin piiriä.

5.1. Keski-Pohjanmaan väestö- ja elinkeinorakenne

Keski-Pohjanmaan muuttoliikekehitystä voi pitää haasteellisena. Maakunta on 
menettänyt väestöä alueen väkilukuun suhteutettuna maan kolmanneksi eniten 
tarkasteltaessa maakuntien välistä nettomuuttoa vuosina 1996–2006. Alueelta 
poismuutto on edelleen tulomuuttoa runsaampaa, vaikkakin maakunnan muutto-
tappio on hidastunut vuoden 2002 jälkeen (kuva 12). Maakunnan väestörakenne 
on kuitenkin Suomen kolmanneksi nuorin Itä-Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 
jälkeen. Maakunnan asukkaista lähes viidennes (18,9 %) on alle 15-vuotiaita. 
Erityisesti syrjäisessä Perhossa lasten osuus on suuri, jopa lähes neljännes (24 %) 
kunnan väestöstä. (Tilastokeskus 2007.) Alueen korkean syntyvyyden johdosta 
maakunnalla on näin monia muita maakuntia paremmat mahdollisuudet vastata 
väestön ikääntymisestä johtuviin haasteisiin. Nuorta väestörakennetta ja korkeaa 
syntyvyyttä selittävät sekä uskonnolliset että kulttuuriset tekijät.

Tarkasteltaessa maakunnan väestönkehitystä kuntatasolla vuosina 1996–
2006 osoittavat tilastot ainoastaan maakuntakeskus Kokkolan kasvattaneen 
väkilukuaan ja kaikkien muiden kuntien menettäneen väestöä. Kuitenkin vuonna 
2006 Kokkolan ohella myös Kälviä ja Ullava saivat muuttovoittoa ja syntyvyys oli 
kunnissa kuolleisuutta korkeampaa. Maakunnan muuttotappiota lievensi myös 
Himangan, Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan, Perhon ja Vetelin syntyvyyden 
enemmyys kuolleisuuteen nähden. (Tilastokeskus 2007, 92–95.)

Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne

Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne poikkeaa muusta maasta selvästi. Maakun-
nan elinkeinorakenne on monipuolinen, rakentuen kuitenkin vahvasti perintei-
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sesti miesvaltaisille aloille. Kokkolan alue muodostaa merkittävän kemiante-
ollisuuden ja veneenrakentamisen keskittymän. Muita merkittäviä toimialoja 
maakunnassa ovat metalli- ja konepajateollisuus, puuala, ICT-ala ja palveluala. 
Alueella harjoitetaan myös elinvoimaista ja erikoistunutta alkutuotantoa erityi-
sesti maidon, naudanlihan ja perunan tuotantoa sekä turkistarhausta. Uusina 
toimialoina maakunnassa kehitetään kaivostoimintaa ja bioenergian tuotantoa. 
Myös matkailu ja elämystuotanto on nostettu maakunnan kehittämisstrategioissa 
kärkitoimialoihin. (Keski-Pohjanmaan liitto 2007, 14–17; Rosenqvist 2006, 9.) 
Tutkimusalueen keskeiset tunnusluvut (taulukko 6) osoittavat maa- ja metsäta-
louden (10,1) olevan alueen elinkeinorakenteessa vielä melko merkittävän koko 
maahan (3,9) verrattuna. Erityisesti Kaustisen seutukunnassa maa- ja metsäta-
louden osuus elinkeinorakenteessa on suuri, vaihdellen Kaustisen ja Perhon 20 
prosentista Lestijärven ja Ullavan 30 prosenttiin.

Segregoituneet työmarkkinat

Maakunnan työpaikkakehitys on ollut 2000-luvun alussa varsin positiivista. 
Vuosina 2000–2003 Keski-Pohjanmaa kasvatti kokonaistyöpaikkamääräänsä yli 
kaksinkertaisesti maan keskiarvoon nähden, mitä selittää osaltaan matalampi 
lähtötaso mutta myös onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka. Toisaalta 
maakunnan työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet eli jakautuneet miesten 
ja naisten työpaikkoihin. Työpaikkojen eriytyminen sukupuolen mukaan on maa-
kuntatasolla Suomen suurinta juuri Keski-Pohjanmaalla. Myös 2000-luvun alun 
positiivinen työpaikkakehitys kohdistui nimenomaan perinteisesti miesvaltaisille 
aloille ja työmarkkinoiden voimakas eriytyminen onkin alueen selkeä rakenteel-
linen heikkous. Naistyöpaikkojen puute vaikeuttaa sekä perheiden että naisten 
muuttoa maakuntaan, ja naistyöpaikkojen puute muodostuu paikoin pullonkau-
laksi työvoiman saannissa myös miesvaltaisilla kasvualoilla. (Keski-Pohjanmaan 
liitto 2007, 4–6, 14.) Naistyöpaikkoja on yritetty synnyttää maakuntaan myös 
erityisten hankkeiden kautta.

”Täällä on yllättävän monipuolinen elinkeinorakenne josa tarvittais osaajia. 
Mutta niitä vain ei oo tänne… Se sitte monesti tahtoo kaatua siihen että entäs 
se puoliso sitte. Siihenki on pyritty nyt sitte vaikuttahan. On semmosia hank-
keita ollu missä koitethan hakia myös molemmille.” (H7: mies, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

Naistyöpaikkojen puute on tiedostettu ongelma maakunnassa. Aluekehityksen 
asiantuntija uskoo kuitenkin myös naisvaltaisille aloille avautuvan lähivuosina työ-
paikkoja – jopa siinä määrin, että perheiden ja naisten muutto alueelle helpottuu.
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”…kun tietää että Keski-Pohjanmaallaki aika moni toimiala kasvaa, nyt myös 
naisvaltaset alat, elikkä palvelusektorilla vapautuu työpaikkoja, julkiselta sek-
torilta ja sairaanhoitopuolelta, jotka on aika naisvaltasia aloja, on jäämässä 
eläkkeelle paljon ihmisiä. Vaikka kaikkia työpaikkoja ei täytettäiskään niin 
sieltä joka tapauksessa vapautuu kauheen paljon työpaikkoja… niin kyllä se 
näyttää siltä että naistyöpaikkojakin tulee vapaaks maakunnassa ja se taas 
tavallaan parantaa, tai pienentää tätä segregaatiota, tai parantaa mahdol-
lisuuksia muuttaa Keski-Pohjanmaalle tai jäädä Keski-Pohjanmaalle, koska 
perheet pystyy, kumpikin pystyy, löytää töitä täällä näin. Että jos miettii viis 
vuotta eteenpäin, niin tilanne on huomattavan paljon parempi paluumuut-
tajan kannalta kuin esimerkiks viis vuotta taaksepäin, tai tällä hetkellä.” (H1: 
mies, aluekehittäjä)

Naisyrittäjyyden mahdollisuus ja pakko

Naistyöpaikkojen vähyys heijastuu alueen yrittäjyyteen. Työpaikkojen puuttu-
essa töitä on luotava itse mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että Keski-Pohjanmaa 
on Suomen johtava naisyrittäjyysmaakunta (Keski-Pohjanmaan liitto 2007, 4–6, 
14; Heikkilä, Polvinen & Vanhatalo 1999). Myös maaseudulle muuttaneet naiset 
kertovat erityisesti korkeasti koulutettujen naistyöpaikkojen olevan lujalla, mutta 
töitä löytyvän kunhan ne vain luo itse, tai järjestää etätöiden kautta.

”…tänne on hyvä tulla sillä lailla että asumisen puolesta ja palaveluitten puo-
lesta kaikki on hyväsä kunnosa. Mää sanosin että lapsiperheille esimerkiks ei 
parempaa voi olla… Mutta se mikä täällä on mun mielestä tällä hetkellä, on se 
rakenteellinen murros, ko on menny siihen että täältä löytyy töitä koulutetuille 
ihmisille, mutta ne pitää ite ne työpaikat tehdä… Eli hyvin yrittäjämäisesti 
tarttis toimia.” (H4: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

”Korkeamman koulutuksen työpaikat niin ne on tosi lujalla tai ne pitää olla 
sitten itse luotuja. Että sää teet jonnekin niinkö ihan tämmösenä freelancerina 
tai sitte oot kiinni semmosessa yrityksessä jonne voit tehä sitä etätyötä.” (H3: 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)
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5.2. Sijainti ja yhteydet

Väestö- ja elinkeinorakenteen ohella alueiden kehitykseen vaikuttaa keskeisesti 
myös niiden sijainti ja saavutettavuus. Haastattelemani asiantuntijat pitävät 
Keski-Pohjanmaan sijaintia hyvänä niin maakuntakeskus Kokkolan kuin maa-
seudun näkökulmasta. Junarata, lentokenttä ja riittävän pitkät etäisyydet muihin 
isompiin kaupunkeihin luovat edellytyksiä alueen kehittymiselle. Maakunnan 
tulevaisuuden nähdäänkin sijaintinsa ja saatavilla olevien kulkuyhteyksien vuoksi 
olevan monia muita maakuntia valoisamman – elinkeinollisista ja väestöllisistä 
haasteita huolimatta:

”…kyl mää sillai uskon että Keski-Pohjanmaa on kuitenki hyvässä asemassa, 
että ei oo semmonen niinku maailmanlopun… Saaks tässä puhuu kauheen 
suoraan? Elikkä siis joku miettii, Kainuu nyt on niinku periaatteessa saatto-
hoidossa, ei sille kun kattoo sen niinku väestö- ja ikärakennetta, ja koulutus-
tasoa ja etäisyyksiä niin ei se ehkä oikeesti sillai niinku. Se ehkä poliittisilla 
päätöksillä pidetään saattohoidossa ja kun siellä sitte ovet suljetaan, niin ovet 
suljetaan… Mut että joka tapauksessa ei tää [Keski-Pohjanmaa] oo niinku 
sillai sulkemisuhan alainen alue. Täällä kuitenki kasvaa aika monet toimialat, 
tää on järkevien yhteyksien, tuon pääradan varrella, niin kyl mää näkisin, et 
oikeesti markkinoimalla tästä vois tulla sellanen vaihtoehto. Ja mää uskon 
sillai Kokkolan asemaan semmosena niinku maakunnallisena keskuksena ja 
kuitenki aika tärkeänä keskuksena tässä niinku Oulun ja Seinäjoen välissä. 
Tässä mahtuu joka tapauksessa, koska tuo väli Oulun ja Seinäjoen välillä on 
joka tapauksessa liian pitkä.” (H1: mies, aluekehittäjä)

”Nykypäivänähän melken, kaupugissa että maalla, asiat on melken saman-
laisia muuten... jos vain yhteydet on kunnossa, nää välineet, yhteydet, melken 
samoja asioita niinku pystyy… [Tästäkin kunnasta] on vain puolen tunnin 
matka lentoasemalle. Yhtä pitkä ku Helsingin keskustasta lentoasemalle 
lähtiessä, että ei se niinku sillä lailla. Ne välineet on kuitenki. (H5: mies, 
maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

5.3. Maaseudun kehittämisen alueelliset lähtökohdat

Keski-Pohjanmaa on vahvaa ydinmaaseutualuetta, jonka taajama-aste (76,7) on 
maan keskiarvoa (84,3) alhaisempi, ollen Halsualla ainoastaan 33,3 prosenttia 
(Tilastokeskus 2007, 78, 92). Vuonna 2006 laaditussa maaseututyypittelyssä 
Keski-Pohjanmaan silloisesta kahdestatoista kunnasta kymmenen luokiteltiin 
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ydinmaaseuduksi, maakuntakeskus Kokkola kaupungiksi ja Lestijärvi harvaan 
asutuksi maaseuduksi. Viimeisimmän maaseututyypittelyn valossa alueen kehitys-
tä voi pitää negatiivisena sillä vielä vuoden 2000 tyypittelyssä Kälviä luokiteltiin 
kaupungin läheiseksi maaseuduksi ja Lestijärvi ydinmaaseuduksi. Kuntien kehitys 
heikentyi kuitenkin 2000-luvulla ja vuoden 2006 tyypittelyllä haluttiin osoittaa 
kehittämistyön muuttuneet tarpeet. Maaseutualueiden negatiivista kehitystä 
on tapahtunut kuitenkin koko maassa ydinmaaseudun muuttuessa enenevästi 
harvaan asutuksi maaseuduksi. (Malinen et al. 2006, 7–8.)

Aluekehittämisen näkökulmasta Keski-Pohjanmaan maakunta on monitahoi-
nen alue. Usein puhutaan ns. historiallisesta Keski-Pohjanmaasta viitaten yhte-
näiseen talous- ja kulttuurialueeseen, johon virallisen maakunnan lisäksi luetaan 
kuntia myös Kalajokilaaksosta. Näin on tehty esimerkiksi viimeisimmässä Keski-
Pohjanmaan maaseutustrategiassa, jossa alue on määritelty maaseutupoliittisesti 
kolmella tavalla: 1) maakunnan maaseutuun on luettu kuuluvaksi kaikki Keski-
Pohjanmaan alueet maakuntakeskus Kokkolaa lukuun ottamatta, 2) maatalouden 
maaseutuun on lisäksi katsottu kuuluvan Alavieska, Kalajoki, Reisjärvi, Sievi ja 
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaalta ja 3) toimintaryhmien maaseutuun maakunnan 
maaseudun lisäksi Ylivieskan seutukunta (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, 
Sievi, Ylivieska) Pohjois-Pohjanmaalta. (Rosenqvist 2006, 5.)

EU-ohjelmatyön osalta Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjois-Suomen aluee-
seen yhdessä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Maakunnassa 
toimii kaksi LEADER-ohjelmaa toteuttavaa toimintaryhmää: Pirityiset ry jonka 
toiminta-alueena on Kaustisen seutukunta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Veteli) ja Kokkolaan liittynyt Ullava, sekä Rieska-Leader ry jonka 
toiminta-alueena ovat Kokkolan seutukunta (Kannus sekä Kokkolaan liittyneet 
Kälviä ja Lohtaja) ja Ylivieskan seutukunta (Alavieska, Kalajoki (sis. entisen 
Himangan alueen), Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska) Pohjois-Pohjanmaalta. 
Maaseudun kehittämisyhdistykset eli LEADER-toimintaryhmät laativat alueille 
omat kehittämisohjelmat joiden tavoitteet ja painopisteet määritellään paikal-
listen tarpeiden ja erityispiirteiden pohjalta. Toimintaryhmien ensisijaisena 
tehtävänä on edistää paikallisista vahvuuksista nousevaa innovatiivista ja asu-
kaslähtöistä kehittämistä.

Kaustisen seutukunnassa toimivan toimintaryhmän Pirityiset ry:n syntyhis-
toria on käsillä olevan tutkimuksen valossa mielenkiintoinen ja on tästä syystä 
syytä tuoda esiin. Yhdistys on syntynyt aktiivisten naisten tahdosta osallistua 
kotiseutunsa kehittämiseen. Joukko naisia kokoontui tammikuussa 1997 poh-
timaan seudun kehittämistä, huolenaan se, miten paljon seudun osaamista jää 
hyödyntämättä ja kuinka vähän siihenastinen kehittämistoiminta oli edistänyt 
lasten, nuorten, naisten ja ikäihmisten elämää maaseudulla. Naiset järjestivät 
kokoontumisen tiimoilta tapahtuman, jossa seudun naisia kannustettiin luomaan 
visionsa elinvoimaisesta seutukunnasta. Tapahtuma valmisteltiin ja toteutettiin 
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kymmenen naisen talkootyönä 5.4.1997 Upea Nainen -päivänä. Kyseisen päivän 
tuloksena 15.5.1997 perustettiin alueellinen kehittämisyhdistys Pirityiset ry 
toteuttamaan visiota hyvinvoivien lasten, nuorten, naisten, miesten ja ikäih-
misten maaseutuyhteisöstä. (www.pirityiset. i.) Pirityiset ry:n perustajajäsenet 
ovat aktiivisia pääasiassa omalle kotiseudulleen palanneita naisia. Maaseudun 
omaehtoinen kehittäminen toimintaryhmätyön kautta sai näin alkusysäyksensä 
alueella juuri paluumuuttajanaisten toimesta (kuva 13).

Toimintaryhmän perustamisaikoina EU-vastustus oli maakunnassa voimakas-
ta. Alueen aktiiviset naiset näkivät EU:n tarjoavan kuitenkin tärkeitä kehittämis- 
ja työmahdollisuuksia ohjelmaperusteisen kehittämistoiminnan ja hankkeiden 
kautta.

”Mää näin EU:n mahollisuutena, mää näin sen semmosena mahollisuutena 
että mää voin mahollisesti löytää töitä sen kautta ja sitte näin mahollisuutena 
sen, että kerran me on siihen liitytty niin kaikki hyöty siitä pitää ottaa irti.” 
(H2: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Ohjelmaperusteisen kehittämisen ja toimintaryhmätyön myötä alueellista kehit-
tämistyötä ryhdyttiin tekemään uudenlaisilla pelisäännöillä, hankkeiden kautta. 
Vaikka maaseudun kehittäjät näkevätkin ohjelmaperusteisen kehittämistoiminnan 

Kuva 13. Pirityiset-toimintaryhmän hallitus kokoustamassa Toholammin 
Pajamäellä (2008). Kuva: Matti Mustajärvi.



5.3. Maaseudun kehittämisen alueelliset lähtökohdat ■ 83

ja toimintaryhmätyön ulkoa tuotuna, katsovat he sen tuovan paikallislähtöiselle 
kehittämiselle uusia mahdollisuuksia.

”… me ei ilmeisesti täälä oo tiedetty miten maaseutua pitää kehittää, niin 
Brysselissä on päätetty että tämmönen pitää luoda… se on päässy kyllä aika 
hyvin alkuun, elikkä siinä kehitetään maaseutua niinkö hyvinkin monesta 
näkövinkkelistä.” (H6: mies, maaseudun kehittäjä)

Toimintaryhmien myötä paikallislähtöisen kehittämisen luonne on muuttunut. 
Erään maaseudun kehittäjän sanoin on syntynyt ”väliporras” viranomaisten ja 
kansalaistoimijoiden välille: maaseudun alueellinen kehittämisyhdistys jolla on 
”valta ja oikeus” kehittämiseen. Toimintaryhmät eli maaseudun kehittämisyh-
distykset vastaavat alueellisten kehittämisohjelmien laadinnasta, toteutuksesta 
ja kehittämishankkeiden rahoituspäätöksistä. Toimintaryhmien hallituksissa on 
edustus kustakin alueen kunnasta kolmikantamallin mukaisesti – mallin, joka 
lisää aktiivisten asukkaiden ja yhdistysten vaikutusmahdollisuuksia.

”Me ollaan tämmönen väliporras, me ei olla viranomaisia, vaikka meillä onki 
tämmönen, vois sanua että valta ja oikeus, myöntää rahoitusta maaseudun 
kehittämiseen. Meillä on kolmikanta periaatteella toimiva hallitus eli yks 
kolmasosa on tämmösiä tavallisia maaseudun ihmisiä, yks kolmasosa on yri-
tys- ja yhdistystaustasia ihmisiä ja yks kolmasosa on julkista valtaa käyttäviä 
ihmisiä. Elikkä he ovat se taho jolla on vastuu ja valtaki päättää mihin nämä 
maaseudun kehittämisrahat käytetään.” (H2: nainen, maaseudun kehittäjä/
paluumuuttaja)

Maaseudun asukkaiden sosiaaliset verkostot ja yhteistoiminta ovat nousseet 
avainasemaan tarkasteltaessa maaseudun kehittämistä. Maaseudun kehittämisen 
toimijakentässä tapahtunut muutos, ennen kaikkea bottom up -ajattelutavan ja 
toimintaryhmätyön vakiintuminen, ovat vahvistaneet kansalaistoiminnan roolia. 
Paikallista ja alueellista kehittämistyötä toteutetaan kolmikantaperiaatteella, jossa 
kuntien rinnalle kehittämisestä ovat nousseet vastaamaan myös alueen yritykset, 
yhdistykset ja aktiiviset asukkaat. Muutoksen seurauksena maaseudun asukkaiden 
ja yhteisöjen verkostoituminen ja yhteistyökyky näyttelevät entistä tärkeämpää 
osaa alueiden kehittämisessä. Ilman aktiivisia asukkaita ja heidän keskinäistä 
verkostoitumista ei synny omaehtoista toimintaa kylien ja maaseudun kehit-
tämiseksi. Maaseudun kehittäminen rakentuu pitkälti maaseudun asukkaiden 
paikallisesta aloitteellisuudesta ja toiminnasta yhteisten asioiden edistämiseksi 
ja oman asuinalueen kehittämiseksi.



Tässä luvussa tarkastelen keskipohjalaiselle maaseudulle suuntautuneen muutto-
liikkeen taustoja: mistä alueelle on muutettu, kuinka muuttajat ovat sijoittuneet 
eri paikkakunnille, taajamiin ja kyliin, sekä millainen on maallemuuttajien pro iili 
koulutustaustan, ammattiaseman ja perhemuodon valossa. Lisäksi tarkastelen 
työssäkäyvien muuttajien työpaikan sijaintia asuinkuntaan nähden.

6.1. Muuttojen tarkastelua lähtö- ja tuloalueen 
mukaan

Tarkasteltaessa maaseutualueiden väestönkehitystä Keski-Pohjanmaalla vuosina 
1996–2006 osoittavat tilastot kaikkien maaseutukuntien menettäneen väestöään 
tänä aikana (taulukko 6, s. 62). Väestötappiot johtuvat ennen kaikkea siitä, että 
alueilta poismuutto on ollut tulomuuttoa vilkkaampaa. Keskipohjalaiselle maa-
seudulle suuntautuneet muutot ovat kuitenkin yli kaksinkertaistuneet vuodesta 
1996 vuoteen 2002, tarkasteltaessa väestörekisterikeskuksen väestötietojärjes-
telmästä saatuja tietoja joissa ei ole huomioitu maakunnan sisällä tapahtuvaa 
muuttoa (kuva 14). Alueelle suuntautuneiden muuttojen määrää vääristänee 
kuitenkin jonkin verran aikaisemmin muuttaneiden edelleen muutto maakunnan 
sisällä tai pois maakunnasta.

Maaseutualueiden väestöpohjassa näyttäisi joka tapauksessa olevan käynnissä 
muutos, jota yhtäältä kuvastaa runsas lähtömuutto mutta myös lisääntyvä paluu- ja 
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tulomuutto. Maaseutuväestön uusiutumiseen vaikuttaa näin syntyvyyden ohella 
entistä enemmän myös kasvava muuttoliike. Maakunnan ulkopuolelta lisääntyvä 
tulomuutto antaa viitteitä siitä, ettei kyseessä olisi niinkään työssäkäyntialueen 
sisällä tapahtuvat asunnon vaihtoihin liittyvät muutot, vaan henkilökohtaisesti 
suuremmat valinnat.

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saadut tiedot osoittavat, 
että vuosina 1996–2002 Keski-Pohjanmaan maaseudulle on muutettu eniten 
naapurimaakunnasta Pohjois-Pohjanmaalta josta on tullut lähes joka neljäs muut-
taja. Seuraavaksi eniten muuttajia on tullut Etelä-Pohjanmaalta, Uudeltamaalta, 
Keski-Suomesta ja Pohjanmaan maakunnasta. Keskipohjalainen maaseutu on 
saanut näin paluu- ja tulomuuttajia pääosin ympäröivistä maakunnista ja pää-
kaupunkiseudulta. Muista maakunnista muuttoja on ollut verrattain vähän ja 
huomionarvoista on, että ympäröivien maakuntien ja pääkaupunkiseudun jälkeen 
seuraavaksi eniten uutta väestöä keskipohjalainen maaseutu on saanut Ruotsista 
(kuva 15). Kyselytutkimukseen vastanneiden muuttajien osalta tiedot ovat hyvin 
samankaltaiset ja näin jäljempänä esitettäviä tutkimustuloksia voi pitää tältä osin 
varsin vertailukelpoisina.

Keskipohjalaiselle maaseudulle suuntautuvassa muuttoliikkeessä näyttää 
toteutuvan erityisesti maantieteellisille muuttoliiketeorioille tyypillinen näkemys, 
joka katsoo alueiden välisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen gravitaation olevan 
yhteydessä ennen kaikkea alueiden välisiin etäisyyksiin. Lähestymistapa perustuu 
niin sanottuun vetovoimamalliin, jossa muuttoliikettä selitetään muun muassa 

Kuva 14.  Keskipohjalaiselle maaseudulle vuosina 1996–2002 muuttaneet yli 
18-vuotiaat henkilöt, jotka edelleen maaliskuussa 2005 ovat asuneet 
kyseisessä kunnassa, poislukien maakunnan sisäinen muutto
(n=1 040).

97

128

165

95

175 178

202

0

50

100

150

200

250

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002



86 ■ Paluu- ja tulomuuttajat keskipohjalaisella maaseudulla

alueiden väestömäärillä, etäisyyksillä ja alueiden välisten kontaktien määrällä. 
(Söderling 1983, 11; Karjalainen 1989, 10–11). Lisäksi työmarkkinoiden ollessa 
yksi keskeisimpiä muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä selittänee erityisesti 
Oulun seudun nopea kasvu muuttoliikettä myös naapurimaakuntaan Keski-
Pohjanmaalle. Oulun seutu on tehnyt kymmenen vuoden aikana (1996–2006) 
Pohjoismaiden ennätyksen suhteellisella väestönkasvullaan. Seudun väkiluku 
on kasvanut kymmenessä vuodessa 30 prosenttia. Nopean väestönkasvun seu-
rauksena joka viides alle 25-vuotias nuori on jäänyt Oulun seudulla työttömäksi. 
(Helsingin sanomat 25.3.2008.)

Haastattelemani aluekehittäjä näkeekin Oulun seudun otollisena maaperänä 
alueelliselle markkinoinnille, josta olisi järkevää houkutella nuorta työikäistä 
väestöä Keski-Pohjanmaalle. Aluekehittäjä katsoo myös kulttuuristen tekijöiden, 
yhteneväisen murteen ja historiallisten juurien, madaltavan kynnystä alueiden vä-
liselle muutolle. Muuttoliikettä voidaankin selittää paitsi kytkeytymisellä alueiden 
välisiin etäisyyksiin myös alueiden yhteneväisellä kulttuurilla sekä toisaalta eri 
alueilla asuvien kulttuurieroilla. Näin Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaalle 
muuttaneiden runsasta määrää selittäisi maantieteellisen läheisyyden ohella myös 
alueiden yhteinen kulttuuri-identiteetti (vrt. Virrankoski 1997) ja vastaavasti 
Itä-Suomesta muuttaneiden vähyyttä kulttuurierot, tai ennemminkin ihmisten 
vieraus muualla asuvia kohtaan (vrt. Rannikko 2002).

Kuva 15. Alueet joista muutettu (n=1 040) Keski-Pohjanmaan maaseutukuntiin 
vuosina 1996–2002.
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”Ja jos miettii taas tämmösenä nollasummapelinä että Keski-Pohjanmaa 
koittais viedä ihmisiä, houkutella jostain muualta ihmisiä niin siinä mielessä 
tuo Oulun eteläinen on sellanen aika järkevä alue. Kun mää oon tota Oulun 
kehitystä kattonu niin siellä on aika paljon nuoria, sinne muuttaa koko ajan 
joka puolelta Pohjois-Suomea nuoria ja Oulu ei kuitenkaan ilmeisesti, Oulu 
ja lähialueet, ei pysty synnyttämään tarpeeks työpaikkoja, vaikka se kasvaa 
koko ajan, se ei pysty synnyttämään tarpeeks työpaikkoja kaikille työmark-
kinaikään tuleville ja sinne muuttaville, sinne muualta tuleville nuorille. Jotkut 
miettii maakunnan markkinointia niin siinä ois semmonen paikka missä on 
muuttoikästä ja muuttohalusta porukkaa, jotka ei kuitenkaan tuu siellä kaikki 
työllistymään. Tavallaan jos taas mennään työpaikka edellä niin viesti pitäis 
olla miks jäädä työttömäks Ouluun kun voi tulla töihin Keski-Pohjanmaalle. Ja 
taas työpaikka ja mielellään Kokkola edellä. Ja siinä on nyt sitte myös se että 
mitä yhteistä Oulun eteläiseltä alueelta, jotka kokee olevansa keskipohjalaisia, 
elikkä kuuluu historialliseen Keski-Pohjanmaahan. Kyl niitten sillä lailla ois 
helppo sopeutua tänne tuuliseen Kokkolaan, sama kuin tuuliseen Ouluun. Mur-
re on melkein sama ja rieska on suurin piirtein sama.” (H1: mies, aluekehittäjä)

Aluehallinnon edustajan puheessa korostuu keskuskaupunki Kokkolan aset-
taminen maaseutualueiden edelle hänen todetessaan, että maakuntaan tulisi 
houkutella uusia asukkaita ”mielellään Kokkola edellä”. Kaupungissa asuvan 
aluekehittäjän näkemykset poikkeavat maaseudun kehittäjien näkemyksistä 
koskien keskuskaupungin ja sitä ympäröivien maaseutualueiden keskinäistä 
suhdetta alueen elinvoimaisuuden vahvistajana. Erilaiset näkemykset maaseu-
dun tulevaisuudesta ja roolista kaupunkikeskukseen nähden nousevat aika ajoin 
esiin myös laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muun muassa tiiviin 
yhdyskuntarakenteen kustannussäästöihin ja ekologisiin vaatimuksiin vedoten 
esitetään kriittisiä kannanottoja siitä, onko maaseudulle ylipäänsä tarpeellista ja 
järkevää houkutella uusia asukkaita – ja jopa, että tulisiko syrjäisille alueille laatia 
vetäytymisstrategioita asutuksen tyhjentämiseksi (vrt. Rosenqvist 2008, 73–76).

6.2. Kaupungeista kyliin – myös syvälle maaseudulle

Maallemuuttajat ovat valinneet Keski-Pohjanmaalla uudeksi asuinalueekseen use-
ammin kylän kuin kuntakeskuksen ja enemmistö muutoista on ollut kaupungeista 
maaseudulle suuntautuvia muuttoja. Sillä onko muuttaja asunut aikaisemmin 
kaupungissa, taajamassa vai haja-asutusalueella ei näytä olleen merkittävää vai-
kutusta siihen onko nykyiseksi asuinpaikaksi valikoitunut kuntakeskus vai kylä. 
Kaupungeista ja taajamista on muutettu hieman useammin haja-asutusalueelle 
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kuin kirkonkylälle (kuva 16). Tutkimustulokset eivät näin tue yleistä näkemystä 
taajamahakuisesta muutosta ja autioituvista kylistä, vaan ennemminkin osoittavat 
kylien olevan vetovoimaisia ja haluttuja muuttokohteita. Keski-Pohjanmaan maal-
lemuuttajat ovat sijoittuneet myös varsin laajasti alueen eri kyliin.

Tarkasteltaessa keskipohjalaiselle maaseudulle muuttaneiden alueellista 
sijoittumista näyttävät muutot mukailleen pitkälti kuntien keskinäistä järjestys-
tä niiden väestömäärään nähden, esiin noustessa kuitenkin eräitä poikkeuksia 
(taulukko 7). Kälviä, joka on väestömäärältään kymmenestä tutkimusalueesta 
suurin, on saanut uusia asukkaita maakunnan ulkopuolelta vuosina 1996–2002 
määrällisesti vasta kuudenneksi eniten ja asukaslukuun suhteutettuna toiseksi 
vähiten vaikka kyseessä on keskuskaupunkia lähinnä oleva maaseutualue (mat-
kaa Kokkolaan 17 km). Toisaalta Kälviän väestötappiot ovat tutkimusalueista 
vähäisimmät mikä eittämättä heijastuu myös vapaaseen asuntokantaan ja muut-
tomahdollisuuksiin. Kälviältä poismuutto on ollut verrattain vähäistä ja toisaalta 
alue saa uusia asukkaita ensisijaisesti maakunnan sisäisessä muuttoliikkeessä. 
Kälviän sijainti Kanta-Kokkolan tuntumassa houkuttelee erityisesti asuntomuut-
tajia väljemmän omakotiasumisen perässä.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten väestöään vuosina 1996–2002 ovat 
menettäneet Perho ja Lestijärvi. Toisaalta syrjäiset kunnat ovat myös saaneet 
uusia asukkaita kunnan väestömäärään nähden enemmän kuin muut alueet. 

Kuva 16.  Muuttojen kohdentuminen haja-asutusalueiden ja kirkonkylien kesken, 
sekä muuttajien aikaisempi asuminen kaupungissa, taajamassa tai 
maaseudulla (n=414).
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Perhon ja Lestijärven väestöpohja on muuttunut näin merkittävästi sekä lähtö- 
että tulomuuton seurauksena. Perho ja Lestijärvi sijaitsevat sadan kilometrin 
päässä keskuskaupunki Kokkolasta ja myös muihin kaupunkikeskuksiin on rei-
lusti matkaa (Perhosta Seinäjoelle 128 km ja Jyväskylään 142 km; Lestijärveltä 
Seinäjoelle 155 km ja Jyväskylään 187 km). Tulo- ja paluumuuttojen taustalla 
vaikuttavat tekijät näyttäisivätkin olevan moninaisempia kuin usein pelkistetyt 
ja korostetut näkemykset muuttojen kytkeytymisestä kaupunkien läheisyyteen. 
Kyseisten paikkakuntien kohdalla voidaan puhua paluu- ja tulomuutoista syvälle 
maaseudulle mikä antaa aihetta pohtia, korostetaanko maaseudun vetovoimate-
kijänä liiaksi kaupungin läheisyyttä, ja onko syvällä maaseudulla jotain sellaisia 
vetovoimatekijöitä jotka houkuttelevat ihmisiä etäisyyksistä huolimatta? Näin 
näyttäisi olevan ainakin Perhon kohdalla.

Erityisesti kaksi Perhossa sijaitsevaa kylää nousevat tutkimuksessa esiin 
varsin runsaalla paluu- ja tulomuuttajien määrällä. Nämä ovat Möttösen ja Oksa-
kosken kylät joihin on muuttanut kaikkiaan 26 kyselytutkimukseen vastannutta 
(n=414) muuttajaa (Möttösen kylään viisitoista ja Oksakosken kylään yksitoista). 
Heidän mukanaan kyliin on muuttanut myös paljon lapsia: Möttösen kylään kah-
deksantoista ja Oksakosken kylään neljätoista. Kylät ovat saaneet näin merkittävän 
määrän uusia asukkaita ja lapsiperheiden runsas muutto kyliin on vaikuttanut 
myös kylien instituutioiden, kuten kyläkoulujen, säilymiseen.

Taulukko 7. Keski-Pohjanmaan maaseutukunnat asukasluvun ja maakunnan
ulkopuolelta suuntautuneen tulomuuton mukaan tarkasteluajan-
jaksolla 1996–2002.

Kunnat vuoden
2002 asukasluvun
mukaan

Asukasluvun 
muutos
vuoteen 
1996,

henkilöä

Asukasluvun 
muutos
vuoteen 
1996,

prosenttia

Kuntiin vuosina 1996–2002 
muuttaneet, poislukien maa-
kunnan sisäinen muutto (yli 
18-v. suomenkieliset muut-
tajat, jotka edelleen v. 2005 
ovat asuneet kunnassa)

Prosenttia 
vuoden 2002 

asukas-
luvusta

Kälviä 4 526 -81 -1,8 Kaustinen 192 4,3
Kaustinen 4 432 -78 -1,8 Veteli 142 3,8
Veteli 3 696 -313 -8,5 Perho 137 4,5
Toholampi 3 678 -304 -8,3 Toholampi 135 3,7
Himanka 3 177 -191 -6,0 Himanka 118 3,7
Perho 3 070 -290 -9,4 Kälviä 117 2,6
Lohtaja 2 936 -148 -5,0 Lohtaja 87 3,0
Halsua 1 499 -140 -9,3 Lestijärvi 43 4,4
Ullava 1 048 -84 -8,0 Halsua 42 2,8
Lestijärvi 982 -128 -13,0 Ullava 25 2,4
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Perhon kylien vetovoimaisuutta selittää sekä elinkeinolliset että kulttuuriset ja 
yhteisölliset tekijät. Perhossa on vahva yrittäjyysperinne ja kylissä toimii edelleen 
lukuisia yrityksiä, kuten talotehdas. Kylistä ei voi puhua asuinmaaseutuna, vaan 
toiminnallisina kylinä, joissa on sekä vireää elinkeinotoimintaa että kylätoimintaa. 
Möttösen ja Oksakosken kylät ovat ikärakenteeltaan nuoria ja elinvoimaisia kyliä 
vaikka etäisyydet suuriin kaupunkeihin ovat pitkiä. Syrjäisten kyläyhdyskuntien 
olemassaoloa ylläpitää ja vahvistaa yhdessä elettävä arki ja samanhenkisyys, tässä 
tapauksessa hengellisyys. Paikallisella uskonsuunnalla on vahva jalansija kylissä ja 
uskonnollinen yhteisöllisyys selittääkin työpaikkoihin kytkeytyen muuttoa kyliin. 
Jäljempänä tulen pohtimaan ja tarkastelemaan lähemmin, miten hengellisyyteen 
perustuva vahva yhteisöllisyys heijastuu kylien yhteisölliseen kehittämiseen.

”Joo, no tänne on kyllä paljon niinku lestadiolaisia muuttanu, että se on yks 
seikka että täällä on paljon lestadiolaisia… Elikkä tässä on iso koulu ja heillä 
on vahvat siteet niinku sillä lailla tänne. Itse asiassa mää en tiiä niinku muita 
ko lestadiolaisia jotka tänne ois muuttanu. Taitaa olla syyt siinä yhteisölli-
syydessä sitte varmasti.” (H13: nainen, paluumuuttaja)

Kyliin muuton pullonkaulat

Keskipohjalaiset maaseudun kehittäjät uskovat, että kyliin muutettaisiin vieläkin 
runsaammin, ellei kyliin muuton esteinä olisi ennen kaikkea vapaiden talojen ja 
myytävien tonttien puute. Kylistä löytyy hyvin vähän myytäviä tai tyhjillään olevia 
taloja, eivätkä perikunnat useinkaan halua luopua niistä.

”Meijän alueella [Kokkolan seutukunta] kylissä, jos niinkö kylien kannalta 
aattelee, …ongelmana on suurin piirtein se, ettei siellä oo minne muuttas. 
Siellä ei oo tavallaan niitä kohteita vapaana, semmosia sitte joutuis niinkö 
rakentaa… Meillä ei oikiastaan oo niinkö vapaita asuntoja… mitä meillä oli 
kyliä… 25 kylää…, niin yhessä kylässä oli vähän enempi tyhjiä asuntoja, kaikki 
muut oli sitte että yks kappale. Niin, yks kappale tai sitte oli kakskymmentä 
vuotta ollu tyhjillään. Ne on niinkö sitä luokkaa hirviän monessa kylässä…” 
(H7: mies, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

”…ko meillä [Kaustisen seutukunta] on kylähankkeessa esimerkiks kartotettu 
sitä, niin ei meillä ole sellasia niinku tyhjillään olevia asuntoja. Että siihen 
pitäis luoda ihan uudenlainen rakentamispolitiikka ja vuokra-asuntoja ja 
tällasta, että niillä olis paikkoja mihin tulla. Koska meillä on niitten perikun-
tien omistamia taloja joita ei haluta edes vuokrata koska ne haluaa pitää sen 
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itellään vaikka hyvin vähän käyttävätkin. Että siellä ei oikein ole semmosta 
paikkaa mihin tulla ja minkä saada omaksi välttämättä. Että se niinku, se 
vaatii kyllä ihan niinku rakentamisen ja maankäytön suunnittelua.” (H4: 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Kylien tonttipulaa vaikeuttaa osaltaan maanomistajien haluttomuus myydä maitaan, 
ja vaikka maanomistajien vallasta ei useinkaan kuule puhuttavan on se yksi maaseu-
dun asutus- ja väestörakenteeseen vaikuttava tekijä joka vastaavanlaisena puuttuu 
kaupungeista, eikä näin samalla tavoin vaikuta kaupunkimuuttoihin. Maanomista-
jilla on kylissä valtaa jota he käyttävät kahden suuntaisesti: päättämällä myydä tai 
olla myymättä tonttia, sekä päättämällä kenelle he sen myyvät. Kyse on asenteista 
ja näkemyksistä halutaanko maita myydä ja tarvitaanko kylään uusia asukkaita.

”… asennekki on, tavallaan niinku että niitä tontteja ei myydä. Niin ei löydy 
tavallaan paikkoja mihin asettua… Mää en oikein tiedä mikä siinä on. Kuvitel-
laan että kylä on sitten valmis, ko siellä on niin ja niin paljon asukkaita. Mutta 
aina lähtee poiskin asukkaita, kuolee, tai mitä tapahtuu. Pitää koko ajan olla 
kuitenki sitä vaihtoa. Pitäis miettiä, että kylän pääoma on ne asukkaat… että 
on sitä väkeä.” (H5: mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

Vapaiden tonttien ja rakennusluvan vaikea saatavuus nousevat esiin myös muut-
tajien kokemuksissa, joita he tuovat esiin kyselytutkimuksen vapaan sanan kautta.

”Kunnassa ei ole vapaita asuntotontteja! Paha puute! Vireillä on kyllä kai-
kenlaista, mutta ei tunnu koskaan tulevan myyntiin asti. Myyntiin tulo on 
lykkääntynyt joka kerta ties mistä syistä…” (VS34: Mies 33, tulomuuttaja 
puolison synnyinseudulle)

Osa muuttajista kertoo varsin ikävistäkin kokemuksista kuinka yhtäältä kunta 
ja toisaalta maanomistajat ovat hankaloittaneet alueelle asettumista. Toisinaan 
voimakasta vastustusta on koettu myös muiden alueen asukkaiden taholta. Esi-
merkiksi eräs tulomuuttaja kertoo perheen kokeneen niin voimakasta vastarintaa 
naapureiden taholta, ettei rakennuslupaa lopulta järjestynyt ja ainoaksi vaihto-
ehdoksi jäi tontin ostaminen toiselta paikkakunnalta.

”Yllätyin pienen kunnan ahdasmielisyydestä. Yritimme saada rakennuslu-
paa, mutta naapurit vastustivat keinoja kaihtamatta, mm. valehtelemalla 
ja huijaamalla. Kunnan herrat pelästyivät eivätkä tohtineet myöntää lupaa. 
Se riitti meille. Justiin ostin tontin [toiselta paikkakunnalta] ja muutamme 
lähitulevaisuudessa pois sinne.” (VS41: Mies 30, tulomuuttaja puolison syn-
nyinseudulle)
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Maaseudun kehittäjät pitävät kyliin muuton pullonkauloina, paitsi vapaiden 
tonttien ja asuntojen puutetta, myös kuntien vääränlaista markkinointia ja taa-
jamakeskeistä asennetta. Kehittäjät kritisoivat kuntia markkinoinnin suuntaami-
sesta liiaksi keskustoihin, unohtaen kylät joista muuttajat olisivat kiinnostuneita. 
Kehittäjät peräänkuuluttavat markkinoinnin kehittämistä ja selkeämpiä tuotteita 
mitä myydä.

”…tonteissa tavallaan on ongelmana se, että ne käsitetään vain alueeks ko 
pitäis käsittää että niihin tulee nämä liittymät ja kaikki, sillon se tavallaan 
se tuote syntyy siitä. Että pelkkä tontti, niin se ei oo paljon mitään. Se pitäis 
olla niinko selkeempi tuote sitte niin sen vois niinko myydä sitte… Tällanen 
maaseudun, tai kylien, myyminen sitten. Ei osata tavallaan niinku, ehkäpä 
ne on ne kunnat sitten, tai kunnat ne on, ne ei osaa sitä omaansa myydä, että 
niillä ois näitä kyliä ja asuntopaikkoja ja tällä lailla. Halutaan sijottaa siihen 
kunnan keskustaan monesti tontteja ja kaikkia asioita. Pitäis nähdä se kunta 
kokonaisuutena, että siinä on myöskin ne kylät sitten. Kuntien nettisivuilla 
myydään huonosti, ainoastaan niitä keskustaajaman tontteja, eikä muita 
alueita ollenkaan. Ne muut alueet vois kiinnostaa sitte ehkä muuttajia.” (H5: 
mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

Tonttipulan uskotaan olevan kuitenkin tulevaisuudessa helpottumassa kahdes-
takin syystä. Ensinnäkin kylissä on havahduttu ymmärtämään, että uusien asuk-
kaiden saaminen on elinehto kylien elinvoimaisuuden turvaamisessa, ja toisaalta 
kylissä on tapahtunut myös asennemuutosta.

”…yllättävän vähän loppujen lopuks aateltu, mistä löytyy tonttimaata jos 
joku haluais rakentaa. Niin tota sitä me olhan esimerkiks tuossa viimisessä 
kylähankkeessa rummutettu että se täytyy löytää, teijän täytyy nyt kartottaa 
ne ja etsiä mihin otetaan yhteyttä kun joku haluaa kysyä tonttimaata täältä. 
Niin kyllä se sitte löytyy, että se niinku huomataan, että se on tosiaan löydet-
tävä. Ja sitte on esimerkiks sellasia johtopäätöksiä jo tehty, että huomataan 
kylisä, että joo, kun ei oo aktiivisia oltu tässä asiassa, niin meiltä on koulu 
menny. Ko me ei oo, kun on haluttu pitää vain tuota peltona kaikki ja kiinni, 
että ei oo tonttimaata löytyny niin koulu meni.” (H4: nainen, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

”…vielä viistoista vuotta sitte, ehkä kymmenenki vuotta sitte, monet aatteli 
että mielellään tänne kylälle uusia asukkaita, mutta naapuri myyköön tontin, 
mää en rupia omia maitani luovuttamaan. Mutta mää uskon, että tähän on 
tullu jo muutosta, ja on tulossa hyvää vauhtia niinku parannusta…” (H6: mies, 
maaseudun kehittäjä)
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Vaikeudet tonttien ja rakennuslupien saamisessa ei koske vain keskipohjalaista 
maaseutua, vaan ovat maaseutualueiden haaste myös valtakunnallisesti. Tilanteen 
helpottamiseksi monissa kylissä on tehty paitsi kyläsuunnitelmia, joihin on kirjattu 
selkeänä tavoitteena uusien asukkaiden saaminen, laadittu myös kyläkaavoja sekä 
kartoitettu myytäviä tontteja. Mikäli uusia asukkaita ei saada, on uhkana paikallis-
ten instituutioiden (kuten koulu) häviäminen sekä toiminnallisen yhteisöllisyyden 
(kylätoiminta kytkeytyy usein juuri koulun ympärille) hiipuminen (vrt. Rannikko 
1996, 37–47). Koulun merkitys on kylälle usein suuri, sen ympärille kytkeytyessä 
paitsi varsinaista opetustoimintaa myös kyläläisiä yhdistävää harrastustoimintaa 
ja yhteisöllisyyttä. Kyläkoulu toimii myös keskeisenä symbolisen yhteisyyden ja 
paikallisidentiteetin vahvistajana.

6.3. Maallemuuttajien profiili

Aikaisemmissa tutkimuksissa ja ihmisten mielikuvissa tyypillisinä maallemuuttaji-
na on pidetty nuoria perheitä sekä työelämäänsä lopettelevia, eläkkeelle siirtyviä, 
ihmisiä. Merkittävänä muuttajaryhmänä on pidetty erityisesti kotiseudulleen 
palaavia eli niin kutsuttuja paluumuuttajia (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
2007, 1) ja usein maallemuuttajaksi on mielletty eläkkeellä tai työttömänä oleva 
paluumuuttaja (vrt. Kumpulainen 2006, 33) jolla on keskimääräistä alhaisempi 
koulutustaso (vrt. Hakamäki 1978; Nivalainen 2002).

Maallemuuttajat entistä koulutetumpia

Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista tyypillinen muuttaja kyselytutkimuksen 
valossa on nuori alle 35-vuotias nainen joka on muuttanut joko omalle tai puo-
lison synnyinseudulle ja on varsin koulutettu. Kyselytutkimukseen vastanneista 
muuttajista lähes joka viides on suorittanut ammattikorkeakoulun tai alemman 
korkeakoulun ja useampi kuin joka kymmenes ylemmän korkeakoulututkinnon. 
Näin lähes joka kolmannelta muuttajalta löytyy joko alemman tai ylemmän tason 
korkeakoulututkinto, kun vastaavasti koko maassa korkeakoulun suorittaneita on 
25,4 prosenttia väestöstä (Tilastokeskus 2007, 81). (taulukko 8.) Mielenkiintoista 
on myös havainto, että eniten korkeakoulututkintoja löytyy harvaan asutulle Les-
tijärvelle muuttaneilta. Lestijärvelle muuttaneista jopa 47 prosentilla on alemman 
tai ylemmän tason korkeakoulututkinto. Myös Kaustiselle ja Kälviälle muuttaneilta 
löytyy keskimääräistä useammin korkeakoulututkinto (Kaustiselle muuttaneista 
38 prosentilla ja Kälviälle muuttaneista 36 prosentilla).
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Sinkkuja ja (suur)perheitä

Joka kymmenes kyselytutkimukseen vastannut maallemuuttaja ilmoittaa asuvansa 
yksin. Näin paluu- ja tulomuutto maaseudulle ylläpitää ja uusintaa sinkkuelämää 
maaseudun arjessa ja elämänmuotona.

Reilu kolmannes muuttajista asuu kahden hengen taloudessa jolloin kyse on 
pääosin pariskunnista. Vajaa 40 prosenttia muuttajista asuu kolmen tai neljän 
hengen talouksissa puolison sekä lapsen/lasten kanssa. Joukossa on myös yksin-
huoltajia sekä vanhempien ja sisarusten kanssa asuvia. Viiden hengen talouksissa 
asuu vajaa 12 prosenttia muuttajista jolloin puolison ja lasten lisäksi taloudes-
sa asuu toisinaan myös jommankumman puolison vanhempi tai vanhemmat. 
Joidenkin nuorten muuttajien kohdalla kyse on toisinaan myös vanhempien ja 
sisarusten kanssa asumisesta.

Kuusi prosenttia muuttajista asuu isoissa 6–10 hengen ruokakunnissa jolloin 
puolison ja lasten lisäksi talouksissa asuu toisinaan myös jommankumman puo-
lison vanhempi tai vanhemmat, tai kyseessä ollessa nuori henkilö vanhemmat, 
sisarukset ja isovanhempi.

Työtä, yrittäjyyttä, kotiäitiyttä, eläkepäiviä

Ammattiaseman puolesta suurimman yksittäisen muuttajaryhmän muodostavat 
työntekijät joita on vajaa kolmannes muuttajista. Johtavassa asemassa työs-
kenteleviä tai ylempiä toimihenkilöitä on muuttajista joka kymmenes. Yrittäjiä 
muuttajien joukossa on vajaa viisi prosenttia ja heistä valtaosa on paluumuuttajia. 
Lisäksi maanviljelijöinä tai emäntinä on noin viisi prosenttia muuttajista, heistä 
valtaosan ollessa puolison synnyinseudulle muuttaneita. Lähes joka kymmenes 
maallemuuttaja työllistää itse itsensä.

Muuttajien joukossa ei ole juurikaan opiskelijoita. Joka kymmenes maalle-
muuttaja on sitä vastoin kotiäiti tai -isä, heitä ollessa eniten puolison synnyinseu-
dulle muuttaneissa. Työttömiä tai lomautettuja muuttajista on kuusi prosenttia 
mikä on vähemmän kuin tutkimuskuntien työttömyysaste vuoden 2005 tilastojen 
valossa (Tilastokeskus 2006, 92–95). Tutkimustulokset eivät näin tue usein esi-
tettyä näkemystä, että maallemuuttajat olisivat työttömiä paluumuuttajia – tai 
sitten työttömänä muuttaneet ovat työllistyneet kotiseudulleen varsin hyvin. 
Eläkeläisten määrä on sitä vastoin muuttajien joukossa melko suuri heitä ollessa 
lähes viidennes. Toisaalta on muistettava, että tiedot muuttajien ammattiasemasta 
kuvastavat kevään 2005 tilannetta jolloin muuttajat ovat asuneet alueella jo kol-
mesta yhdeksään vuotta. Varsinaisella muuttohetkellä eläkkeellä olevien osuus 
on tästä syystä ollut ainakin jonkin verran pienempi. Taulukossa 8 esitetty joukko 
muu koostuu sekä työelämässä että sen ulkopuolella (äitiyslomalla, omasta halusta 
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työelämän ulkopuolella) olevista. Kaiken kaikkiaan maallemuuttajista vajaa 62 
prosenttia ilmoittaa olevansa työssäkäyviä.

Vaikka maakunnan ongelmana pidetään työmarkkinoiden segregaatiota ja 
naistyöpaikkojen vähyyttä, ovat maaseudulle muuttaneet naiset työllistyneet tai 
työllistäneet itsensä alueella varsin hyvin. Keskipohjalaiselle maaseudulle muut-
taneista naisista ainoastaan 5 prosenttia ilmoittaa olevansa työttömänä, mutta 
toisaalta melko suuri joukko (16 prosenttia) kotiäitinä.

Taulukko 8. Perustietoja kyselytutkimukseen vastanneista %.

KOULUTUS Muuttajat
yhteensä % n=414 Naiset

% n=262 Miehet
% n=150

ylempi korkeakoulu 11,1 46 11,5 30 10,7 16
ammattikorkeakoulu tai 
alempi korkeakoulu 19,8 82 20,2 53 18,7 28

keskiasteen tutkinto 42,3 175 45,0 118 38,0 57
ylioppilas 3,6 15 4,2 11 2,7 4
peruskoulu 8,7 36 6,1 16 12,7 19
kansakoulu 13,3 55 11,5 30 16,7 25
ei tiedossa 1,2 5 1,5 4 0,7 1
AMMATTIASEMA
johtavassa asemassa 3,4 14 3,1 8 4,0 6
ylempi toimihenkilö 6,5 27 5,7 15 8,0 12
alempi toimihenkilö 6,5 27 6,1 16 7,3 11
työntekijä 30,7 127 31,7 83 29,3 44
yrittäjä 4,6 19 3,4 9 6,7 10
maanviljelijä/emäntä 4,8 20 5,3 14 4,0 6
opiskelija 2,4 10 2,7 7 2,0 3
kotiäiti/-isä 10,6 44 16,0 42 1,3 2
työtön tai lomautettu 6,3 26 5,0 13 8,0 12
eläkeläinen 17,6 73 14,1 37 23,3 35
muu 5,6 23 5,7 15 5,3 8
ei tiedossa 1,0 4 1,1 3 0,7 1
TALOUDEN KOKO
1 hengen talous 9,9 41 10,3 27 8,7 13
2 hengen talous 34,1 141 32,1 84 38,0 57
3 hengen talous 19,3 80 19,1 50 20,0 30
4 hengen talous 19,3 80 19,8 52 18,7 28
5 hengen talous 11,6 48 12,6 33 10,0 15
6-10 hengen talous 5,7 24 6,1 16 4,7 7
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6.3.1. ”Yrittäjäksi omalle kotiseudulle” – erään paluumuuttajan 
tarina

Valtaosa yrittäjiksi ryhtyneistä Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista on paluu-
muuttajia eli omalle kotiseudulleen palanneita. Seuraava paluumuuttajan tarina 
kuvastaa hyvin kuinka halu palata omille juurilleen johtaa ”yrittäjäksi omalle 
kotiseudulle”.

Haastattelemani paluumuuttaja oli ollut poissa kotiseudultaan 16 vuotta. 
Paluu kotiseudulle ja ryhtyminen yrittäjäksi oli sattumien summa joka sai alku-
sysäyksensä uuteen ammattiin kouluttautumisesta ja kotiseudulla tehdystä työ-
harjoittelusta. Muuttajan työharjoittelun lähestyessä loppua voimistui halu jäädä 
pysyvästi kotiseudulle, ja samalla tuntui, että paikkakunnalla on ”ihan tilaus tulla 
yrittäjäksi”. Päätökseen palata ja ryhtyä yrittäjäksi vaikutti muuttajan sanoin se, 
että ”rupes tuntumaan hyvälle olla takaisin kotipaikkakunnalla”. Myös ”sosiaalinen 
verkosto vaikutti siihen, että oli niin hyvä olla, että ei käyny mielessäkään että lähtis 
jostain muualta hakemaan töitä”. Suku ja laaja sosiaalinen verkosto vetivät takaisin 
kotiseudulle ja vaikuttivat muuttopäätökseen. Paluu kotiseudulle kuudentoista 
vuoden jälkeen tuntui helpottavalta.

”Mää koin, se oli hyvin helepottavaa tulla tänne takasin. Tuttuja ihmisiä, hyvin 
paljon tuttuja kasvoja ja tuttuja ihmisiä… mää koin sen helpottavana. Mää 
koin joka puolella vaan sen, että otettiin hyvin vastaan. Tosin olihan täälä ihan 
uus sukupolvi, uus sukupolvi että katto että joo nuo oli ihan pieniä sillon ko 
mää lähin täältä ja nyt niillä on jo lapsia tai jotain muuta. Tuossa on jotain 
tuttua näköä, kukas tuo onkaan. Mutta sitte hyvin paljon oli ihan samoissa 
asunnoissa, taloissa asu, että kuitenki hyvin helppoa.”

Paluu omille juurille ja oman kotitalon takaisin saaminen tekivät muuttopäätök-
sestä lopullisen – yrittäjyyden riskeistä huolimatta.

” Ja nyt ko mää sain ostaa tän kotitalon takasin, niin tästähän mää en lähe 
muuta ko kirkkomaalle. Ei, ei missää kohtaa, ei. Kyllä se on ihan päivän selvä 
asia, mää oon täälä lopun elämääni.”

Suvun, sosiaalisten verkostojen ja kotitalon ohella myös kotiseudun ilmapiiri 
viehätti. Muuttaja koki kotiseudun ilmapiirin ”kauhian vilkkaana” ja olevan itsestä 
kiinni missä voi olla mukana – mahdollisuuksia on paljon ja mukaan meneminen 
muun muassa paikalliseen yhdistystoimintaan on ”kauhian heleppoa, ihan tosi 
helppoa”. Muuttaja on jonkin verran mukana paikallisessa yhdistystoiminnassa, 
mutta kaipaa palveluyrittäjyyden vastapainoksi myös vain kotona oloa ja rauhaa.
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”…mutta sitte toi mun työ verottaa sillä lailla että sen vastapainoks tarttee 
ihan semmosta kotona oloa ja rauhallisuutta. Ei välttämättä kaipaa niin 
sitä toimintaa ko sitä on sitä äksöniä koko päivän ja sää oot palveluamma-
tissa ja ihmisten kans niin paljon esillä… Mutta kyllä mahdollisuuksia on, 
että ihan ittestä kiinni kuinka paljon haluaa mennä mukaan…Tietenki jos 
suurkaupungista muuttaa niin voi tuntua tosi käpykylälle ja että ei täälä oo 
mitään. Mutta en mää koe niin, ei.”

6.4. Paikallista työllistymistä ja pendelöintiä

Asuminen ja työssäkäynti ovat eriytyneet maassamme nopeasti toisistaan sillä 
jo yli 760 000 työllistä suomalaista pendelöi eli työskentelee asuinkuntansa 
ulkopuolella (Myrskylä 2008, 17–21). Maakunnittain tarkasteltuna Keski-Poh-
janmaan pendelöintiaste on kuitenkin vielä verrattain alhainen. Asuinkuntansa 
ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta on Keski-Pohjanmaalla 
maan kolmanneksi alhaisinta (22,2%). Ainoastaan Lapissa (17,4%) ja Kainuussa 
(17,9%) pendelöinti on vähäisempää kuin Keski-Pohjanmaalla (Tilastokeskus 
2007, 92–94). Alhaista pendelöintiastetta selittänee osaltaan se, ettei lähellä ole 
muita suuria työpaikkakeskuksia kuin Kokkola, sekä toisaalta maakunnan elin-
keinorakenne, jossa monin paikoin niin maataloudella kuin pienyrittäjyydellä on 
suhteellisen suuri merkitys. Pendelöintiaste maakunnan sisällä vaihtelee kuitenkin 
suuresti. Vuonna 2006 pendelöivien osuus oli erityisesti Kälviällä ja Lohtajalla 
asuvien keskuudessa varsin suuri: Kälviällä 52,1 prosenttia ja Lohtajalla 41,8 
prosenttia työllisestä työvoimasta, kun vastaavasti Perhon pendelöintiaste oli 
ainoastaan 18,4 ja Halsuan 20,4. (Tilastokeskus 2007, 78–97.) Yhteisen työssä-
käyntialueen ollessa kuntaliitoksia puoltava tekijä ovat Kälviän ja Lohtajan korkeat 
pendelöintiasteet olleet tukemassa vuoden 2009 alusta toteutettuja kuntaliitoksia 
jolloin Kälviä ja Lohtaja liitettiin osaksi Kokkolan kaupunkia.

Kyselytutkimukseen vastanneista maallemuuttajista enemmistön (lähes 63 
prosenttia työssäkäyvistä muuttajista) työpaikka sijaitsee heidän nykyisessä 
asuinkunnassaan, lähes joka kymmenennen työskennellessä kotona. Reilu kol-
mannes maallemuuttajista pendelöi eli käy töissä kotikuntansa ulkopuolella. 
Useimmiten pendelöinti suuntautuu maakuntakeskus Kokkolaan tai naapurikun-
tiin, mutta joidenkin kohdalla myös kauemmaksi Etelä-Suomeen.

Muuttajien työmatkat vaihtelevat suuresti: osa työskentelee kotona, osa omalla 
kylällä tai kuntakeskuksessa, osa läheisessä kunnassa tai kaupungissa ja osa hy-
vinkin kaukana Etelä-Suomessa. Joka kymmenes työskentelee kotona ja lähes joka 
kolmas ilmoittaa työmatkan pituuden olevan alle viisi kilometriä. Työpaikat eivät 
näin sijaitse vain kuntakeskuksissa, vaan on huomionarvoista, että myös kylistä 
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löytyy eri alojen työpaikkoja. Merkittävä osa muuttajista näyttääkin työllistyneen 
tai työllistäneen itsensä hyvin paikallisesti. Jopa lähes 70 prosenttia työssäkäy-
vistä maallemuuttajista ilmoittaa työmatkansa olevan alle 20 kilometriä ja lähes 
kaksi kolmesta työskentelevänsä omassa asuinkunnassaan. Näin tutkimustulokset 
eivät tue yleistä näkemystä maaseudusta ensisijaisesti asuinmaaseutuna. Keski-
pohjalainen ydinmaaseutu näyttäytyy toiminnallisena asuinalueena josta löytyy 
asumisen ohella myös työpaikkoja ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen.

Vajaa viidennes kyselytutkimukseen vastanneista maallemuuttajista käy töissä 
30–60 kilometrin päässä, useimmiten maakuntakeskus Kokkolassa. Tätä pidem-
mälle työmatkaa tekeviä on varsin vähän ja näin työmatkan kipukynnys näyttäisi 
olevan 60 kilometriä. Toisaalta työssäkäynti on hyvin yksilöllistä ja muuttajien 
joukosta löytyy myös yli sadan kilometrin päässä työskenteleviä, joidenkin työ-
matkojen ollessa jopa satoja kilometrejä (kuva 17).

Kuva 17.  Talvinen maantiemaisema keskipohjalaisella maaseudulla. Kuva: Mari 
Kattilakoski.



”…että tietysti tuntee kuitenki edelleenki entuudestaan ihmisiä. Sehän hel-
pottaa tietysti kun on täältä kotosin. Että se olis ihan eri asia jos tulis ihan 
vieraana. Voisin kuvitella että se vois tuntua vähän hankalalta, että tämä ei 
välttämättä oo ihan helpoin paikka muuttaa sitte kuitenkaan. Pienillä kylillä 
on aina semmosia omia omituisuuksiaan.” (H13: nainen, paluumuuttaja)

Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty tutkimustuloksia ja näkemyksiä, että 
valtaosa maaseudulle muuttajista olisi omalle kotiseudulleen palaavia eli niin 
kutsuttuja paluumuuttajia (esim. Pehkonen 2004, 80–85; Kumpulainen 2006, 
33). Tässä tutkimuksessa näin ei kuitenkaan ole. Paluumuuttajat ovat kyllä mer-
kittävä keskipohjalaiselle maaseudulle muuttanut ryhmä tarkasteltaessa vuosien 
1996–2002 muuttoja, mutta eivät enemmistö. Kyselytutkimukseen vastanneista 
muuttajista 42,5 prosenttia on paluumuuttajia, jotka ovat palanneet kotiseudul-
leen pääosin Pohjois-Pohjanmaalta, Uudeltamaalta, Etelä-Pohjanmaalta sekä 
Keski-Suomesta. Kuitenkin enemmistö, 57,5 prosenttia vastaajista, on uusia 
kasvoja eli niin sanottuja tulomuuttajia.

Jäljempänä tarkastelen muuttajia paitsi paluu- ja tulomuuttajina, jakamalla 
tulomuuttajat kahteen eri muuttajaryhmään: puolison synnyinseudulle muutta-
neisiin sekä muuttajiin joilla ei ole omia eikä puolison kotiseutusiteitä alueelle. 
Päädyin jakamaan tulomuuttajat kahteen ryhmään siitä syystä, että puolison 
synnyinseudulle muuttaneiden muuttoprosessia ja paikallisyhteisöihin integroi-
tumista voi pitää muita tulomuuttajia helpompana puolison sukulaisten, ystävien 
ja tuttavien helpottaessa paikallisväestöön tutustumista ja madaltaessa kynnystä 
paikallisyhteisöjen jäseneksi pääsemisessä.

Muuttajien paikkasuhde 
ja verkostot 7
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Puolison synnyinseudulle muuttaneita on keskipohjalaiselle maaseudulle 
muuttaneista joka kolmas. Tulomuuttajia avo- tai avioliittoon kytkeytyen on 
tullut erityisesti Pohjois-Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta. 
Muuttajat joilla ei ole omaa eikä puolison kotiseutusidettä alueelle, ovat tulleet 
useimmiten Pohjois-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta mutta myös Uudeltamaalta. 
Keskipohjalainen maaseutu näyttäisi näin saavan uusia asukkaita lähialueiden 
lisäksi erityisesti myös pääkaupunkiseudulta.

Tarkasteltaessa muuttajien suhdetta nykyiseen asuinpaikkaan sukupuolen 
mukaan, muodostaa suurimman muuttajaryhmän puolison synnyinseudulle muut-
taneet naiset eli naiset näyttäisivät muuttavan tai asettuvan maaseudulle erityisesti 
avo- tai avioliiton solmimisen myötä. Myös Sjöblom-Immalan (2007) tutkimuksessa 
avo- tai avioliiton solmiminen nousee yhdeksi keskeisistä maallemuuton syistä, 
tärkeimpänä muuttomotiivina ollen kuitenkin asumiseen liittyvät syyt.

Lähes yhtä suuren muuttajaryhmän kuin puolison synnyinseudulle muutta-
neet naiset, muodostavat käsillä olevassa tutkimuksessa omalle kotiseudulleen 
palanneet naiset. Tietoa voi pitää jopa yllättävänä kun maakunnan rakenteellisena 
heikkoutena pidetään työmarkkinoiden voimakasta segregaatiota ja erityisesti 
naistyöpaikkojen puutetta (Keski-Pohjanmaan liitto 2007, 6). Vastaavasti miesten 
kohdalla suurin muuttajaryhmä on omalle kotiseudulleen palanneet miehet, heitä 
on puolet muuttajista (kuva 18). Muuttojen taustalla näyttäisi kaikkinensa vaikut-
tavan vahvat tunteet: rakastuminen (puolison löytyminen) ja halu palata omille 
juurilleen. Myös kakkosasuntojen käyttöä tutkineet Aho ja Ilola (2006, 37) ovat 

Kuva 18.  Keskipohjalaiselle maaseudulle muuttaneiden suhde nykyiseen 
asuinpaikkaan sukupuolen (n=410) ja iän (n=412) mukaan.
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todenneet omalle kotiseudulleen palaavien mökkiläisten ilmentävän maaseudun 
juuripotentiaalia.

”kyllä minä oon niinko sitä mieltä, että pitäis oppia ymmärtähän se että mistä 
on lähtösin. Ko omille juurille palaa ihminen niin kyllä se on niin iso asia että 
sitä ei moni ymmärräkkä.” (H10, mies, paluumuuttaja)

Kyselytutkimukseen vastanneista muuttajista 45 prosenttia on alle 35-vuotiaita 
ja heistä neljä viidestä on joko omalle tai puolison synnyinseudulle muuttaneita. 
Tämä viittaisi siihen, että nuorilla on halukkuutta palata opiskelun ja muutaman 
vuoden työkokemuksen jälkeen, tai perheen perustamisen tullessa ajankohtai-
seksi, kotiseuduilleen. 35–59 -vuotiaita on kyselytutkimukseen vastanneista 38 
prosenttia, ja heistä reilu kolmannes on muuttajia jolla ei ole omaa eikä puolison 
kotiseutusidettä alueelle. 60-vuotiaita ja vanhempia on puolestaan 17 prosenttia 
ja heistä valtaosa on omalle kotiseudulleen palanneita (kuva 18). Erityisesti Ruot-
sista muuttaneet ovat pääosin iäkkäämpiä paluumuuttajia ja heidän muutoissaan 
voi nähdä heijastuvan 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa Ruotsiin töihin 
lähteneiden paluumuuton takaisin omalle (67 prosenttia) tai puolison (28 pro-
senttia) synnyinseudulle.

7.1. Maallemuuttajien sosiaaliset verkostot

Muutto pieneen maaseutukuntaan ja -kylään ei ole aina helppoa (vrt. Susiluoma 
1998; Turunen 2000; Pehkonen 2004). Uusien asukkaiden ja kantaväestön tavat 
ja tyylit voivat poiketa toisistaan ja ristiriitaiset toiveet ja odotukset synnyt-
tää pettymyksiä ja kon likteja, jotka vaikeuttavat keskinäistä kanssakäymistä. 
Tarkastelen seuraavaksi miten keskipohjalaiselle maaseudulle muuttaneiden 
paluu- ja tulomuuttajien sosiaaliset verkostot ovat rakentuneet. Sosiaalisen 
verkoston käsitteellä viittaan ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
joka luo yksilöiden välille yhteisyyttä. Sosiaalisten suhteiden verkosto sitoo 
ihmisiä toisiinsa keskinäisen kanssakäymisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
kautta. Sosiaalisen verkoston käsite limittyy läheisesti yhteisön käsitteeseen, 
jolla sosiologiassa on usein viitattu tietyllä maantieteellisellä alueella ilmeneviin 
sosiaalisiin suhteisiin (interaktio) sekä yhteenkuuluvuuteen ryhmässä (identi-
ikaatio) (Paasi 1991, 230).

Sosiaalisten verkostojen muodostuminen edellyttää keskinäistä kanssakäy-
mistä ja luottamuksen rakentumista. Maaseutukylissä koko ikänsä tai pitkään 
asuneet tietävät ja tuntevat toisensa, keskinäiset siteet ovat usein tiiviitä, vuosien 
ja jopa vuosikymmenten aikana muodostuneita. Kuinka maallemuuttajat murta-
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vat ja muokkaavat olemassa olevia paikallisia ja historiallisia verkostoja, kuinka 
heidät otetaan vastaan ja keistä heidän sosiaaliset verkostot rakentuvat – kuinka 
uudet asukkaat pääsevät osallisiksi asuinalueensa sosiaalisiin verkostoihin ja 
yhteisöihin? Kylissä on vanhoja sukuja, historiallisia siteitä ja yhteistyötä, mutta 
myös kaunoja ja kiistoja sukupolvien takaa. Miten uudet asukkaat vaikuttavat his-
toriallisesti muovautuneisiin kanssakäymisen muotoihin? Saadaanko muuttajien 
voimavarat ja resurssit (kylä)yhteisöjen käyttöön – pääsevätkö ja haluavatko he 
paikallisyhteisöjen jäseniksi?

Sosiaalinen pääoma, jonka miellän ennen kaikkea toimintavalmiudeksi ja 
keskinäiseksi yhteistyökyvyksi, edellyttää yksilöiden välisiä yhteyksiä eli sosiaa-
lisia verkostoja. Muuttoliikkeen kasvaessa nousee entistä tärkeämmäksi selvittää 
uusien asukkaiden kiinnittymistä paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin. Pääsevätkö 
maallemuuttajat sisään paikallisyhteisöihin, kuinka aktiivisesti he toimivat niissä 
ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudet toimijat tuovat maaseudun asu-
kaslähtöiseen kehittämiseen? Kuinka maaseudun uudet asukkaat ovat luoneet 
paikallisia suhteita ja ovatko ne jollakin tapaa muuttaneet yhteisöjen toimintaa, 
erityisesti yhteisöllisen ja omaehtoisen kehittämisen näkökulmasta?

Edellä esitettyihin kysymyksiin kytkeytyen olen kartoittanut maallemuuttajien 
sosiaalisten verkostojen laajuutta ja rakenteita keskipohjalaisella maaseudulla 
selvittämällä alueelle muuttaneiden paikallisia sukulaisuus-, ystävyys- ja naa-
puruussuhteita – niiden määrää sekä sitä kuinka usein ja millä tavoin sosiaalisia 
suhteita ylläpidetään. Tarkastelen seuraavaksi muuttajien paikallisesti rakentu-
neita sosiaalisia verkostoja sekä myös ulkopuolisuuden kokemuksia ja näiden 
taustalla vaikuttavia tekijöitä.

7.1.1. Paikalliset sukuverkostot

Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista varsin monilla on tiiviit sukuverkostot muut-
toalueella – lähes kolmella neljästä muuttajasta löytyy paikkakunnalta sukulaisia. 
Paikkakunnalla asuviin sukulaisiin pidetään myös varsin tiiviisti yhteyttä: niiltä 
joilta löytyy paikallinen sukuverkosto, lähes 40 prosenttia pitää heihin yhteyttä 
päivittäin ja lähes puolet viikoittain. Sukulaiset muodostavat näin tärkeän osan 
muuttajien paikallisesti rakentuvia sosiaalisia verkostoja. Omat tai puolison su-
kulaiset ovat vaikuttaneet myös muuttoprosessiin, helpottaen niin paluu- kuin 
tulomuuttoa alueelle:

”Mun sukulaiset kaikki on siinä ympärillä ja eipähän siinä oo pahaa sanaa 
tullu. Että kaikki on minun mielestä ainaki ihan onnellisesti menny.” (H10: 
mies, paluumuuttaja)
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”No tietysti seurusteluaikana tuli oltua aika paljon. Ehkä koin miehen suvun 
läheisemmäksi kuin omankaan sukuni. Että siinä mielessä oli helpompi tul-
la tänne ku mitä jos ois [omalle synnyinseudulle] muuttanu takasin.” (H12: 
nainen, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

Sukulaisten merkitys muuttajien sosiaalisessa verkostossa korostuu erityisesti 
naisten kohdalla. Naisista 76 prosentilla asuu sukulaisia paikkakunnalla jonne 
ovat muuttaneet, miehistä vastaavasti 68 prosentilla. Naisilla on sukulaisia myös 
määrällisesti enemmän kuin miehillä. Puolison synnyinseudulle muuttavien 
naisten ollessa merkittävä maallemuuttajaryhmä, selittää naisten laajoja suku-
verkostoja osaltaan se, että sukuverkostot muodostuvat ei vain omista, vaan usein 
myös puolison sukulaisista. Naisten ohella myös yli 60-vuotiailta muuttajilta, 
niin miehiltä kuin naisilta, löytyy merkittävä paikallinen sukuverkosto. Lähes 
kaikilla yli 60-vuotiailla muuttajilla asuu samalla paikkakunnalla sukulaisia, kun 
vastaavasti 35–59 -vuotiaista reilulla kolmanneksella ei ole lainkaan paikallista 
sukuverkostoa (kuva 19).

Huomioitaessa muuttajien suhde nykyiseen asuinpaikkaan, löytyy omalle 
kotiseudulleen palanneilta (paluumuuttajilta) lähes poikkeuksetta sukulaisia paik-
kakunnalta. Tämä ei tietenkään ole yllättävää, vaan ennemminkin varsin odotettua. 

Kuva 19.  Keskipohjalaiselle maaseudulle vuosina 1996–2002 muuttaneiden 
samalla paikkakunnalla asuvien sukulaisten määrä, joiden kanssa 
kommunikoi säännöllisesti ja joilta voi tarvittaessa pyytää apua 
sukupuolen, iän ja paikkasuhteen mukaan.
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On kuitenkin syytä huomioida, että paluumuuttajien varsin laajat sukuverkostot 
helpottavat sosiaalisten suhteiden luomista myös laajemmin. Sukulaisuus ei luo 
vain keskinäistä vuorovaikutusta, vaan sukulaiset toimivat sillanrakentajina myös 
tutustumisessa muihin paikkakunnan asukkaisiin. Samoin puolison synnyinseu-
dulle muuttavat saavat puolison sukulaisista paitsi sosiaalista verkostoa myös 
vetoapua tutustumisessa muihin alueen asukkaisiin.

Useammalla kuin joka neljännellä muuttajalla ei löydy asuinkunnasta yhtään 
sukulaista ja heidän kohdallaan on lähes poikkeuksetta kyse tulomuuttajista. 
Paluumuuttajiin nähden heidän kohdalla puuttuu kokonaan yksi vuorovaiku-
tustaso eli sukuverkosto, mikä luo myös laajempia heijastusvaikutuksia osalli-
suuteen paikallisyhteisöissä. Sukuverkoston olemassaololla tai puuttumisella on 
merkitystä niin muuton kokemiseen kuin sosiaalisten verkostojen laajempaan 
rakentumiseen. Alueella asuvat omat tai puolison sukulaiset helpottavat paluu- ja 
tulomuuttoa sekä edesauttavat (kylä)yhteisöjen jäseneksi pääsyä. Sukulaisuus on 
vuorovaikutustaso mikä näyttäytyy sosiaalisen verkoston tihentymänä ja apuna 
luotaessa muita suhteita. Osalla muuttajista on paikkakunnalla merkittävä mää-
rä sukulaisia joihin pidetään tiiviisti yhteyttä päivittäin tai viikoittain – toisilla 
puuttuessa paikallinen sukuverkosto kokonaan.

Sukulaisuus – sosiaalista pääomaa, velvollisuudentuntoa, vallan käyttöä?

Sosiaalisen pääoman näkökulmasta sukulaisuuteen perustuvien sosiaalisten ver-
kostojen vaikutus voi olla kahden suuntaista. Toisaalta sukulaisuus sitoo ihmisiä 
(tiiviisti) yhteen ja päivittäinen tai viikoittainen yhteydenpito vahvistaa keski-
näistä yhteenkuuluvuutta. Sukulaisuuteen sisältyy usein myös vastavuoroisuus eli 
keskinäinen avunanto, minkä mm. Putnam (1993) näkee keskeisenä sosiaalisen 
pääoman elementtinä. Sukulaisuuden voi nähdä toimivan myös Colemanin (1988) 
ajattelun mukaisena suhdeverkkona, jossa sosiaaliset suhteet, tässä tapauksessa 
sukulaissuhteet, toimivat väylänä informaation kululle. Tieto paikallisista asi-
oista kulkee aktiivisesti yhteyttä pitävien sukulaisten kautta. Sukulaissuhteissa 
toteutuu niin ikään kaksi viidestä Putnamin (2000, 291) esittämästä sosiaalisen 
pääoman indikaattorista: epävirallinen sosiaalisuus (yhteydenpito sukulaisiin) 
sekä sosiaalinen luottamus (luottamus oman suvun jäseniä kohtaan).

Sukulaisuuteen perustuvassa suhdeverkostossa keskinäiset siteet voivat ra-
kentua kuitenkin myös sosiaaliseen paineeseen, jolloin kommunikointi ja yhteis-
työ sukulaisten kanssa voidaan kokea myös pakkona ja velvollisuutena – jonakin 
mihin sukulaisuus velvoittaa. Tällöin sukulaisuuteen pohjautuva kanssakäyminen 
ilmenee Colemanin (1988) ajattelun mukaisesti valvontaan perustuvana luotta-
muksena, jossa sukulaiset tarkkailevat toisiaan, tai Putnamin (1993) kuvaamana 
sosiaalisten verkostojen autoritäärisenä rakenteena, jossa yhteistyö rakentuu 
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riippuvuussuhteille. Lojaalisuudessa omaa sukua kohtaan piilee Putnamin (emt.) 
mukaan myös vaara amoraalisesta familismista, jolloin muihin kuin oman suvun 
jäseniin ei luoteta ja ajetaan vain omaa ja suvun etua. Tällöin vuorovaikutus 
voi muuttua sukujen väliseksi taisteluksi ja epäluottamukseksi muita sukuja ja 
suvun ulkopuolisia kohtaan. Bourdieu (1986), joka katsoo sosiaalisen pääoman 
ilmenevän ryhmien keskinäisenä kamppailuna sosiaalisilla kentillä, katsoo suku-
laissiteisiin kasautuvan sosiaalisen pääoman toimivan ennen kaikkea resurssina 
keskinäisessä kilpailussa asemasta ja vallasta.

Maaseutukylien kontekstissa tiiviit sukuverkostot voivat näin joko vahvistaa 
keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä – tai muodostaa sukujen välisiä kamppailuja 
ja vallankäyttöä sukuverkostojen toimiessa kylien kehittämisedellytyksiä jarrutta-
vana ja kehittämisstrategioita linjaavana tekijänä. Uusien asukkaiden muuttaminen 
kylään voidaan nähdä joko positiivisena kylän elinvoimaisuuden ja instituutioiden 
säilymisen kannalta – tai uhkana oman ja suvun valta-aseman heikentymiselle, 
minkä seurauksena ei esimerkiksi olla halukkaita myymään tonttimaata.

7.1.2. Paikallisesti rakentuneet ystävyyssuhteet

Sukulaisuuteen perustuvat verkostot tulevat muuttajalle ikään kuin valmiina, 
vaikka toki nekin edellyttävät kanssakäymisen ja sukulaisuussuhteiden vaalimista. 
Ystävyyssuhteet sitä vastoin rakentuvat pääosin vasta muuton jälkeen vuorovai-
kutusprosesseissa alueen asukkaiden kanssa. Ystävyyssuhteiden solmiminen 
uudella asuinalueella ei tutkimuksen valossa onnistu kaikkien kohdalla helposti, 
ja joidenkin kohdalla ei lainkaan.

Keski-Pohjanmaalle muuttaneista valtaosa ilmoittaa kyllä solmineensa pai-
kallisia ystävyyssuhteita, mutta varsin vaihtelevassa määrin. Vajaa neljännes 
muuttajista ilmoittaa ystäviä löytyvän paikkakunnalta jopa enemmän kuin kym-
menen, mutta lähes joka viides ainoastaan yhden tai kaksi. Toisaalta ystävyys on 
hankalasti määriteltävissä sen perustuessa ihmisten yksilöllisiin tulkintoihin, 
eikä ystävyyssuhteiden merkitystä voida eikä ole mielekästä mitata määrällä. 
Huomionarvoista sitä vastoin on, että lähes joka kymmenes muuttaja ilmoittaa, 
ettei heillä ole lainkaan ystäviä paikkakunnalla vaikka ovat asuneet kunnassa 
muuttoajankohdasta riippuen jo kolmesta yhdeksään vuotta. Tilanne on sama 
sekä miesten että naisten kohdalla.

Tarkasteltaessa ystävyyssuhteiden paikallista rakennetta huomioiden muut-
tajien ikä, nousee mielenkiintoisia huomioita. Kuten sukulaisten, myös ystävien 
kohdalla yli 60-vuotiaat erottuvat selkeästi muista muuttajista. Kaikki yli 60-vuo-
tiaat muuttajat ovat solmineet paikkakunnalla ystävyyssuhteita ja heistä jopa 
40 prosentilla ystäväverkosto on varsin laaja. Ystävyyssuhteiden solmimista on 
helpottanut usein se, että kyseessä on omalle kotiseudulle paluumuutto, jolloin 
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tutusta ympäristöstä löytyy vanhoja tuttuja kasvoja. Sitä vastoin nuorten naisten 
ystävyyssuhteiden solmimista ovat vaikeuttaneet muun muassa keskinäinen 
kyräily ja kilpailu miehistä (kuva 20).

”Olemme monen ystävän kanssa törmänneet siihen, että uudella paikkakun-
nalla varsinkin nuoriin ja tyttöihin tutustuminen on hankalaa koska heillä on 
yksi mies vähemmän. Vanhemmat ihmiset ottavat avosylin vastaan.” (VS70: 
nainen 27, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

Paikalliset juuret, joko omat tai puolison, näyttävät helpottavan paikallisten ystä-
vyyssuhteiden rakentumista. Paluumuuttajilla on laajimmat ystävyysverkostot ja 
myös puolison synnyinseudulle muuttaneilla laajemmat kuin muilla tulomuutta-
jilla, joista joka viides ei ole saanut solmittua lainkaan paikallisia ystävyyssuhteita. 
Näiden muuttajien kohdalla paikkakunnalle ja paikallisyhteisöihin kiinnittymistä 
heikentää sekä sukuverkoston puuttuminen että muita muuttajia heikommat 
ystävyysverkostot.

Ystävyyssuhteet näyttäytyvät sukuverkostoja väljempinä. Muuttajista joilta 
löytyy paikallinen sukuverkosto, 39 prosenttia pitää sukulaisiin yhteyttä päi-
vittäin. Vastaavasti paikkakunnalla asuviin ystäviin pitää päivittäin yhteyttä 24 
prosenttia muuttajista.

Kuva 20.  Keskipohjalaiselle maaseudulle vuosina 1996–2002 muuttaneiden 
samalla paikkakunnalla asuvien ystävien määrä, joiden kanssa 
kommunikoi säännöllisesti ja joilta voi tarvittaessa pyytää apua 
sukupuolen, iän ja paikkasuhteen mukaan.
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Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista vajaa neljännes (23,7%) on kokenut ys-
tävystymisen paikkakuntalaisten kanssa hyvin helpoksi ja kaksi viidestä (40,6%) 
melko helpoksi. Etenkin aikaisemmat siteet alueelle vaikuttavat positiivisesti muut-
tajien kokemuksiin kanssakäymisestä alueen asukkaiden kanssa. Paluumuuttajista 
liki neljä viidestä (78,3%) on kokenut ystävystymisen paikallisten kanssa hyvin tai 
melko helpoksi, kun puolison synnyinseudulle muuttaneista näin on kokenut kolme 
viidestä (59,7%) ja tulomuuttajista, joilla ei ole omaa eikä puolison kotiseutusidettä 
alueella, vain alle puolet (47,0%). Näin vieraus näyttää heijastuvan vuorovaikutus-
prosesseihin ja sosiaalisten verkostojen rakentumiseen. Joka viides (20,8%) muuttaja 
on kokenut ystävystymisen alueen asukkaisiin melko vaikeaksi ja osa (5,6%) hyvin-
kin vaikeaksi, ja tällöin on ollut pääosin kyse tulomuuttajista. Eroja on nähtävissä 
myös paikkakuntien kesken: melko tai hyvin helpoksi ystävystymisen paikallisten 
kanssa ovat kokeneet erityisesti tuhannen asukkaan Ullavaan (83,4 %) muuttaneet 
ja vastaavasti hyvin tai melko vaikeaksi Toholammille (35,5%) muuttaneet.

Vaikka ystävyyssuhteet ovat ennen kaikkea yksilöiden elämänlaatuun vaikut-
tavia tekijöitä, on niillä nähtävissä myös kollektiivista merkitystä. Ystävyyteen 
perustuvat verkostot luovat omalta osaltaan pohjaa keskinäiselle luottamuk-
selle ja yhteistoiminnalle. Ystävyyssuhteita onkin syytä pitää merkityksellisinä 
myös paikallisyhteisöjen sosiaalisen pääoman näkökulmasta niihin sisältyessä 
sosiaaliselle pääomalle tärkeät elementit: luottamus sekä vastavuoroisuuden 
ja vastapalvelusten vaihto. Ystävyyssuhteissa voi nähdä toteutuvan Colemanin 
(1988) ajattelun mukainen luottojärjestelmä, sekä Putnamin (2000, 291) sosi-
aalisen pääoman indikaattoreista epävirallinen sosiaalisuus (ystävien tapailu) 
ja sosiaalinen luottamus (luottamus ystäviä kohtaan). Ystävyyssuhteiden etuna 
sukuverkostoihin nähden on, etteivät ne ole sukulaisuuteen sidottuja, vaan pe-
rustuvat vapaaehtoisuuteen.

7.1.3. Tuttavat ja naapuriapu

Maallemuuttajien paikallisten suku- ja ystävyysverkostojen lisäksi kartoitin, missä 
määrin muuttajilta löytyy paikkakunnalta tuttavia ja naapureita, joiden kanssa he 
kommunikoivat säännöllisesti ja joilta he voivat tarvittaessa pyytää apua. Lähes 
jokainen (96,4%) muuttaja ilmoittaa paikkakunnalta löytyvän tuttuja ja naapurei-
ta joiden puoleen voi kääntyä. Tuttaviin ja naapureihin ollaan myös yhteydessä 
varsin tiiviisti – 27 prosenttia päivittäin, 46 prosenttia viikoittain ja 18 prosenttia 
kuukausittain. Laajin ja tihein tuttava- ja naapuruusverkosto on jälleen yli 60-vuo-
tiailla muuttajilla. Kaikki tutkimukseen osallistuneet yli 60-vuotiaat muuttajat 
kertovat saavansa tarvittaessa naapuriapua, ja kolme viidestä ilmoittaa tällaisia 
tuttavia ja naapureita olevan useampi kuin kymmenen. Vastaavasti nuoremmista 
muuttajista vain alle kolmanneksella on näin laajat naapuriapuverkostot. Jälleen 
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myös muuttajien paikallinen sukuside vaikuttaa syntyneisiin kontakteihin ja 
kokemuksiin saada naapuriapua: paluumuuttajilla on laajimmat verkostot myös 
tuttavien ja naapureiden osalta (kuva 21).

Tuttavuus- ja naapuruussuhteiden voi katsoa edustavan sosiaalisia verkostoja, 
joissa toimijoiden keskinäiset siteet ovat keveitä ja vapaaehtoisia yhteydenpidon 
ja kanssakäymisen perustuessa yhteiseen asuinalueeseen ja (vastavuoroiselle) 
naapuriavulle. Vaikka tuttavat ja naapurit olisivatkin muuttaji§en sosiaalisissa 
verkostoissa emotionaalisesti heikoin lenkki, ovat ne merkityksellisiä yhteisölli-
syyden ja sosiaalisen pääoman paikallisessa rakentumisessa niiden vahvistaessa 
asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja luottamusrakenteita.

7.1.4. Yhteydenpitotavat

Ihmisten sosiaaliset verkostot ja vuorovaikutuksen tavat ovat globaalisti entistä 
joustavampia ja monin tavoin rakentuvia. Suhteita luodaan ja ylläpidetään kas-
vokkain sekä eri viestintävälineiden kautta. Työ, yhdistystoiminta ja harrastuk-
set synnyttävät perinteistä verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Tämän rinnalle 
ovat nousseet uusiksi yhteisömuodoiksi myös nettiyhteisöt, jotka yhdistävät 
ihmisiä asuinpaikasta riippumatta. Internet ja sähköiset mediat mahdollistavat 

Kuva 21.  Keski-Pohjanmaan maaseutukuntiin vuosina 1996–2002 muuttaneiden 
samalla paikkakunnalla asuvien tuttavien ja naapureiden, joiden 
kanssa kommunikoi säännöllisesti ja joilta voi tarvittaessa pyytää apua 
sukupuolen, iän ja paikkasuhteen mukaan.
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yhteydenpidon ja yhteisöllisyyden riippumatta maantieteellisistä etäisyyksistä. 
Sukulaisuus-, ystävyys- ja tuttavuussuhteita voidaan ylläpitää mm. sähköpostin, 
irc-gallerian, facebookin, skypen ja messengerin välityksellä. Ihmisten sosiaaliset 
verkostot rakentuvat näin sekä paikallisesti että sosiaalisten medioiden kautta 
ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Selvitin maallemuuttajien paikallisia yhteydenpitotapoja pyytämällä heitä 
mainitsemaan kolme yleisintä tapaa (1= yleisin, 2= toiseksi yleisin, 3= kolman-
neksi yleisin), joilla he pitävät yhteyttä muihin alueen asukkaisiin. Analysoin 
vastaukset antamalla yleisimmälle tavalle kolme, toiseksi yleisimmälle kaksi ja 
kolmanneksi yleisimmälle yhden pisteen ja laskemalla kullekin yhteydenpitota-
valle kokonaispistemäärän. Yleisimmäksi tavaksi pitää yhteyttä paikkakunnan 
ihmisiin osoittautui perinteinen kyläily, joka sai reilu neljänneksen (27 prosent-
tia) kokonaispisteistä. Toiseksi yleisimmäksi yhteydenpitotavaksi nousi puheli-
mitse pidettävä yhteys (25 prosenttia) ja kolmanneksi tapaaminen asuinalueen 
yhteisissä tiloissa (11 prosenttia). Myös työn (10 prosenttia) ja harrastusten (8 
prosenttia) kautta pidetään yhteyttä muihin alueen asukkaisiin.

Tutkimustulokset osoittavat perinteisen kyläilyn olevan tärkein kanssakäy-
misen muoto, ja ettei kasvaneella tietoliikenteellä ole roolia paikallisissa kontak-
teissa. Sähköpostitse tapahtuva yhteydenpito sai kaikkein vähiten pisteitä, aino-
astaan alle prosentin kokonaispisteistä, vaikka suurin tutkimukseen vastannut 
muuttajaryhmä on alle 35-vuotiaat nuoret, jotka hallitsevat tietotekniikan käytön.

7.2. Ulkopuolisuuden kokemukset ja sopeutumisen 
vaikeus

Maallemuuttajien kotoutuminen uuteen ympäristöön, tai edes omalle synnyin-
seudulle, ei suju aina toivotulla tavalla. Sosiaalisten verkostojen rakentuminen 
on muuttajakohtainen prosessi joka luonnistuu toisilta helposti, toisten kokiessa 
torjutuksi tulemista ja yhteisön ulkopuolelle jäämistä. Osa muuttajista kokee 
myös itse olevansa niin eri ”maailmasta”, ettei sopeutuminen uuteen ympäristöön 
tunnu mahdolliselta.

Erilaisuus ja ennakkoluulot

Osa maallemuuttajista on kokenut muuton ja uusien ystävyyssuhteiden solmimi-
sen varsin vaikeaksi. Syinä ulkopuoliseksi jäämisen kokemuksiin muuttajat koke-
vat usein oman erilaisuuden, omien henkilökohtaisten valintojen ja elämäntavan 
kuten avioeron ja sinkkuuden. Kuten eräs alueelle muuttanut nainen kertoo, on 
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sinkkuna sosiaalisten suhteiden solmiminen tuntunut vaikealta perhekeskeisessä 
maaseutuyhteisössä, jossa ”lapselliset perheelliset seurustelevat keskenään”. Yksin 
elävä nainen kokee kaltaisiaan löytyvän paikkakunnalta vähän ja toisaalta myös 
kohtaamispaikkoja puuttuvan. Myös poliittinen ja uskonnollinen osallistumatto-
muus ovat synnyttäneet ulkopuoliseksi jäämisen kokemuksia.

”Ei-uskonnollisena, muualta muuttaneena sinkkuna, joka ei myöskään ole 
poliittisesti aktiivinen on sopeutuminen perinteiseen konservatiiviseen maa-
laisyhteisöön vaikeaa. Täällä ei ole paljon samanlaisia ihmisiä, eikä myöskään 
kohtaamispaikkoja. Lapselliset perheelliset seurustelevat yleensä keskenään.” 
(VS32: nainen 40, tulomuuttaja)

Vaikka maaseudulla korostuisivatkin perhearvot ja perhekeskeisyys, osoit-
taa tutkimus, että sinkkutaloudet ovat myös maaseudun arkea, jota muuttoliike 
osaltaan uusintaa. Kyselytutkimukseen vastanneista maallemuuttajista joka 
kymmenes ilmoittaa asuvansa yksin. Tosin sinkkujen joukossa on myös muut-
tajia, jotka ovat muuttaneet alueelle alun perin puolison perässä ja sittemmin 
eronneet. Avioero on niin ikään voinut synnyttää yhteisöstä torjutuksi tulemi-
sen kokemuksia. Omien henkilökohtaisten, erään muuttajan sanoin ”rohkeiden 
ratkaisujen teko”, on synnyttänyt yhteisöstä ulkopuoliseksi jätetyn ja vältellyksi 
tulemisen kokemuksia.

”Avioero, opiskelu aina akateemiseen loppututkintoon asti, omien rohkeiden 
ratkaisujen teko on aiheuttanut kateutta, torjuntaa, tunnen itseni ulko-
puoliseksi, erilaiseksi, vältellyksi.” (VS52: nainen 58, tulomuuttaja puolison 
synnyinseudulle)

Oman paikallisen haasteensa Keski-Pohjanmaalla luovat vahvat poliittiset ja 
uskonnolliset juuret, jotka ovat olleet osalle muuttajista varsin vieraita ja ovat 
muodostuneet jopa esteeksi alueelle kotiutumiselle.

”[Kunnassa] esim. työelämässä arvostetaan juuri näitä julkiuskovaisia... Se ja-
kaa kunnan kahtia.” (VS13: nainen 28, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

”Suurin este [kuntaan] kotiutumiselle on paikallisten pohjaton ennakkoluulo 
muualta tulleita kohtaan. Ilmenee etenkin avoimen härskinä tuijottamisena, 
suoranaisena asioiden uteluna. Olenkin sanonut, että taitavat raukat pelätä 
”maailmasta” tulleita ihmisiä. Paikallisella uskonsuunnalla on suuri vaikutus 
tähän ja koko kunnan ilmapiiriin. Onneksi palveluammateissa työskenteleviin 
on valikoitunut ulospäin suuntautunut ja ennakkoluuloton aines.” (VS22: 
nainen 38, tulomuuttaja)
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Myös eri alueilta kotoisin olevien luonne-erot ovat voineet johtaa jopa (kylä)yhtei-
sön ulkopuolelle jäämisen kokemuksiin. Ihmisten erilaiset luonteet ja puhetavat 
voivat synnyttää väärinymmärryksiä ja tahattomia loukatuksi tulemisen tunteita. 
Pohjalaisiin tottumattomat voivat kokea pohjalaisen suoruuden loukkaavaksi – 
ja vastaavasti pohjalaiset sen, että ”pitää arvailla mitä se ihminen tarkotti sillä 
mitä se sano” jonkin sortin kiusanteoksi. Erilaisten puhetapojen seurauksena 
keskinäinen kanssakäyminen on toisinaan vaikeutunut jopa siinä määrin, että 
uusi tulokas on jäänyt yhteisön ulkopuolelle, tai sopeutuminen on ollut vaikeaa 
ja vaatinut paljon aikaa.

” … tilannetta että ihminen todella jää ulkopuolelle, että se ei pääse sinne yh-
teisön sisälle, niin sillon siinä varmasti on niinku luonteessa niin iso ero, tässä 
pohjalaisessa tavassa käyttäytyä. Täällähän ihmiset on tavattoman suoria… 
sanoo ko silakalle suoraan. Se ei yhtään niinku, tiiätkö sillä ei oo tätä small 
talkingia ollenkaan. Niin tuota, se ihminen niinku kokee jatkuvasti tulevansa 
loukatuksi vaikka välttämättä nämä ihmiset eivät sitä tarkota semmosena. 
Mää sanoisin että se on niinku hirviän iso ero jos ihminen tulee Itä-Suomesta 
tai tulee Pohjanmaalta. Tulee Savosta tai tuosta Savo-Karjalan rajamailta, 
niin semmosen ihmisen on vaikea sopeutua tänne, koska täällä ihmiset on 
niin suoria. Mutta myöskään me emme sopeudu heihin hirviän helposti ko 
me emme ymmärrä sitä, että asioita ei voi kertua suoraan vaan meijän pitää 
arvailla mitä se ihminen tarkotti sillä mitä se sano. Että se on niinku ihan 
tämmösistäki, luonteenpiirteistä kiinni. Oon huomannu ihan että tiiätkö, tulee, 
niitten ei tarvi kilometrimääräsesti tulla meistä kaukaa, se menee heti tossa 
Keski-Suomen rajalla, se lähtee se ihmisluonteen ero ja tapa keskustella. Että 
eihän täällä turhia puhuta, normaalisti turhia puhuta, sitä vaan puhutaan 
se mikä on asiaa ja sillä selevä. Ite en ollu sitä huomannu… mää en ollu tullu 
ajatelleeks sitä, mutta oisko pari vuotta sitte rupes kertohan tämmöset jotka 
olivat asuneet [kunnassa] jo pitkästi toistakymmentä vuotta, että heijän on 
ollu tavattoman vaikia sopeutua siihen että asiat sanothan niin suoraan. Että 
se tuntuu hirviän pahalta.” (H3: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Yllä oleva kertomus kuvastaa miten kulttuuriset identiteetit elävät yhä ihmis-
ten mielissä vahvasti. Uusia tulokkaita peilataan omaa historiallista ja paikal-
lista identiteettiä vasten, mikä synnyttää jakoa meihin ja heihin. Paikallisissa 
yhteisöissä käytetään valtaa päättäen uusien tulokkaiden osallisuudesta tai 
osattomuudesta päästä yhteisöjen jäseniksi. Toisaalta myös muuttajat joutuvat 
pohtimaan, haluavatko ja pystyvätkö he samaistumaan paikallisiin identiteet-
teihin ja kulttuuriin.
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Epäonnistumisen leima

Paluumuuttoa voidaan pitää tulomuuttoa helpompana muuttoprosessina paikka-
kunnan tuttuuden sekä siellä asuvien sukulaisten, ystävien ja tuttavien johdosta. 
Omalle synnyinseudulle takaisin muuttaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. 
Paluumuuttajat ovat kokeneet myös paineita heihin kohdistuvista odotuksista. 
Paineita luovat muun muassa sukurasite ja ”epäonnistumisen leima”.

”… ehkä semmosen ihmisen joka tulee muualta, niin on helpompi sopeutua kun 
hän ei niinko tunne sitä taustaa, tiiätkö jos aattelee että me on tultu tähän 
ja me on tehty asioita hirviästi eri tavalla ko normaalisti, niin sen on tuntenu 
luissa ja ytimissä että katotaan niinko hirviän tarkkaan, ja sitä onnistumisten 
ja epäonnistumisten kirjoa sitten mitä tulee. Sen niinkö tuntee tiiätkö sillaa 
että aha, taas tietää että taas meistä jotaki puhutaan, ei tiiä että mitä puhu-
taan, mutta että jotain puhutaan. Varmaan semmosten ihmisten jotka tulee 
muualta, joilla ei oo niinko mitään semmosta taustaa siellä niin he saa tehä 
niinko rennommin niitä asioita. Että ko meillä on kuitenki niinko se semmonen 
sukuympäristö täsä näin, ja ihmiset tietää että ahaa ne on niitä ja ko meki 
aikoinaan tultiin tähän, molemmat koulutettuja ihimisiä, sitä ihimeteltiin 
kauhiasti että misä ne epäonnistu, eikä tajuttu sitä että ei niinko epäonnistuttu 
yhtään missään vaan haluttiin aidosti tulla niinko asumaan tähän ja asumaan 
tätä tilaa… Ei ehkä enää niinkään, että nyt katothan että ihmiset tulee töihin 
ihan oikiasti tänne, mutta aikasemmin katothin jos ihmiset tuli takasin että 
missähän ne epäonnistu.” (H3: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Kotiseudun vieraus

Erityisesti yli 60-vuotiaat muuttajat ovat valtaosin omalle synnyinseudulleen 
palanneita. Pitkiä aikoja poissa olleet ja eläkepäivinä kotiseudulle palanneet 
ovat kuitenkin kokeneet paluumuuton toisinaan vaikeaksi. Oma kotiseutu onkin 
tuntunut yllättäen vieraalta ja kaikki on pitänyt aloittaa alusta.

”Olin kaksikymppinen kun lähdin täältä kotiseudulta. Takaisin tullessa olin 
eläkeläinen. Nuoruuden kaverit olivat häipyneet. Piti aloittaa kaikki ”alusta”. Pa-
luumuutto oli erittäin vaikeaa ennen kuin sai kaikki asiat luistamaan, varsinkin 
viralliset. Harkitsimme takaisin muuttoa Ruotsiin, mutta olemme edelleen täällä 
synnyinmaassa. Lapset asuvat Ruotsissa.” (VS42: nainen 66, paluumuuttaja)

”Olin poissa 42 vuotta. Tulin synnyinseudulle, mutta ”vieraaseen” ympäris-
töön.” ( VS25: mies 72, paluumuuttaja)



7.3. Yksilötason verkostot sosiaalisen pääoman varantona ■ 113

Aktiivisuuden ja ajan vaatimus

Tulomuuttajien kohdalla sopeutumisen ja kotoutumisen vaikeudet näyttäisivät 
olevan erilaisia kuin paluumuuttajilla. Heidän rasitteena ei ole sukutaustaa, eikä 
pettymystä voi aiheuttaa kotiseutuun luodut odotukset. Tulomuuttajien kotoutu-
mista sitä vastoin vaikeuttaa heihin kohdistuvat aktiivisuuden ja ajan vaatimukset. 
Jotta tulomuuttajat lunastavat kyläyhteisön hyväksynnän ja kylän täysivaltaisen 
jäsenyyden, vaaditaan heiltä usein yhteisöllistä aktiivisuutta ja toisaalta myös 
ajan kulumista – mahdollisesti jopa sukupolvien ajan.

”Aluksi maalle muutto oli shokki. Vaati sopeutumisaikaa 1–2 vuotta ennen 
kuin tänne pääsi sisälle. Työ ja oma aktiivisuus auttoivat sopeutumaan. Nyt 
olen onnellinen maalla asuja luonnon rauhassa, mutta en ole yksin.” (VS2: 
nainen 54, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

”[Kunta] on sisäänpäin lämpiävä eikä muualta tulleita haluta. Yleisesti 
sanotaan että täällä pitäisi asua vähintään 20 vuotta ollakseen vertainen 
alkuperäisten kanssa.” (VS50: mies 36, tulomuuttaja)

”Mutta tietysti se on täällä, niinkö varmaan joka paikassa muuallaki maalla, 
kaupungeissa se on mun mielestä ihan eri asia, mutta maalla tuota se että 
sun pitää ihan hirvittävän kauan asua siellä tai periaatteessa olla ihan toista 
sukupolvea, ennenkö sinut koetaan niinko täysin, että sää oot, kuulut tähän. 
Tai sitte sun pitää niinkö niin mennä lujasti siihen systeemiin mukaan, että 
koetaan että sinä oot ja kuulut tähän systeemiin.” (H3: nainen, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

7.3. Yksilötason verkostot sosiaalisen pääoman 
varantona

Maallemuuttajien sosiaaliset verkostot näyttäytyvät hyvin erilaisina muuttajasta 
riippuen. Useilta muuttajilta löytyy paikkakunnalta sukulaisia, ystäviä, tuttavia 
ja naapureita joiden kanssa ollaan tekemisissä myös varsin tiiviisti. Naisilla on 
miehiä laajemmat sukuverkostot, mutta miehillä vastaavasti naisia laajemmat 
ystävyys-, tuttavuus- ja naapuruusverkostot. Yli 60-vuotiailla muuttajilla on 
erityisen laajat ja tiiviit verkostot niin sukulaisten, ystävien kuin tuttavien ja 
naapureiden osalta. Yksilöiden sosiaalisten suhteiden ollessa aina myös yh-
teisöllinen voimavara näyttävät yli 60-vuotiaat omaavan varsin merkittävän 
sosiaalisen pääoman varannon.
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Sosiaalisten verkostojen laajuuteen vaikuttaa paluumuuttajien kohdalla van-
hojen ystävien ja tuttavien ohella erityisesti myös sukulaisten vahva paikallinen 
merkitys. Myös tulomuuttajien kohdalla sosiaalisten verkostojen rakentumista 
helpottaa kaikkinensa jos puolisolla on juuret paikkakunnalla. Puolison kotiseu-
dulle muuttaneilla on muita tulomuuttajia laajemmat verkostot sekä puolison 
sukulaisista että alueella solmituista ystävyyssuhteista.  Näin myös ystävyyssuh-
teiden solmimisessa näyttää edesauttavan omat ja puolison sukusiteet.

”Kymmenen poissaolovuoden jälkeen paluu synnyinkuntaan oli uskomatto-
man helppoa. Veljeni avulla oli jo viikon jälkeen semmoinen ystäväpiiri että 
tuntui kuin ei olisi poissa ollutkaan.” (VS30: mies 31, paluumuuttaja)

”Miehellä on aika paljon sukulaisia täällä, joten sitä kautta paljon ystäviä, 
tuttavia.” (VS17: nainen 27, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

Maallemuuttajien sosiaaliset verkostot rakentuvat kaikkinensa hyvin paikallisesti, 
mikä vahvistaa sekä symbolista että toiminnallista yhteisöllisyyttä. Muuttajien 
verkostot rakentuvat sekä syntyperäisistä paikkakuntalaisista että paikkakunnalle 
myöhemmin muuttaneista, kuitenkin niin, että omalle kotiseudulleen muuttaneet 
ovat muita muuttajia useammin tekemisissä kantaväestön kanssa ja vastaavasti 
tulomuuttajat muiden tulomuuttajien tai toisella paikkakunnalla asuvien kanssa. 
Ainoastaan kolme prosenttia maallemuuttajista ilmoittaa sosiaalisten verkostojen 
muodostuvan etupäässä toisella paikkakunnalla asuvista ja tällöin selittävänä 
tekijänä on usein myös työpaikan sijainti toisella paikkakunnalla.

”Toimin yrittäjänä toisella paikkakunnalla, enkä ole juurikaan ehtinyt tutus-
tua paikalliseen väestöön. Kaikki ystävät ja kaverit asuvat samalla paikka-
kunnalla, missä yritykseni sijaitsee.” (VS67: mies 30, tulomuuttaja)

Muuttajien kotoutuminen on kuitenkin selkeä haaste maaseudulle ja kylille. 
Ihmisten lisääntyvä liikkuvuus alueiden välillä tulee kasvattamaan asukkaiden 
vaihtuvuutta. Ilman paluu- ja tulomuuttajien paikallisten verkostojen onnistunutta 
rakentumista myös maaseudun omaehtoisen kehittämisen edellytykset heiken-
tyvät. Jokainen uusi asukas joka ei pääse kiinnittymään uuteen asuinpaikkaan ja 
sen sosiaalisiin verkostoihin, on menetetty toimija yhteisöllisessä kehittämisessä. 
Paikallisesti rakentuvat verkostot muodostavat pohjan ja mahdollisuuden yhtei-
söllisen toiminnan rakentumiselle.

”…kaikesa toiminnassa se verkoston tärkeys on tosi tärkiä… Tahothan ja 
ve’ethän mukaan, että meillä on tämmönen yhteinen juttu, tuu tänne... on 
huikannu pihalta, että hei meillä on tämmönen hanke, nyt ruvethan teke-
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hän, että tuu mukhan… Vanhempi väki on vähän niinku avoimempaa täsä, 
on totuttu elähän vähän niinku sellasessa yhteistaloudessa. Ei verethy aina 
verhoja kiinni, että se on vähän semmosta avoimempaa ollu ennen... (H2, 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

”… mulla tietysti oli vaikiampi kerätä sitä talkooväkeä kun oli outo. Että ei 
oikeestaan tuntenu sitte kuitenkaan porukkaa ja semmosta jota ois sitte 
mahollisesti voinu kysyä mukaan.” (H12, nainen, tulomuuttaja puolison syn-
nyinseudulle, vetänyt kaksi kylän kehittämishanketta)

Yksilötason sukulaisuus-, ystävyys- ja naapuruussuhteet edesauttavat kollektii-
visen toiminnan käynnistymistä (kuva 22). Yhteisöllinen kehittäminen saa usein 
alkunsa ydinjoukosta ja toimijoiden henkilökohtaisista verkostoista. Ydintoimijat 
houkuttelevat ja innostavat mukaan omia sukulaisia, ystäviä, tuttavia ja naapureita, 
jotka puolestaan hyödyntävät omia verkostojaan.

Kuva 22.  Kesäjuhlien järjestelytyötä Kaustisen Lautamiehentalolla heinäkuussa 
2006. Kuva: Matti Mustajärvi.



”…nää kaikki tällaset maaseudun kehittämishankkeet, sekä niinku toiminta-
ryhmien toiminta, että rahotukset ja ne hankkeet mitä niillä luodaan, niin 
se on aina kahtaalla. Vois sanoa että meleken ifty ifty niinku se vaikutus ja 
tarkotus, on se että luodaan sitä mitä niillä niinku suoraan luodaan, mutta 
se välillinen vaikutus että on sekä sitä aktiivisuutta ja toimintaa ja ihmiset 
saa sitte näitä sosiaalisia verkostoja jotka myöskin sitte sitoo tänne.” (H4: 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Ihmisten lähteminen mukaan paikalliseen kehittämiseen edellyttää samaistu-
mista paikkaan tai alueeseen, jolloin keskeisiksi nousevat paikallisyhteisöihin ja 
paikallisiin identiteetteihin kiinnittyminen (Rannikko 2008b). Paikallisyhteisöjen 
tunnusmerkkeinä voidaan pitää interaktiota (kanssakäyminen), identiteettiä (sa-
maistuminen) ja instituutioita (palvelut, yhdistykset jne.) (Rannikko 1997, 225–
228). Puhuttaessa yhteisöistä viitataan usein joko toiminnalliseen tai symboliseen 
yhteisyyteen, jolloin toiminnallisella yhteisöllä viitataan tietyllä maantieteellisellä 
alueella ilmeneviin sosiaalisiin suhteisiin (interaktio) eli konkreettiseen vuoro-
vaikutukseen, ja symbolisella yhteisyydellä ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuuteen 
(identi ikaatio) joka ilmenee tietoisuuden ja tunteen tasolla (vrt. Lehtonen 1990, 
23–29). Toisaalta myös toiminnallinen yhteisöllisyys edellyttää yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja ”me-henkeä”, tietoisuutta ja tunnetta paikkaan ja yhteisöön 
identi ioitumisesta, halua toimia yhdessä oman asuinalueensa puolustamiseksi 
ja kehittämiseksi. Toiminnallinen yhteisöllisyys vahvistaa usein myös paikallisia 
instituutioita, toiminnan kytkeytyessä usein paikallisten instituutioiden kuten 
kyläkoulun puolustamiseen.

Muuttajien 
paikkaidentiteetin 
rakentuminen ja 
kiinnostus paikalliseen 
vaikuttamiseen

8
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Paikkaan identi ioitumiseen ja identiteetin rakentumiseen vaikuttavat pai-
kan kokeminen eli se, miten yksilö kokee juurtuvansa paikkaan ja tunteeko hän 
itsensä osalliseksi vai sivulliseksi. Osallisuuden kokemusten kautta paikka (place) 
hahmottuu osaksi yksilön identiteettiä, kun puolestaan sivulliseksi jäämisen ko-
kemukset synnyttävät juurettomuutta jota voidaan kuvata myös paikattomuuden 
(placeness) käsitteellä (vrt. Relph 1976, 41). Rajanti (1999, 192–193) puhuu 
myös epäpaikoista, joilla hän viittaa tiloihin jotka eivät rakenna käyttäjälleen 
identiteettiä, vaan ovat vain väliaikaisen olemisen tiloja.

Kehittyneiden tietoliikenneyhteyksien katsotaan usein tekevän välimatkoista 
ja paikoista merkityksettömiä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostoihin iden-
ti ioituminen eivät edellytä paikkasidosta sillä yhteyksiä solmitaan ja ylläpidetään 
viestintävälineiden mahdollistamissa ”virtuaalitiloissa”. Paikan merkitystä ei kui-
tenkaan murenna sosiaalisten kenttien laajentuminen paikallisista globaaleiksi 
sillä paikka on myös maisema ja ympäristö, johon kiinnitytään emotionaalisten 
kokemusten kautta. Kotiseutu on monille paikka, jonka merkitys säilyy muistojen 
ja aikaisempien kokemusten kautta. Kotiseudulle paluu kuvataan usein paluuksi 
omille juurilleen, merkitykselliseen ja tärkeään paikkaan, maisemaan ja ympä-
ristöön, jossa elää muistot, perinteet sekä jatkuvuuden tunne.

Paikkaidentiteetin syntyminen on yksilöllinen prosessi, kun taas alueellisen 
identiteetin rakentuminen on kollektiivinen prosessi. Paasi (1986, 35–37) on 
hahmottanut alueellisen identiteetin käsitettä aluetietoisuuden ja alueen identi-
teetin merkitysten kautta. Aluetietoisuuden perustana Paasi katsoo olevan kol-
lektiivisen tiedon, tunteen ja toiminnan jolloin yhteinen tieto mahdollistaa alueen 
erottamisen muista alueista, yhteinen tunne ihmisen kiinnittymisen alueeseen 
ja yhteinen toiminta jaetun toimintavalmiuden toimia alueen hyväksi. Aluetie-
toisuus synnyttää alueellisia yhteisöjä joiden ominaisuudet ovat sekä todellisia 
että kuvitteellisia. Todelliset ominaisuudet syntyvät kokemuksista ja kontakteista 
alueen asukkaiden kesken, kun kuvitteellisia ovat ominaisuudet joita pidetään 
suotavina ja toivottavina alueidentiteetin rakentamiseksi.

Alueen identiteetti viittaa kuulumiseen alueellisesti ja kulttuurisesti johonkin 
yhteisöön ja elämäntapaan johon samaistutaan myönteisten kokemusten kautta. 
Alue tunnistetaan muun muassa kulttuuriperinteestä ja historiasta. Esimerkiksi 
murre, suvut ja erilaiset tapahtumat vahvistavat yhteisöllisen identiteetin syntyä. 
Alueellisen identiteetin subjektiivisuus viittaa alueen asukkaiden itse tuottamaan 
imagoon alueesta, sekä toisaalta ulkopuolisten tekemiin luonnehdintoihin jotka 
vahvistavat asukkaiden käsitystä alueen imagosta. Objektiivisesti alueen identi-
teettiä rakennetaan ulkoa käsin, ulkoisten luokitusten kautta (esim. hallinnolliset 
aluerajat). (Kuva 23).

Jotta ihmisillä herää kiinnostus lähteä mukaan asukaslähtöiseen kehittämi-
seen, edellyttää se alueen tunnistamista ja halua samaistua alueeseen. Tarkastelen 
seuraavaksi paluu- ja tulomuuttajien paikkaidentiteetin rakentumista ja heidän 
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kotoutumista ja kiinnittymistä uudelle asuinalueelle eli Keski-Pohjanmaan maa-
seudulle. Tarkastelen muuttajien kiinnostusta paikallisiin asioihin; kuinka tiiviisti 
muuttajat seuraavat kuntaansa koskevaa päätöksentekoa, ja millä tavoin he itse 
ovat kiinnostuneita vaikuttamaan ja ottamaan kantaa paikallisiin asioihin. Tuon 
esiin myös muuttajien kokemuksia osallisuudesta – kokemuksia keinoista ja mah-
dollisuuksista vaikuttaa itseä, perhettä ja asuinaluetta koskeviin asioihin. Lopuksi 
pohdin paikalliskulttuurin merkitystä paikkaidentiteetin vahvistajana, tuomalla 
erään tulomuuttajatarinan kautta esiin mikä merkitys kulttuurisilla tekijöillä voi 
olla sekä paikkaan juurtumisen että asukaslähtöisen kehittämisen näkökulmasta.

8.1. Kiinnostus paikallista päätöksentekoa kohtaan

Olen tarkastellut keskipohjalaiselle maaseudulle muuttaneiden paikkaidentiteetin 
rakentumista selvittämällä, missä määrin alueen paluu- ja tulomuuttajat seuraavat 
kuntaansa koskevaa päätöksentekoa. Katson kiinnostuksen paikallisia asioita ja 
päätöksentekoa kohtaan rakentavan ja ilmentävän muuttajien paikkaidentiteettiä 
– tietoisuutta, tunnetta ja halua kuulua paikkaan.

Keskipohjalaiselle maaseudulle muuttaneista paluu- ja tulomuuttajista hie-
man yli puolet ilmoittaa seuraavansa paikallista päätöksentekoa säännöllisesti 
tai melko säännöllisesti. Ehkä hieman yllättäenkin naiset ovat kiinnostuneempia 
kunnallisesta päätöksenteosta kuin miehet. Kyselytutkimukseen vastanneista 
miehistä useampi kuin joka kymmenes ei seuraa kunnallista päätöksentekoa 
lainkaan.

Iän puolesta aktiivisimmin paikallista päätöksentekoa seuraavat 35–59-vuo-
tiaat ja passiivisimmin alle 35-vuotiaat muuttajat. Jos huomioidaan muuttajien 
paikkasuhde, seuraavat aktiivisimmin kuntansa asioita tulomuuttajat joilla ei ole 
omia eikä puolison kotiseutusiteitä alueelle. Heistä joka neljäs seuraa kunnallista 

Kuva 23. Alueellinen identiteetti – käsitteen keskeiset merkitykset (Paasi 1986, 36).
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päätöksentekoa säännöllisesti, kun paluumuuttajista näin tekee vajaa viidennes 
ja puolison synnyinseudulle muuttaneista vieläkin harvempi. Tämä antaa viitteitä 
siitä, että ilman omia tai puolison kotiseutusiteitä muuttavat, joiden paikallis-
tuntemus ja sosiaaliset verkostot ovat muita muuttajia suppeammat, pyrkivät 
integroitumaan uudelle asuinalueelle seuraamalla muita aktiivisemmin paikallisia 
asioita ja päätöksentekoa (kuva 24).

Tutkimustulokset kuvastavat yhtäältä maallemuuttajien kiinnostusta paikal-
lista päätöksentekoa ja vaikuttamista kohtaan, että integroitumisastetta uudelle 
paikkakunnalle. Tutkimustulosten valossa voikin nostaa esiin myös kriittisen ja 
huolestuneen kysymyksen: Luoko se, että vain hieman yli puolet uusista asukkaista 
seuraa kunnallista päätöksentekoa säännöllisesti tai edes melko säännöllisesti 
uhkakuvia paikallisdemokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimivuudelle? Tulisiko 
kuntien pohtia nykyistä tehokkaampia keinoja ja välineitä uusien asukkaiden 
osallistumisen ja demokratian vahvistamiseksi? Kansalaisten kiinnostuksella yh-
teisiä asioita kohtaan on kiinteä yhteys myös sosiaaliseen pääomaan, asukkaiden 
kykyyn ja haluun toimia yhteisten tavoitteiden ja asuinalueen hyväksi. Niemelä 
(2004, 10) joka on tutkinut sosiaalista pääomaa Suomen kunnissa, on todennut 
sosiaalisen koheesion syntyvän juuri hyvän hallinnoinnin (good governance) 
seurauksena, jonka tunnusmerkkeinä pidetään kansalaisten osallistumista ja 
kansalaisdemokratian toteutumista.

Kuva 24.  Keski-Pohjanmaan maaseudulle vuosina 1996–2002 muuttaneiden 
kiinnostus kunnallista päätöksentekoa kohtaan sukupuolen, iän ja 
paikkasuhteen valossa.
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8.2. Mielekäs vaikuttamisen tapa

Muuttajien integroituminen uudelle asuinalueelle ja paikkaan kiinnittyvien identi-
teettien muodostuminen eli samaistuminen alueeseen ja sen elämään edellyttävät 
kiinnostusta paikallisiin asioihin. Samaistumisen myötä syntyy halu vaikuttaa 
oman asuinalueensa kehitykseen ja tulevaisuuteen.

Sitä, millä tavoin Keski-Pohjanmaan paluu- ja tulomuuttajat ovat kiinnostu-
neita vaikuttamaan ja ottamaan kantaa oman kuntansa asioihin, olen selvittänyt 
esittämällä muuttajille erilaisia vaikuttamisen tapoja, josta olen pyytänyt heitä 
valitsemaan mieluisen vaihtoehdon tai vaihtoehtoja. Mikäli muuttaja valitsi 
useamman vaihtoehdon, analysoin vastaukset jakamalla samanlaiset vastaukset 
tasan jolloin sain vastauksia saman lukumäärän kuin vastaajia. Kokonaisuu-
dessaan kysymykseen jätti vastaamatta reilu kolmannes muuttajista minkä voi 
tulkita tarkoittavan, etteivät kyseiset muuttajat ole kiinnostuneita vaikuttamaan 
paikallisiin asioihin millään tavoin, tai että vaihtoehdoista puuttui heille mieluisa 
vaikuttamisen tapa.

Tutkimustulosten perusteella muuttajat ovat kiinnostuneimpia vaikuttamaan 
ja ottamaan kantaa kuntansa asioihin osallistumalla paikallisten kehittämishank-
keiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin maaseudun omaehtoinen kehittä-
minen jota toteutetaan pitkälti juuri hankkeiden kautta, näyttäisi saavan uusia 
potentiaalisia toimijoita maallemuuttajista. Hanketoiminnasta ovat kiinnostuneita 
sekä miehet että naiset, miehet naisia hieman enemmän. Naiset sitä vastoin ovat 
miehiä kiinnostuneempia osallistumaan mielenosoituksiin, rahan keräyksiin ja 
erilaisten vetoomusten allekirjoittamiseen sekä kirjoittamalla mielipidekirjoi-
tuksia lehtiin ja internetiin. Huolimatta siitä, että naiset seuraavat kunnallista 
päätöksentekoa miehiä tiiviimmin, on heidän kiinnostus pyrkiä kunnallispoli-
tiikkaan selkeästi miehiä alhaisempaa (kuva 25).

Uusien asukkaiden, erityisesti naisten, alhaista kiinnostusta pyrkiä kunnallis-
politiikkaan voi pitää alueiden kasvavana haasteena lisääntyvän muuttoliikkeen 
seurauksena. Naisten ollessa merkittävä muuttajaryhmä niin lähtö- kuin tulo-
muuttajissa luo tämä erityisiä haasteita paitsi paikallisdemokratian rakenteille 
myös sukupuolten tasa-arvotavoitteille kunnallisessa päätöksenteossa. Myös 
tämän tutkimuksen eräissä tutkimuskunnissa on nähtävissä viitteitä muuttoliik-
keen seurauksista naisten alhaiseen kiinnostukseen osallistua kunnalliseen pää-
töksentekoon. Tarkasteltaessa vuoden 2008 kunnallisvaalien tuloksia jää naisten 
osuus keskipohjalaisten kuntien valtuustoissa useimmiten alle kolmannekseen. 
Kaustisen kunnassa, jonne on muuttanut eniten uusia asukkaita maakunnan 
ulkopuolta tarkasteltaessa vuosien 1996–2002 muuttoja, jää naisten osuus vuo-
den 2008 kunnallisvaaleissa läpimenneistä vain 15 prosenttiin. Kaustisen kunta 
erottuukin muista kunnista, paitsi sillä että se on maamme perussuomalaisen 
kunta, myös naisten varsin alhaisella osuudella kunnanvaltuustossa. Vastaavasti 
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esimerkiksi Lestijärvellä ja Halsualla naisten osuus kunnanvaltuustoissa on 
lähes puolet.

Naisten vähäistä edustusta kunnallisessa päätöksenteossa voi toki selittää 
myös läpipääsemisen vaikeudella mutta tutkimustulosten valossa maallemuuttaji-
en, niin naisten kuin miesten, toimiminen luottamustehtävissä on jopa suurempaa 
kuin ilmaistu kiinnostus pyrkiä kunnallispolitiikkaan. Kyselytutkimukseen vas-
tanneista naisista 8,5 prosenttia ja miehistä 17,4 prosenttia ilmoittaa toimivansa 
kunnan luottamustehtävissä, ja luottamustehtävissä toimivat yhtälailla niin pa-
luu- kuin tulomuuttajat. Kaiken kaikkiaan poliittisiin järjestöihin tai puolueisiin 
ilmoittaa kuuluvansa 14 prosenttia muuttajista.

Tavoissa, miten muuttajat haluavat vaikuttaa paikkakuntansa asioihin näyt-
täisi olevan eroja paitsi sukupuolen myös iän mukaan. Alle 35-vuotiaat ovat 
muita kiinnostuneempia mielenosoituksista, rahan keräyksistä ja erilaisten 
vetoomuksien allekirjoittamisesta, 35–59 -vuotiaat puolestaan pyrkimään kun-
nallispolitiikkaan, osallistumaan hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä 
kirjoittamaan mielipidekirjoituksia lehtiin ja nettisivustoille. Yli 60–vuotiaat ovat 
muita aktiivisemmin kiinnostuneita toimimaan puolueiden paikallisjärjestöissä. 
Näin eri ikäryhmillä näyttäisi olevan erilaiset tavat vaikuttaa ja toimia oman 
asuinalueensa kehittämiseksi, minkä vuoksi laaja-alainen asukaslähtöinen kehit-

Kuva 25.  Tapa, jolla kiinnostunut vaikuttamaan kuntansa asioihin sukupuolen, iän 
ja paikkasuhteen mukaan.
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pyrkimällä kunnallispolitiikkaan
toimimalla aktiivisesti jonkin puolueen paikallisjärjestössä
osallistumalla hankkeiden suunnitteluun/toteutukseen
mielenosoituksin, rahan keräyksin tai vetoomuksin
kirjoittamalla mielipidekirjoituksia lehtiin tai nettiin
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täminen hyötyy eri-ikäisestä väestöpohjasta ja eri-ikäisistä muuttajista. Kaikkia 
ikäryhmiä kiinnostaa kuitenkin erityisesti paikallisten kehittämishankkeiden 
kautta vaikuttaminen. Kylätoiminnan muuttuminen projekteiksi saa näin kaikista 
maallemuuttajaikäluokista potentiaalisia uusia toimijoita.

Myös muuttajien paikkasuhteella näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten ha-
luaa vaikuttaa ja ottaa kantaa paikallisiin asioihin. Lähes joka viides paluumuuttaja 
ilmaisee olevansa kiinnostunut pyrkimään kunnallispolitiikkaan tai toimimaan 
aktiivisesti puolueen paikallisjärjestössä. Puolison synnyinseudulle muuttaneet 
ovat sitä vastoin muita kiinnostuneempia kirjoittamaan mielipidekirjoituksia sekä 
osallistumaan mielenosoituksiin, rahankeräyksiin ja vetoomuksiin. Tulomuuttajat, 
joilla ei ole omaa eikä puolison kotiseutusidettä alueelle, haluavat vaikuttaa ensisi-
jaisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla hankkeita. Projektien kautta toimimista 
voikin pitää esimerkiksi perinteistä puoluetoimintaa helpompana väylänä päästä 
vaikuttamaan paikallisiin asioihin. Projektitoiminnan ollessa vielä varsin uusi ja 
joustava toimintatapa, ei siihen ole muodostunut samalla tavoin vakiintuneita 
toimijarooleja ja näin uutena mukaan meneminen ja omien vaikuttamiskanavien 
löytäminen on helpompaa.

8.3. Osallisuuden kokemukset

Omaehtoisen kehittämisen käynnistymisessä ei ole kysymys ainoastaan kiinnos-
tuksesta vaikuttaa asioihin, vaan myös paikallisesti rakentuvasta osallisuudesta. 
Osallisuuden kokemukset, eli kuinka ihminen kokee kuuluvansa paikkaan ja 
paikallisiin yhteisöihin, ja millaiseksi hän kokee keinonsa ja mahdollisuutensa 
vaikuttaa itseään, perhettään ja asuinaluettaan koskeviin asioihin vaikuttavat 
kiinnostukseen ja aktiivisuuteen toimia oman asuinalueen kehittämiseksi. Mikäli 
ihminen kokee vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi, murentaa tämä sekä paik-
kaidentiteettiä että kiinnostusta paikalliseen toimijuuteen.

Maallemuuttajat Keski-Pohjanmaalla kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa 
melko heikoiksi. Kaksi kolmesta muuttajasta kokee vaikutusmahdollisuuksia ole-
van jonkin verran, mutta useampi kuin joka viides kokee, ettei heille ole lainkaan 
mahdollisuuksia vaikuttaa itseään, perhettään ja asuinaluettaan koskeviin asioi-
hin. Ainoastaan joka kymmenes muuttaja kokee vaikutusmahdollisuuksia olevan 
paljon tai erittäin paljon. Miehet kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa hieman 
naisia paremmaksi. Ikänsä puolesta parhaimmaksi omat vaikutusmahdollisuu-
tensa kokevat alle 35-vuotiaat ja huonoimmaksi yli 60-vuotiaat. Yli 60-vuotiaista 
muuttajista joka kolmas kokee, ettei heillä ole lainkaan vaikutusmahdollisuuksia 
itseä, perhettä ja asuinaluetta koskeviin asioihin (kuva 26). Vanhempien muut-
tajien kokemuksia omien vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydestä voi pitää 
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yllättävänä, ottaen huomioon, että heillä on usein kotiseutuside alueelle ja myös 
varsin tiiviit ja laajat paikallisesti rakentuneet verkostot. Tämän luulisi heijastu-
van positiivisesti myös omiin vaikutusmahdollisuuksiin – mutta näin ei siis näytä 
olevan. Vanhempien muuttajien sosiaalisten verkostojen laajuudessa näyttäisikin 
olevan enemmän kyse naapuriavusta ja yhteisöllisyydestä kuin vaikuttamisen 
verkostoista.

Tarkasteltaessa muuttajien kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksista 
paikkasuhteen valossa kokevat paluumuuttajat muita muuttajia hieman useam-
min, että heillä on keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa asuinalueen asioihin. Toi-
saalta vaikka omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskottaisiinkin, ei tämä välttämättä 
johda kiinnostukseen ja haluun toimia. Kuten eräs eläkkeellä oleva paluumuuttaja 
toteaa, ei hän ”täysin palvelleena kansalaisena” ole enää kiinnostunut toimimaan 
yhteisten asioiden parissa, vaan haluaa nauttia vapaa-ajasta ja vapaudesta tehdä 
mitä kulloinkin haluaa.

”Mikäli olisin kiinnostunut kuntani yhteisistä asioista, voisin varmasti vai-
kuttaa kaikkeen ja keinojakin löytyisi, mutta eläkeläisenä täysin palvelleena 
kansalaisena nautin vapaudesta tehdä juuri sitä mikä huvittaa, ilman aika-
tauluja ja sopimuksia.” (VS45, nainen 66, paluumuuttaja)

Kuva 26.  Omien vaikutusmahdollisuuksien kokeminen muuttajien sukupuolen, 
iän ja paikkasuhteen mukaan.
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8.4. Kulttuuriset merkitykset paikkaan sitojina

”[Vetovoimatekijöitä] on niinku kolomenlaisia. Että meillä tää rakennemuutos 
luo työpaikkoja nyt tällä hetkellä. Että meillä on tällasiin teollisiin ammat-
teihin ja palavelualalle on tulosa varmasti niinku sekä miehille että naisille 
kovasti töitä, ja sitte meillä on niinku Kokkolan suurteollisuus mikä luo paljon 
työpaikkoja kans ko siellä ikääntyy väestö ja tulee niinku sukupolovenvaihosta. 
Niin meillä on työpaikkoja tulosa lisää. Ja sitte meillä on nämä asumismah-
dollisuudet sillaa, että meiltä löytyy edullista tonttimaata ja rakennetaan, on 
semmonen niinku myönteinen draivi menossa tällä hetkellä, tuolta Kokko-
lasta käsin ko kassoo varsinkin. Ja pienimuotosena ihan tällasillaki paikoilla 
ko Halsua. Teijo-Talon talotehdas alotti ja loi uusia työpaikkoja nyt tällä 
viikolla justiin. Sitte on nämä kulttuuriset tekijät, se on se ainutlaatusuus 
mikä meillä on. Yksistään se ei riitä, mutta nyt se on niinku vahava valtti, ko 
on nämä muutki, niinku rakenteellisella puolella ne perusedellytykset rupiaa 
mahdollistahan sen, että täällä voi sitte saaha tienestinsäkin.” (H3: nainen, 
maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Yllä olevassa haastattelusitaatissa maaseudun kehittäjä ja paluumuuttaja pohtii 
alueellisia vetovoimatekijöitä jotka saavat ihmiset muuttamaan ja juurtumaan 
keskipohjalaiselle maaseudulle. Kehittäjä pitää kaiken lähtökohtana rakenteelli-
sia perusedellytyksiä eli sitä, että työnsaantimahdollisuudet ja asumisolot ovat 
kunnossa. Vasta rakenteellisten perusedellytysten pohjalle voidaan rakentaa veto-
voimaisia ja houkuttelevia asuinalueita – ja tällöin se mikä erottaa alueet toisista 
alueista, luoden vetovoimaisuutta, alueellista identiteettiä ja halua samaistua 
alueeseen, on kulttuuristen tekijöiden luoma ainutlaatuisuus.

”…tämmöset kulttuuriset tekijät ja niitten ylläpitäminen ja niihin satsaaminen 
niin se on välillisesti erittäin vahva vetovoimatekijän luoja täällä olevalle 
väelle. Että ne saa sellasia kulttuurisia merkityksiä joista ne ei halua luopua 
tai haluaa palata takasin niitten luo. Meillä se on ravit ja kansanmusiikki, 
kansantaiteet ja pesäpallo. Että ne on niinku sellasia että niitten takia haluaa 
tulla tänne. ” (H3: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Aktiivisesti maaseudun kehittäjänä toimiva paluumuuttaja katsoo kulttuuristen 
tekijöiden olevan niin vahvoja ja merkityksellisiä vetovoimatekijöitä, että ne 
saavat rakenteellisten perusedellytysten ollessa kunnossa ihmiset juurtumaan tai 
muuttamaan alueelle. Näin alueiden vahva paikallinen identiteetti ja kulttuuriym-
päristö sekä sitoo että houkuttelee asukkaita. Näkemys on hyvin samankaltainen 
Floridan (2002) ajatusten kanssa, Floridan katsoessa alueiden vetovoimaisuu-
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teen ja kehittymiseen vaikuttavan entistä enemmän alueellinen identiteetti ja 
kulttuuri, viehättävä historia ja ympäristö, jossa on ”hyvä happi” ja jonne luovat 
ihmiset tuntevat vetoa.

8.4.1. ”Työn perässä ihan oudolle alueelle” – erään 
tulomuuttajan tarina

Korkeasti koulutetun tulomuuttajan tarina on varsin mielenkiintoinen pohdit-
taessa kulttuuristen tekijöiden painoarvoa paikkaidentiteetin rakentumisessa 
ja alueelle juurtumisessa. Vaikka muuttoa tuleekin Söderlingin (1988) mukaan 
tarkastella yksilöllisenä, alueellisena ja yhteiskunnallisena kokonaisuutena, jossa 
yksilötason muuttoprosessin taustalla vaikuttavat alueelliset ja yhteiskunnalliset 
muutokset, erityisesti työmarkkinoiden ja talouden kehitys ihmisten muuttaessa 
työn, toimeentulon ja opintojen perässä, on muutto aina henkilökohtainen pää-
töksentekoprosessi. Myös haastattelemani korkeasti koulutetun naisen muutto 
keskipohjalaiselle maaseudulle on tarina ”työn perässä” muutosta, joka sai kui-
tenkin kulttuuristen tekijöiden myötä uusia merkityksiä ja painoarvoja. Muuttajan 
tarina kuvastaa ennen kaikkea paikalliskulttuurin vaikutusta paikkaidentiteetin 
syntyprosessissa ja kuinka muuttaja tätä kautta kiinnittyy alueelle. Toisaalta 
tarina kuvastaa muuton seurauksia paikallisen ja alueellisen kestävyyden näkö-
kulmasta – sitä kuinka muuttaja tuo alueelle inhimillistä ja sosiaalista pääomaa 
niin oman henkilökohtaisen osaamisen kuin paikalliseen kehittämistoimintaan 
osallistumisen kautta.

Haastattelemani tulomuuttaja on päätynyt keskipohjalaiselle maaseudulle 
omien sanojensa mukaan ”sattuman kaupalla” työn perässä. Yliopistosta valmis-
tuminen sai hakemaan töitä ympäri Suomea ja uusi asuinpaikka valikoitui sen 
perusteella ”mihin sattui pääsemään”. Sattumaan vaikutti olennaisesti se, ettei 
haastateltavalla ollut alueellisia siteitä tai kiinnityskohtia kuten perhettä, vaan 
sinkkuna työnhakualueena oli koko Suomi.

”Se että miten päädyin [paikkakunnalle] niin oli ihan sattuman kauppaa… 
olin oikeestaan valmis lähtemään mihin päin Suomea vaan. Ja elämäntilanne 
oli semmonen ettei ollu semmosia siteitä tai kiinnityskohtia niin sitten hain 
ympäri Suomea työpaikkoja… ja tänne satuin pääsemään…”

Nuori koulutettu nainen muutti Keski-Pohjanmaalle maaseudun kehittämishank-
keen vetäjäksi. Kyseessä oli vuoden määräaikainen työsuhde, eikä muuttajan 
mukaan ”tarkotus ollu ko vuodeks tulla”. Alue oli muuttajalle täysin vieras, hän ei 
ollut koskaan käynyt alueella eikä tuntenut sieltä ketään, mutta oli kyllä kuullut 
puhetta Kaustisen kansanmusiikkijuhlista.
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”Ei ollu ollenkaan tuttua, että en ollu käyny alueella, en koskaan, enkä tuntenu 
täältä ketään. Tää oli ihan semmonen musta piste oikiastaan tää koko alue. 
Että Kaustisen kansanmusiikkijuhlat oon, en ollu sillonkaan aikasemmin 
käyny kyllä juhlissa, mutta oli semmonen mistä tämä alue oli nyt jollakin 
tavalla minulle tuttu. Että se musiikki ja tanssi häämötti siellä taustalla, 
että semmosia ajatuksia tähän alueeseen liitty. Mutta ihan outu alue, että 
oikiastaan ei ees semmosilla läpikulkumatkoilla…”

Muuttaja kertoo ensimmäisen puoli vuotta olleen ”hakemista” – viikonloppuseu-
raa ja tekemistä ei oikein ollut. Vapaa-aika kului paljolti itsekseen ja urheillessa, 
myös ikävää potien. Viikonloppuisin muuttaja suunnisti usein eri kaupunkeihin 
tapaamaan ystäviään. Paikalliset työkaverit ottivat kuitenkin hyvin vastaan ja 
työilmapiiri tuntui hyvältä. Työn kautta löytyi ystäviä joista on sittemmin tullut 
myös hyviä perhetuttuja. Myös määräaikainen työsuhde sai jatkoa ja nainen löysi 
”yllättäen” miehen.

Työsuhde seutukunnallisessa kehittämishankkeessa päättyi ja muutamia 
vuosia Keski-Pohjanmaalla asuneelle naiselle tarjottiin vakituista virkaa omalta 
kotiseudulta. Oli vallinnan paikka. Nainen oli muuttanut alueelle töiden perässä, 
tarkoituksenaan olla siellä vain työsuhteen ajan, kerätä työkokemusta ja kartuttaa 
omaa osaamistaan. Oma kotiseutu houkutteli takaisin tarjoamalla vakituista ja 
hyvää virkaa. Muuttopäätöksen olisi voinut kuvitella olevan tällä kertaa helpon: 
”työn perässä omalle kotiseudulle”.

”…meillä oli mahollisuus muuttaa [minun kotiseudulle]. Me aika pitkään sitä 
pohittii että lähetäänkö vaiko ei, että siellä mulla ois ollu vakituinen virka 
sillon tarjolla, ja hyvä virka olis ollu. Mutta sitte jäätiin sillai, vähän niinkö 
osittain tyhjän päälle… Että me tehtiin sillon aika radikaali päätös omas-
ta mielestämme, että me jäähän tänne vaikka ois ollu se varmempi leipä 
tavallaan sitte siellä… Niin se oli aika merkittävä päätös, se tuntu kuitenki 
meistä molemmista sitte hyvältä. Jotenki se elämä vain on loksahtanu täällä 
paikoilleen, että se arki, arki on kohallaan… Se vaan tuntu oikialta, että miks 
lähetään repimään ittiämme irti täältä, ku kuitenki meillä on ihan hyvä olla 
täällä. Ja vaikka nyt ois ollu se vakituinen työ siellä, joka tietenki puntaris-
sa aika paljon painaa, niin se ei kuitenkaan voittanu sitä että me haluttiin 
tänne jäädä sitte. Sillä lailla se oli aika, …se ihmetytti kyllä monia, että ihan 
totta, ettekö te tuukkaan, ja miten te tällä lailla nyt ja tämmönen työ ja näin. 
Että kyllä me saatiin paljon kysymyksiä siitä sillon, että mitä te oikein näin. 
Että ei oo totta, että te ette tuukkaan, ko tämmönen mahollisuuski. Mutta se 
tuntu meistä… jotenki palaset loksahti kohalleen ja loppu se pähkäily että 
muutetaanko me joskus täältä pois vai ei.”
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Mikä sai tulomuuttajan juurtumaan täysin vieraalle alueelle muutamassa vuo-
dessa – niin ettei muutto omalle kotiseudulle töiden, edes hyvä vakituisen viran, 
perässä enää houkutellut? Sosiaalinen verkosto, ystävyyssuhteet ja aviopuolison 
löytyminen painoivat osin vaakakupissa, mutta olihan muuttajalla sukulaisia ja 
ystäviä myös kotikaupungissaan, ja mieskin oli valmis harkitsemaan muuttoa. 
Esiin nousivat kulttuuriset tekijät, viehättävä ja puoleensa vetävä paikalliskult-
tuuri, jonka myötä muuttajan paikkaidentiteetti oli vahvistunut ja muuttaja koki 
”palasten loksahtaneen kohdalleen”. Työ ei ollut enää ensisijaisesti elämää ohjaava 
tekijä. Muuttaja koki juurtuneensa paikkaan jonka arki ja ympäristö miellyttivät 
siinä määrin, ettei sieltä enää halunnut lähteä pois. Syntynyttä paikkasidettä voisi 
kuvata myös Floridan (2002) sanoin ”hyväksi hapeksi”, jossa paikalliskulttuuri 
nousee merkitykselliseksi vetovoimatekijäksi ja paikkaan sitojaksi.

”On kansalaisopisto, on liikuntamahollisuuksia, on sitä tanssia ja soittoa ja 
kaikkia tämmöstä kulttuuria. Että minusta se on semmonen mahottoman 
suuri lisäarvo juuri tällä alueella. Että arvostan sitä suunnattomasti… että 
se on minusta semmonen hieno asia… se ei oo pelkästään [tämä kunta] vaan 
ylipäätään tämä jokilaaksokin jo sinänsä. Minusta se on merkittävä asia.”

Ympäröivän kulttuuripääoman seurauksena muuttaja on kiinnittynyt uudelle 
asuinalueelle eikä pohdi enää muuttoa pois. Alueen viehättävällä kulttuurilla on 
hänelle siinä määrin annettavaa. Toisaalta muuttaja on tuonut alueelle osaamis-
pääomaa ja aktiivisuutta antamalla oman osaamisensa alueen kehittämiseen 
hanke- ja toimintaryhmätyön kautta. Näin sekä muuttaja että alue ovat saaneet 
ja antaneet toisilleen uutta pääomaa. Muuttajan kiinnittymistä alueelle on syytä 
pitää arvokkaana myös siitä syystä, että paikallisissa kehittämisverkostoissa ra-
kentunut tieto ja henkilökohtaisiin verkostoihin kytkeytyvä sosiaalinen pääoma 
tulee hyödynnetyksi parhaiten sen säilyessä alueen voimavarana.

”sillä ei ole mitään merkitystä jos se tuodaan se kehittäminen ja sitte ne 
ihmiset lähtee pois… Kaikista eniten minua on harmittanu se, että meille 
tulee niitä kehittäjiä, ne tulee ja ne on sen vuoden tai kolme minkä joku 
hanke on kestäny ja sen jälkeen ne lähtee pois. Koska he ovat keränneet sen 
kaiken tiedon ja sen jälkeen se on lähteny pois alueelta. Että sen takia mää 
oisin kaiken aikaa halunnu, että ne kehittäjät olis ollu oman alueen ihmisiä. 
Tai ihmisiä joista on tiedetty että he varmasti ainaki seuraavat kymmenen 
vuotta on alueella, jolloin se tieto tulee niinko kaikki käytettyä sen alueen 
hyväks ja taito. Sitä mää oon pitäny niinku kaikista pahimpana vahinkona 
meille. Justhin sitä että se on semmosta annettua tietoa hetken aikaa ja sitte 
se viedään pois meiltä ja ei oo enää sitä ihmistä siinä. Ja vaikka se ei oliskaan 
enää, vaikka hanke loppuuki, mutta sillä ihmisellä on kuitenki olemassa se 
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tieto ja taito jota saattaa ihan huomaamatta levittää.” (H3, nainen, maa-
seudun kehittäjä/ paluumuuttaja)

”Ilmapiiri on se mikä vetää”

Tutkimusalueella, erityisesti Kaustisen kunnassa, alueen kehittäminen ja yh-
teisöllinen toiminta nojaavat vahvasti perinteiden ja paikalliskulttuurin säilyt-
tämiseen ja vahvistamiseen, mutta myös uuden luomiseen. Kansankulttuuria 
ja kansanperinteitä on tuotteistettu erityisesti kansanmusiikin, kansantanssin, 
kansanparannuksen ja hevoskulttuurin osalta. Paikalliskulttuurin arvostus ja 
vaaliminen näkyvät syntyneissä kulttuuri-instituutioissa sekä erikoistuneessa 
yrittäjyydessä ja koulutustarjonnassa, kuten Kaustisen Folk Music Festival, Kan-
santaiteenkeskus, Kansanlääkintäkeskus, Nikulan ravikeskus, Ala-Könni-opisto 
ja Kaustisen raviopisto. Paikallisia perinteitä ja kulttuuria on hyödynnetty paitsi 
paikallisten instituutioiden, matkailun ja elinkeinojen kehittämisessä myös 
kollektiivisen alueidentiteetin vahvistamisessa. Paikallinen kylä-, yhdistys- ja 
hanketoiminta sekä talkooperinne saavat innoituksensa usein juuri kansanpe-
rinteistä. Vuosittain järjestettävä kansainvälinen Folk Music Festival on paitsi 
merkittävä matkailun ja yrittäjyyden edistäjä myös tärkeä yhteisöllisyyden in-
noittaja. Useat kylät valmistelevat tapahtumaan paikallisiin perinteisiin nojaavia 
esitysnumeroita (esim. pelimannien kyläsoitto, kruunuhäät) ja perinneruokia 
(esim. juustopaisti) talkoohengessä. Paikkakunnan eri luovien alojen edustajat 
ja iso kansainvälinen festivaali vahvistavat paikalliskulttuuria ja alueellista iden-
titeettiä – edistäen samalla kuitenkin myös monikulttuurisen ja suvaitsevaisen 
ilmapiirin syntyä.

”Kaustisen ilmapiiri on varmaan se mikä vetää… kyllä se tietynlainen ili-
mapiiri ninkö ratkasee. Tieräksää tämän homoindeksiajattelun? Se on aika 
mielenkiintonen, kuunteleppa. Amerikassa on tutkittu semmonen homoin-
deksi, että mitä suvaitsevaisempi alue on, sitä helepompi sinne on muuttaa, 
ja sillon se vetää niinku väkiä. Tänne muuttaa palijon yksinhuoltajia, äitejä 
lasten kans. Täälä on helepompi olla, täälä hyväksythän palijon paremmin, 
täälä on totuttu kansainvälisyyteen nelijäkymmentä vuotta, täälä on totuttu 
erilaishin ihimisiin… näitten ehkä meirän koulujen kautta. Musiikkilukio jos 
aattelee, että sielä on aina tietty osa taiteilijoita, vähän erikoisesti pukeutuvia, 
on raviopiston porukka, jokka haisee hevoselle ja tuota nii kansanopistossaki 
on aikamoisia tyyppejä, saatikka sitte tämä Ala-Könni-opisto. Että täälä koko 
ajan liikkuu myös tuntemattomia ihimisiä, sinne on helepompi sulautua. Eli 
miten ny sanois, jos ei nyt ihan homoindeksistä Kaustisen kohalla puhuis, 
niin kyllä täälä on semmone suvaitsevaisuusindeksi varmasti paljon korki-
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ampi jos aatelhan jotain muuta kuntaa.” (H2, nainen, maaseudun kehittäjä/
paluumuuttaja)

Paikkakunnalla näyttäisi yhdistyvän mielenkiintoisella tavalla vahva paikallis-
kulttuuri, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Perinteiden vaalimisen ja uuden 
luomisen, paikallisuuden ja kansainvälisyyden yhdistyessä, Kaustisesta on 
syntynyt viehättävä alue jonne uudet asukkaat ja luova luokka (esim. muusikot) 
tuntevat vetoa. Jälleen voisi puhua Floridan (2002) ajattelun mukaisesti ”hyvän 
hapen” alueesta tai Luodon (2008) ”paikan hengestä”, jolloin paikan omaleimai-
suus, tarinat, myytit, luonto, matkailu ja elämykset synnyttävät paikalle omaa 
ainutlaatuisuutta ja vetovoimaisuutta.



”Joo, mää suoraan sanon että niitten merkitys on iso, koska he ovat usein 
niinku ydinjoukkoa ja toimivaa joukkoa esimerkiks näissä kylätoiminnasa, 
yhdistystoiminnasa ja erilaisissa kehittämishankkeissa. Ja samaten ko on 
miniät ja vävyt jossain paikkakunnalla, ehkä herkemmin monesti ku pai-
kalliset asukkaat. Ihan selevästi on näin, ko mää tota niin neljänkymmenen 
kylän kans tein kyläsuunnitelmia niin se oli hyvin paljon paluumuuttajia ja 
muuhalta tulleita, jotka oli niissä kokouksissa mukana. Ja innoissaan niinku 
ideoimassa että miten vois kehittää. Ja sitte luomasa hankkeita ja tuovat 
hyvinki ehkä erilaista koulutusta, it-alan koulutuksella ja tällasella niinko 
osaamisella, toisenlaista osaamista mitä täällä perinteisesti on.” (H4: nainen, 
maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Olen tarkastellut edellä paluu- ja tulomuuttajien kiinnostusta paikalliseen päätök-
sentekoon ja vaikuttamiseen, omien vaikutusmahdollisuuksien kokemista ja muut-
tajille mielekkäitä vaikuttamisen tapoja. Tässä luvussa tarkastelen muuttajien 
konkreettista toimintaa erilaisista toimijarooleista käsin – muuttajien osallisuutta 
ja paikallista toimijuutta kylissä, erilaisissa yhteisöissä ja kehittämisverkostoissa. 
Minkälainen rooli ja merkitys paluu- ja tulomuuttajilla on paikallisissa yhteisöissä 
ja maaseudun omaehtoisessa kehittämisessä? Kuinka he vaikuttavat sosiaaliseen 
pääomaan paikallisena ja alueellisena voimavarana?

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, kuinka aktiivisesti maaseu-
dun paluu- ja tulomuuttajat ovat mukana yhteisöllisyyttä vahvistavassa ja maa-
seudun omaehtoista kehittämistä edistävässä toiminnassa. Olen selvittänyt tätä 
tarkastelemalla muuttajien osallisuutta eri toimijarooleissa: kuinka aktiivisesti 
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maallemuuttajat osallistuvat kylä-, yhdistys- ja hanketoimintaan, ovat mukana 
paikalliskulttuurin vahvistamisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa? Katson näiden 
kaikkien toimintamuotojen edistävän yhteisöllistä toimintavalmiutta ja keski-
näistä yhteistyökykyä, luovan pohjaa keskinäisen luottamuksen ja sosiaalisen 
pääoman rakentumiselle.

9.1. Kylätoimintaan osallistuminen

Kylätoiminnassa ja siihen kytkeytyvässä talkooperinteessä on nähtävissä monita-
hoisia yhteisöllisiä vaikutuksia. Kylätoiminta kokoaa kylän asukkaita yhteen ikään 
ja asemaan katsomatta, rakentaa ja vahvistaa kylän kollektiivista identiteettiä 
– niin symbolista me-henkeä kuin toiminnallista yhteisöllisyyttä. Kylän muihin 
asukkaisiin tutustuminen ja positiiviset kokemukset yhteistoiminnasta rakentavat 
keskinäistä luottamusta, yhteistyökykyä ja -halua, mikä luo pohjaa laajemmalle 
yhteisölliselle kehittämiselle. Se, että kylässä lähdetään suunnittelemaan ja to-
teuttamaan kehittämishankkeita edellyttää kylältä paitsi aktiivista ja sitoutunutta 
ydinjoukkoa, myös laajempaa tukea ja yhteistä näkemystä kylän tavoitteista.

”kylä kun toteuttaa jonku asian niin ne tulee sieltä kyläsuunnitelmasta, eikä 
se tuu tavallaan spontaanisti mistään yksityisen ajatuksesta vaan se on niinku 
mietitty, että tämä kuuluu meijän kylälle, tämä pitäis hoitaa valmiiks.” (H5: 
mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

Kyselytutkimukseen vastanneista Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista (n=414) 
joka kolmas ilmoitti osallistuneensa viimeisen vuoden aikana talkoiden tai ky-
läkokousten organisointiin ja yli puolet osallistuvansa kylä- ja talkootoimintaan 
säännöllisesti (viikoittain tai kuukausittain) tai satunnaisesti (muutaman kerran 
vuodessa). Se että joka kolmas maallemuuttaja on organisoimassa omalle kylälle 
yhteisöllistä toimintaa, ja että puolet osallistuu kylätoimintaan säännöllisesti tai 
satunnaisesti vahvistaa kylän yhteisöllisiä toimintavalmiuksia. Joka seitsemäs 
maallemuuttaja toimii myös kyläyhdistyksen hallituksessa tai jäsenistössä vah-
vistaen näin myös kylien paikallisia instituutioita.

Maallemuuttajat osallistuvat kylätoimintaan kuitenkin eri tavoin sukupuolen, 
iän ja aluesuhteen mukaan (kuva 27). Kyläkokousten tai talkoiden organisointiin 
oli viimeisen vuoden aikana osallistunut naisista noin joka neljäs ja miehistä lähes 
puolet. Miehet kuuluvat myös kyläyhdistyksiin naisia useammin. Keskipohjalaiselle 
maaseudulle muuttaneista miehistä noin joka viides kuuluu kyläyhdistykseen, 
kun vastaavasti naisista noin joka kymmenes. Kylätoimintaan naisista osallistuu 
säännöllisesti tai satunnaisesti puolet, miehistä hieman useampi.
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Myös muuttajan ikä vaikuttaa siihen, miten aktiivisesti osallistuu kylä- ja 
talkootoimintaan ja toimiiko kyläyhdistyksessä. Vähiten kylätoimintaan ottavat 
osaa alle 35-vuotiaat, mutta heistäkin joka neljäs ilmoittaa organisoineensa 
viimeisen vuoden aikana kyläkokouksia ja talkoita ja vajaa puolet osallistuvansa 
kylätoimintaan säännöllisesti tai satunnaisesti. Kyläyhdistyksiin alle 35-vuotiais-
ta maallemuuttajista kuuluu joka kymmenes. Alle 35-vuotiaiden ollessa suurin 
maallemuuttajaryhmä Keski-Pohjanmaalla on nuorten aktiivisuuden lisääminen 
kylien kasvava haaste.

Yli 60-vuotiaat maallemuuttajat ovat varsin aktiivisia toimijoita kylissä. 
Heistä lähes kolme viidestä ilmoittaa osallistuneensa viimeisen vuoden aikana 
kyläkokousten tai talkoiden organisointiin, ja kaksi kolmesta osallistuvansa kylä-
toimintaan säännöllisesti tai satunnaisesti. Lisäksi lähes joka kolmas yli 60-vuo-
tiaista muuttajista kuuluu kyläyhdistyksen hallitukseen tai jäsenistöön. Seniorit 
ovat näin merkittävä voimavara kylien yhteisöllisen toiminnan ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä sekä paikallisten instituutioiden vahvistamisessa (kuva 28).

”[Ikäihmiset hanketoimijoina on] erittäin aktiivinen ryhmä. Heillä on aikaa. Ja 
jos on esimerkiks joku investointihanke, joku kylänkehittämis… luontopolku, 
metsästysmaja, mikä tahansa tämmönen kunnostuskohde misä tarvitaan 
ihan oikiaa työtä, semmosta fyysistä työtä, rakentamista, hehän osaavat 
sen. Heillä on myöskin perinne siitä että talkoilla voihan tehdä. Heille se on 

Kuva 27.  Keski-Pohjanmaan maaseutukuntiin vuosina 1996–2002 muuttaneiden 
osallistumisaktiivisuus kylätoimintaan sukupuolen, iän ja alueellisen 
kytköksen mukaan.
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ihan luontevaa. Ja kyllä se on semmonen sosiaalinen yhessäolo asia myöskin, 
että he niinkö nauttii siitä että saa olla porukasa. Meillä on monta tämmöstä 
hanketta josa on ikäihimisa… ja aika monessa myös paluumuuttajia mukana.” 
(H2, nainen, maaseudun kehittäjä/ paluumuuttaja)

Senioreiden sosiaaliset verkostot, yhteisöllinen osallistuminen ja aktiivisuus 
kylissä ovat laajaa, mikä tukee ja edistää kylien sosiaalista pääomaa. Eläkkeellä 
olevien tietotaito, osaaminen ja aktiivinen toimijuus vahvistaa usein myös kylien 
rakennettua pääomaa ja luontopääomaa.

”Mää oon kolomessa tietoimikunnassa ja kahessa järvitoimikunnassa... 
Niistä pitäis muodostaa ku ne on menny vähän niinko umphen, että niistä 
pitäis saaha semmonen että siellä vesi väläkehtis.” (H10, mies, eläkeläinen, 
paluumuuttaja)

Tarkasteltaessa muuttajien toimijuutta aluesuhteen valossa osoittaa tutkimus eri-
tyisesti paluumuuttajien olevan aktiivisia toimijoita niin kyläyhdistyksissä, kylä-
kokousten ja talkoiden organisoinnissa kuin itse kylätoimintaan osallistumisessa.

Kuva 28.  Penkinsiirtäjät keskipohjalaisilla kyläpäivillä 2008 Toholammin 
Pajamäessä. Kuva: Matti Mustajärvi.
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9.1.1. Case: Valokuitukaapelia kyliin – yhteisvoimin

”Nyt alkaa maaseudun tahtotaistelu. Suomesta voisi tulla jopa edelläkävi-
jämaa siinä, miten maaseutu pidetään elävänä. Kyllä! Se on mahdollista, 
koska täällä jokaisella kaupunkilaisellakin on vielä maaseutu sydämessään. 
Kaustisen seutukunnan seitsemän kuntaa ovat aloittaneet yhteisen tahto-
taistelun löytääkseen uuden elinvoiman. Se tulee valokaapeleita myöten ja 
on nimeltään tietoyhteiskunta”. (Anna-lehti 28.3.2000)

Anna aikakausilehdessä julkaistiin näyttävä kuuden sivun juttu 28. maaliskuuta 
vuonna 2000 koskien ”maaseudun tahtotaistelua” Kaustisen seutukunnassa. 
Tuolloin elettiin suurten rakennemuutosten myllerryksessä: oli selvää, ettei 
maaseudun kehitystä voinut rakentaa enää yksin maatalouden varaan ja että 
globalisaation myötä verkottuminen ja alueiden välinen yhteistyö nousevat en-
tistä merkittävämpään alueiden kehitystä ohjaavaan rooliin. Nopeat tietoliiken-
neyhteydet nähtiin maaseudun pelastajana, syrjäisyyden voittajana. Kaustisen 
seutukunnassa haasteeseen päätettiin vastata kaivamalla maan alle 250 kilometriä 
valokaapelia, jotta alueen julkiset palvelut, yritykset, yhdistykset ja alueen asuk-
kaat voittaisivat syrjäisyyden ja pitkät etäisyydet. Verkottuminen, vuorovaikutus 
ja asiointi nopeassa tietoverkossa nähtiin maaseudun uutena mahdollisuutena 
ja elinvoimaisuuden ehtona.

Yhteiskunnallinen muutos ja verkottumisen vaatimukset saivat myös kylät liik-
keelle ja suunnittelemaan kyläverkkohankkeita, kun kävi selväksi, ettei nopeiden 
tietoliikenneyhteyksien saaminen kyliin toteutuisi kaupallisten operaattoreiden 
toimesta. Kylät päättivät ryhtyä itse parantamaan kyläläisten palveluja, työ- ja 
toimeentulomahdollisuuksia sekä lisäämään kylien viihtyisyyttä ja vetovoimai-
suutta asuinalueina. Kylissä ryhdyttiin kartoittamaan talouksia jotka haluaisivat 
liittyä valokaapeliverkkoon, jonka kyläyhdistys rakennuttaisi ja omistaisi, ja joka 
toimisi osana seutuverkkoa. Halukkuutta löytyi ja kyläverkkohankkeita ryhdyttiin 
toteuttamaan.

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien saaminen kyliin edellytti kyläläisiltä paitsi 
taloudellisia satsauksia myös talkootyötä avustavissa tehtävissä kuten kaapelin 
aurauksessa ja konetöissä (kuva 29). Pääosin kylien miesten voimin toteutetut 
kyläverkkohankkeet ovat esimerkki rakennetun pääoman asukaslähtöisestä vah-
vistamisesta, jossa hyödynnettiin kyläläisten inhimillistä pääomaa (henkilökohtai-
sia taitoja ja tietoja) sekä vahvistettiin ja kasvatettiin kylien sosiaalista pääomaa 
(yhteisöllistä toimintavalmiutta ja yhteistyökykyä). Kyläverkkohankkeissa oli 
mukana niin kantaväestöä kuin paluu- ja tulomuuttajia mikä edisti kyläläisten 
verkottumista ja yhteisöllisyyttä. Kyläverkkohankkeet synnyttivät myös kylien 
välistä yhteistyötä, tiedon ja kokemusten vaihtoa, mikä loi kylille myös ”ulkopo-
litiikkaa” – suhteita muihin kyliin.
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”Kyllä sitä [kylän/kunnan rajat ylittävää yhteistyötä], nykystä ko ajattelee, 
niin koko ajan enempi ko aikasemmin. Varmaan johtuen tästä EU-hanketyöstä. 
Tavallaan on aktivoinu sitte väkeä, väkeä toimimaan yli kunnan. Tavallaan on 
sillä lailla kylällä, että se ei oo ainoastaan niinku sisäpolitiikkaa vaan kylällä 
on myös ulkopolitiikkaa nykyään. Että on näitä suhteita myöskin muihin ky-
liin. Kyllä niinko paljon enempi tuttavuuksia on tullu sitte muualta, muualta 
kunnista… tämä valokaapelihanke, meitähän oli seittämän kylää ja tavallaan 
niinku sieltä on tullu sitte… yhteisiä kokoontumisia. Tavallaan siellä tavattiin 
ja semmosta vaihtoa sitte tapahtu, vinkkejä ja muuta, kysyttiin, että miten on 
toimittu siellä samassa hankkeessa ja näin. Että entistä enempi se on niinko 
lisääntyny.” (H5, mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

9.2. Jäsenyys paikallisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä

Uusien asukkaiden aktivoiminen paikalliseen toimijuuteen nousee entistä tär-
keämmäksi ihmisten alueellisen liikkuvuuden lisääntyessä. Muuttoliikkeen voi-
mistuessa ja maaseudun kehittämisen ollessa vahvasti sidoksissa asukaslähtöiseen 

Kuva 29.  Valokuitupohjaista kyläverkkoa täydennetään Kaustisen Känsälässä 
lisäliittyjällä syksyllä 2008. Kuva: Matti Mustajärvi.
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toimintaan, on tärkeää selvittää, kuinka maalle muuttajat kiinnittyvät paikalliseen 
yhdistystoimintaan ja vaikuttavat yhteisölliseen kehittämis- ja hankevalmiuteen. 
Edellä olen tarkastellut maallemuuttajien aktiivisuutta kylätoiminnassa ja jäse-
nyyttä kyläyhdistyksissä, mutta maallemuuttajien toimijuutta paikallisyhdistysten 
hallituksissa tai jäsenistöissä on syytä tarkastella myös laajemmin sillä kyliä ja 
maaseutua kehittävät myös lukuisat muut yhteisöt kuin vain kyläyhdistykset.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on pitkät urheiluperinteet ja lajit kuten 
yleisurheilu, suunnistus, pesäpallo ja raviurheilu ovat osa monien kylien ja kun-
tien identiteettiä, urheiluseurojen ollessa myös vahvoja paikallistoimijoita. Myös 
Keski-Pohjanmaan paluu- ja tulomuuttajat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan 
paikallisiin urheiluseuroihin. Lähes joka neljäs kyselytutkimukseen vastannut 
muuttaja kuuluu jonkin paikallisen urheiluseuran hallitukseen tai jäsenistöön, 
ja lähes joka kolmas ilmoittaa osallistuneensa viimeisen vuoden aikana jonkin 
urheilu- tai ulkoilutapahtuman järjestämiseen. Kuten kyläyhdistyksissä, myös  
urheiluseuroissa miehet toimivat naisia aktiivisemmin. Iän puolesta aktiivisim-
pia urheilutapahtumien järjestäjiä ovat alle 35-vuotiaat, mutta urheiluseurojen 
hallituksissa ja jäsenistöissä puolestaan 35–59 -vuotiaat. Paikkasuhteen valossa 
aktiivisimpia ovat jälleen paluumuuttajat.

Urheiluseurat ovat paitsi liikunnan, terveyden, paikallisen identiteetin ja 
yhteisöllisyyden vahvistajia myös kehittämishankkeiden toteuttajia. Kaustisen 
seutukunnassa toimintaryhmän vuosina 2000–2006 rahoittamista hankkeista 
yhdessätoista On ollut toteuttajana urheiluseura (Pirityiset ry). Urheiluseurojen 
toteuttamien hankkeiden kehittämistavoitteet ovat olleet myös laajempia kuin 
vain urheilun edistämiseen liittyviä. Hankkeiden kautta on pyritty kehittämään 
paitsi nuorten harrastustoimintaa ja valmentajakoulutusta, myös paikallista 
yhteistyötä ja kansalaistoimintaa, kasvattamaan alueen vetovoimaisuutta sekä 
kehittämään matkailupalveluja. Hankkeilla on pyritty vahvistamaan alueen sisällä 
aluetietoisuutta ja alueellista identiteettiä, että luomaan ulospäin positiivista 
alueimagoa (vrt. Paasi 1986, 35–37) ja alueellista vetovoimaisuutta.

Keskipohjalaisella maaseudulla toimii lukuisia eri yhdistyksiä ja maallemuut-
tajien integroitumista paikalliseen ja alueelliseen yhdistyskenttään kuvastaa 
parhaiten se, että 43 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista muuttajista 
ilmoittaa kuuluvansa johonkin paikalliseen järjestöön tai yhdistykseen. Esimerkiksi 
metsästysseurat ovat saaneet varsin usein uusia jäseniä muuttajista: noin joka nel-
jäs alueelle muuttanut mies ilmoittaa kuuluvansa paikalliseen metsästysseuraan 
ja myös naisista muutama. Yhdistysten kirjo on alueella kuitenkin laaja ja myös 
paluu- ja tulomuuttajat toimivat varsin erilaisissa yhdistyksissä kuten eläkeläis-
ten paikallisjärjestöissä, 4H-yhdistyksessä, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, 
SPR:ssä, kotiseutuyhdistyksissä, erilaisissa ammatteihin ja harrastuksiin liittyvissä 
yhteisöissä (raviseurat, kalastusseurat, musiikki- ja tanssiyhdistykset) ja erilaisissa 
uskonnollisissa yhdistyksissä (SLEY, Rauhan Sana, baptisti- ja helluntaiseurakunta).



9.2. Jäsenyys paikallisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä ■ 137

Hengellinen toiminta on Keski-Pohjanmaalla vilkasta ja uskonnollinen yhtei-
söllisyys on osassa kyliä ja kuntia varsin merkittävää. Osalle maallemuuttajista 
alueen vahva hengellinen ilmapiiri on ollut yllätys ja voinut myös vaikeuttaa 
alueelle kotoutumista, mutta monet muuttajat ovat myös itse aktiivisia toimijoita 
alueen uskonnollisissa yhteisöissä. Kyselytutkimukseen vastanneista muuttajista 
yli puolet osallistuu säännöllisesti tai satunnaisesti hengelliseen toimintaan ja joka 
neljäs muuttaja ilmoittaa osallistuneensa viimeisen vuoden aikana hengellisen 
tilaisuuden tai tapahtuman organisointiin. Seitsemän prosenttia muuttajista on 
hyvinkin aktiivisia sillä he ilmoittivat osallistuneensa viimeisen vuoden aikana 
jopa useamman kuin kymmenen hengellisen tilaisuuden organisointiin. Maalle-
muuttajat täydentävät näin myös uskonnollisten yhteisöjen toimijaverkostoja. 
Aktiivisimpia toimijoita uskonnollisissa yhteisöissä ovat naiset, yli 60-vuotiaat 
ja paluumuuttajat. Hengellisyys vaikuttaa Keski-Pohjanmaalla välillisesti myös 
kylätoimintaan. Kylissä joissa uskonnollisuus on vahvaa, tulee myös kylätoiminta 
miettiä siten, että siihen voivat osallistua sekä uskovaiset että muut, mikä osaltaan 
rajoittaa mahdollisuuksia.

”…se mitä tehän, pitää miettiä niin, että se sopii kaikille, uskovaisille että 
muille… että mahollisuudet sitte vähenee sillai.” (H13, nainen, paluumuuttaja)

Seurakunnat osallistuvat Keski-Pohjanmaalla myös hanketoimintaan. Maakunnas-
sa vuosina 2000–2007 toimintaryhmien rahoittamista kehittämishankkeista nel-
jässä oli toteuttajatahona paikallinen seurakunta (kolme Kaustisen seutukunnassa 
ja yksi Kokkolan seutukunnassa). Esimerkiksi Lohtajalla paikallinen seurakunta 
on kunnostanut historiallisen pappilan puutarha-alueen 1900-luvun alun hen-
keen, laatinut sille liiketoimintasuunnitelman ja aloittanut kohteen matkailullisen 
tuotteistamisen. Hankkeella on haluttu sekä vaalia paikallisia kulttuuriperinteitä 
ja maaseudun rakennettua pääomaa että pyrkiä edistämään alueen matkailua.

Paitsi että maaseudun paluu- ja tulomuuttajat osallistuvat varsin aktiivisesti 
paikalliseen yhdistystoimintaan, vahvistavat ja ylläpitävät he osaltaan myös paikal-
lista kyläkulttuuria. Useampi kuin joka neljäs muuttaja ilmoittaa osallistuneensa 
viimeisen vuoden aikana paikallisen kulttuuritilaisuuden tai -tapahtuman järjes-
tämiseen. Erityisen aktiivisia toimijoita ovat jälleen yli 60-vuotiaat, joista 43 pro-
senttia ilmoittaa organisoineensa kulttuuritilaisuuksia viimeisen vuoden aikana. 
Kaikkiaan paikallisesti järjestettyihin vapaa-ajantoimintoihin osallistuu muutta-
jista noin 70 prosenttia. Esimerkiksi Eskolan kylällä Kannuksessa kylätoiminta ra-
kentuu pitkälti paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen. Kylän kulttuurituotanto 
(kesäteatteri, video- ja kirjatuotanto) vahvistaa paikallista kulttuuripääomaa sekä 
luo myös taloudellisia resursseja kylän kehittämiseen (kuva 30).

Muuttajien aktiivinen osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan edes-
auttaa muuttajien henkilökohtaisten verkostojen rakentumista ja pääsyä paikal-
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lisyhteisöjen jäseniksi. Samalla muuttajat kasvattavat yhdistysten ja yhteisöjen 
toimijaryhmää ja laajentavat yhteisöllisen kehittämisen toimintamahdollisuuksia 
vahvistaen näin yhteisöjen ja alueiden sosiaalista pääomaa. Uusien asukkaiden 
osallisuus ja toimijuus maaseudun moninaisissa yhteisöissä synnyttää myös 
kulttuurisia merkityskiinnittymiä, jotka kiinnittävät muuttajia emotionaalisesti 
alueelle.

Avoimuuden ja muutosvalmiuden haaste

Osa perinteisistä maaseudulla toimivista yhdistyksistä ei ole kuitenkaan saanut 
juuri lainkaan uusia jäseniä maallemuuttajista. Keskipohjalaiselle maaseudulle 
vuosina 1996–2002 muuttaneista ja kyselytutkimukseen vastanneista naisista 
vain viisi prosenttia toimii Martoissa ja neljä prosenttia Nuorisoseuroissa. Monien 
perinteisten ja pitkään toimineiden yhdistysten haasteena näyttäisikin olevan 
ennen kaikkea avoimuuden lisääminen. Osa muuttajista kokee, ettei perinteisiin 
paikallisyhdistyksiin ole kiinnostuksesta huolimatta helppo päästä mukaan. Tietoa 
yhdistysten toiminnasta on vähän ja toimijajoukko paikoin niin vakiintunutta, 

Kuva 30.  Kannuksen Eskolan kyläteatterin esityksestä Sata hehtaaria taivasta 
(2008). Kuva: Matti Mustajärvi.
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että syntyy epäilyksiä liekö uusia jäseniä edes halutaan. Yhdistykset näyttäytyvät 
suljettuina verkostoina, joihin uudet asukkaat eivät koe pääsevänsä jäseniksi 
halustaan huolimatta.

”Ryhtyisin mielelläni erilaisten seurojen/yhdistysten jäseniksi, mutta niistä 
on niin vähän tietoa ja nykyisille seuroille on tullut niin omat porukat ettei 
uusille ole tilaa/heitä ei haluta.” (VS23: nainen 24, tulomuuttaja puolison 
synnyinseudulle)

Maaseudulla toimiville yhdistyksille kohdistetaan entistä enemmän odotuk-
sia laajemmasta toimintavalmiudesta osallistua maaseudun kehittämiseen ja 
hanketoimintaan. Uusien jäsenten mukaan saaminen laajentaisi tällöin paitsi 
yhdistysten toimijaverkostoa myös tietotaitopohjaa, uusilla jäsenillä ollessa 
erilaista osaamista ja muualla hankittuja kokemuksia. Uusien asukkaiden re-
surssit jäävät yhdistyksiltä hyödyntämättä mikäli yhdistyksissä ei olla halukkaita 
uudistumaan.

”Mielestäni jäsenen, puheenjohtaja mukaan lukien, pitäisi olla hallituksen 
jäsen vain neljä vuotta kerrallaan. Jokaisella tulokkaalla on jotain uutta 
ideaa annettavana kun vain siihen on tilaisuus. Viisas puheenjohtaja osaa ja 
haluaa saada esille jokaisen hallituksen jäsenen mielipiteen ja koota niistä 
enemmistön tuntemuksen. Liian usein hallituksessa ”roikutaan” jopa vuo-
sikymmeniä vaikka ei pystytä antamaan mitään uutta. Saadaan sitten toki 
mitaleita ja nimi aikakirjoihin. Yhdistys kuitenkin taantuu ja motoksi tulee 
”näin meillä on aina tehty”. Nyt uusia jäseniä on jo todella vaikea saadakin!” 
(VS40, nainen 67, paluumuuttaja)

Se [uuden asukkaan mukaantulo paikalliseen yhdistystoimintaan] voi olla, se 
onki sitte ehkä jo vähän vaikeempaa. Se on sitte ihan kiinni siitä taustasta, että 
miten on…]onko hän aikasemmin toiminu yhdistystoiminnassa, miten tuttua 
se on. Ja sitte myöskin siitä kiinni miten kyläläiset tai se muu yhdistyksen väki 
ottaa siihen hallitukseen mukaan sitä muuta väestöä, vai pitäydytäänkö siinä 
vanhassa koko ajan. Ei pääse uusiutumaan ollenkaan, sitäki tietysti esiintyy.” 
(H5 mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

Haastattelemani maaseudun kehittäjät katsovat osan perinteisistä yhdistyksistä 
olevan haasteen edessä – olisi oltava valmis muutokseen. Osa pitkään toimineista 
yhdistyksistä on kangistunut liiaksi vanhoihin toimintatapoihin, jolloin yhdis-
tysten ongelmaksi muodostuu paitsi uusien jäsenten saaminen myös vaikeudet 
omaksua uudenlaisia toimintatapoja. Tämä näkyy ennen kaikkea valmiudessa 
kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Kehittämishankkeen alulle saaminen voi 
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tällöin edellyttää jopa uuden yhdistyksen perustamista, jotta muuttuneeseen 
toimintakulttuuriin päästään mukaan.

”Mää ite oon ollu sellasessa kolomannen sektorin toiminnassa mikä on aika 
semmosta… uudenlaisilla menetelmillä toimitaan. Sillon siellä on heleppo 
tulla ko siellä ei kellään… siellä ei oo pitkiä traditioita, että miten tehdään 
nämä asiat vaan kaikki on, mennään niinku nykysääntöjen mukaan ja oh-
jelmarahotusten ja tällasten, jos haetaan rahotusta. Mutta sitte sellaset… se 
mikä vaikeuttaa, näkee tuossa esimerkiks kylätasolla, on se että jos on pitkään 
toimineita yhteisöjä, joissa on jäsenmäärä suurin piirtein pysyny samassa, 
tai vain kuoleman kautta pienentyny niinku vuosikymmenten saatossa, niin 
saattaa olla hirviän vaikiaa, et jos ei niinku ymmärretä sitä että saadaan 
tänne, jos halutaan, jotain yhteistä hyvää, kehittää jotain yhdistysten kautta, 
niin pitää hyväksyä uudenlaiset toimintatavat, uudet ihmiset, tai sitte luoda 
uusi yhteisö. Että kyllä on sellasia paikkoja joissa minä suosittelen siinä tapa-
uksessa että perustetaan uusi yhdistys, kun kaikki muut vaihtoehdot on ensin 
yritetty, että saatais jonkun kautta tai muokkaamalla uutta jostain vanhasta, 
että arvostettas niitä perinteitä, mutta ei kerta kaikkiaan onnistu. On meillä 
kyliä jotka… että siellä on sitte sellaset mitä siellä on taustalla on perintei-
set, kaavoihinsa kangistuneet yhdistykset. Sitte on uskonnollinen vakaumus 
tai poliittinen vahva suuntautuneisuus niin että pienessä kylässä ei saada 
yhteisymmärrystä ko pitäis jotain yhteistä tehä.” (H4: nainen, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

9.3. Muuttajat toimintaryhmätyössä ja 
hanketoiminnassa

LEADER-toimintatavan juurtuminen maaseudun kehittämisen työkaluksi on 
tuonut muutoksia maaseudun kehittämisen käytäntöihin. Alueelliset kehittä-
misyhdistykset eli toimintaryhmät ja hankkeiden kautta tehtävä kehittämistyö 
edustavat maaseudun kehittämisen uusia käytäntöjä ja välineitä. Toimintaryhmät 
eroavat suhteessa muihin yhdistyksiin ennen kaikkea siinä, että toimintaryhmät 
määrittelevät alueen kehittämispainopisteet ja tekevät päätöksiä alueella rahoi-
tettavista kehittämishankkeista. Toimintaryhmät toimivat välittäjäorganisaatioina 
eurooppalaisen ja kansallisen maaseutupolitiikan paikallisessa ja alueellisessa 
toteuttamisessa.

Keski-Pohjanmaalla toimivien toimintaryhmien tarkastelu tuo selkeästi esiin 
paluu- ja tulomuuttajien aktiivisen roolin erityisesti Kaustisen seutukunnassa. 
Kaustisen seutukunnan toimintaryhmä Pirityiset ry on syntynyt pitkälti paluu-
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muuttajanaisten toimesta. Vuosia muualla asuneet ja kotiseudulle palanneet 
naiset halusivat sekä työllistää itsensä että osallistua aktiivisesti oman kotiseu-
tunsa kehittämiseen. Muualla Suomessa ja jopa ulkomailla asuttujen vuosien 
synnyttämät kokemukset ja ajatukset loivat rohkeutta ja valmiuksia ryhtyä 
uudenlaisiin käytäntöihin alueen kehittämiseksi. Toimintaryhmän toimittua nyt 
reilun kymmenen vuoden ajan ovat myös tulomuuttajat tulleet vahvasti mukaan 
toimintaan. Pirityisten vuoden 2006 hallituskokoonpanosta yli puolet on tulo-
muuttajia. Tämä osoittaa uusilla asukkailla olevan kiinnostusta osallistua oman 
asuinalueensa kehittämiseen – ja toisaalta myös sen, että uudet asukkaat ovat 
päässeet osallisiksi alueen kehittämisverkostoihin. Osa tulomuuttajista on myös 
työllistynyt toimintaryhmiin ja näin uusilla asukkailla näyttäisi olevan tietoa ja 
taitoa, joka on hyödynnettävissä maaseudun kehittämisessä. Toisaalta tärkeää 
on myös se, että toimintaryhmissä toimii myös vankka joukko kantaväestöä, 
mikä luo pohjaa uusien asukkaiden ja paikallisväestön keskinäisen luottamuksen 
ja yhteistyön rakentumiselle. Toimintaryhmä saa laatua siitä, että verkostossa 
yhdistyvät sekä kantaväestön vahva paikallistuntemus että uusien asukkaiden 
muualla hankitut tiedot, taidot ja kokemukset.

Toimintaryhmä Rieska-Leader ry toimii sekä Kokkolan että Ylivieskan seutu-
kunnassa jakaantuen aluehallinnollisesti paitsi kahden seutukunnan myös kah-
den maakunnan alueelle. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Ylivieskan kaupungissa 
ja myös yhdistyksen työntekijät asuvat Ylivieskan seutukunnassa. Alueellisen 
kehittämisyhdistyksen hallinnointi ja hallituskokoonpano painottuvat niin ikään 
Ylivieskan seutukuntaan. Toiminnan painottuminen seutukunnallisesti ja maa-
kunnallisesti ”naapuriin” heijastuu sekä maaseutualueiden kehittämiseen että 
uusien asukkaiden toimijuuteen Kokkolan seutukunnassa. Maaseutualueiden 
hankelähtöinen kehittäminen on jäänyt Kokkolan seutukunnassa Ylivieskan seu-
tukuntaa vähäisemmäksi. Rieska-Leaderin ohjelmakaudella 2000–2007 rahoit-
tamista 231 hankkeesta vain 46 hanketta kohdentuivat Kokkolan seutukuntaan 
(Himangalle 10, Kannukseen 19, Kälviälle 7 ja Lohtajalle 10) ja 31 useamman 
kunnan yhteishanketta kokonaan tai osittain Kokkolan seutukuntaan. Ylivieskan 
seutukuntaan hankkeista kohdentui 134, erityisesti Kalajoen (43) ja Ylivieskan 
(29) kaupunkeihin.

Miksi omaehtoinen hanketoiminta on jäänyt Kokkolan seutukunnassa vaisuh-
koksi? Eikö alueelta löydy tarpeeksi aktiivisia toimijoita ja hyviä hankeideoita? Vai 
onko innostus laimeampaa hanketoiminnan ohjauksen ollessa aluehallinnollisesti 
etäämpänä, toisen seutukunnan ja maakunnan puolella? Onko hallinnollisilla 
rajoilla merkitystä paikallisen toiminnan aktivoitumisessa? Laimentaako han-
ketoimintaa se, että paikallisen kehittämisen ohjaus ja päätöksenteko tapahtuu 
”toisaalla”? Hallinnollisilla rajoilla on ollut henkistä merkitystä toimijoiden ja 
alueiden yhteistyöhalukkuuteen ainakin valtion aluehallintouudistuksen yhte-
ydessä. Keski-Pohjanmaalla syntyi voimakas kiista ja kahtiajako siitä, tulisiko 
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maakunnan yhteistyösuunnaksi ottaa etelä vai pohjoinen. Uudistustyötä vetänyt 
hallinto- ja kuntaministeri puolsi aluksi pohjoista, kun vastaavasti maakunta-
keskus Kokkola ja RKP etelää. Lopulta myös ministeri puolsi etelää, joka otet-
tiin lopulta yhteistyösuunnaksi. Suuntautumiskiista jakaa kuitenkin edelleen 
maakunnan asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä. Heijastuuko maakunnan 
sisäinen kiista alueellisesta identiteetistä ja oikeasta yhteistyösuunnasta myös 
asukaslähtöiseen toimintaan Kokkolan seutukunnassa, jossa toimintaryhmätyötä 
ja hankkeiden rahoituspäätöksiä ohjataan Ylivieskasta käsin? Onko paikallisista, 
usein kylätason, hankeideoista päättävä toimintaryhmä liian laaja ja etäinen sen 
ulottuessa kahden seutukunnan ja maakunnan alueelle? Olisiko yhteistyö jouhe-
vampaa jos toimijat tuntisivat selkeästi jakavansa paitsi alueellisen ja kulttuurisen 
identiteetin myös aluehallinnon? Olisiko alueellisen identiteetin vahvistamiseksi 
ja kehittämisen terävöittämiseksi selkeämpää maakunnallisen toimintaryhmän 
malli? Vai tarvitaanko paikallistason kehittämiseen ja kylien väliseen yhteistyöhön 
alueellista identiteettiä?

Yhteisöt ja asukkaat Kokkolan seutukunnassa näyttävät jääneen jossakin 
määrin varjoon aktiivisesta toimijuudesta asukaslähtöisessä kehittämisessä ja 
hanketoiminnassa. Toisaalta Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa toimivien toi-
mintaryhmien kehittämistyössä on nähtävissä selkeitä painotuseroja. Kaustisen 
seutukunnassa kehittämisen painopiste on yhdistyshankkeissa eli yhteisölli-
sessä kehittämisessä (kuvat 31 ja 32) ja Kokkolan seutukunnassa painopiste on 
elinkeinojen kehittämiseen tähtäävissä yrityshankkeissa, erityisesti matkailua 
tukevissa hankkeissa. Elinkeinojen kehittämishankkeiden ollessa ensisijaisesti 
yksittäisiä pienyrittäjiä tukevia hankkeita, jää yhteisöllinen toimijuus Kokkolan 
seutukunnassa luonnollisesti vähäisemmäksi.

Muuttajien rooli ja merkitys kehittämishankkeiden toteuttajina

Tutkimukseen osallistuneista maallemuuttajista noin 15 prosenttia on osallis-
tunut paikalliseen hanketoimintaan. Kuitenkin kuten luvussa 8 toin esiin, ovat 
paluu- ja tulomuuttajat varsin kiinnostuneita vaikuttamaan oman asuinalueensa 
asioihin juuri kehittämishankkeisiin osallistumalla (37,9 prosenttia muuttajis-
ta on kiinnostunut osallistumaan hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen). 
Näin muuttajien tähänastinen hankeaktiivisuus on ollut todellista kiinnostusta 
huomattavasti alhaisempaa ja alueen selkeänä haasteena näyttäisi olevan han-
ketoiminnasta kiinnostuneiden asukkaiden ”löytäminen” ja yhteen saattaminen. 
Vaikka muuttajaresursseja ei ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, on 
muuttajien keskeinen merkitys hanketoimijoina ja -vetäjinä kuitenkin huomattu.
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Kuva 31.  Linja-autokatosten taukotupia rakennetaan talkoilla vuonna 2004 
Kaustisen Puumalassa. Kuva: Matti Mustajärvi.

Kuva 32. Talkoilla rakennettujen pysäkkitupien kuljetusta. Kuva: Matti Mustajärvi.
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”niitten[maallemuuttajien] joukosta tulee monesti ne hankevetäjät ja ihan ne 
niinku päätoimijat. Toki siellä on muitaki, mutta ne on ihan niitä aktiivisimpia 
ja… että sillä on todella niinku merkitystä. Monesti on niin että paikalliset 
ihmiset ei niinkään nää niitä mahdollisuuksia tai ei usko niihin tai sitte se 
paikallinen semmonen niinku henkinen ilimapiiri on niin tasapäistävä että 
siellä ei tahota uskaltaa ruveta tai viitsiä ettei vain kukaan pidä minään... 
Sitte tyytyväisiä ollaan siihen että löytyy niitäki jokka lähtee vetähän.” (H4, 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Uusiin asukkaisiin kohdistetaan usein myös odotuksia, että he lähtisivät mukaan 
hanketoimintaan ja toisivat uudenlaisten kokemusten ja ideoiden myötä kehittä-
mistyöhön laatua. Uusilla asukkailla nähdään olevan henkistä merkitystä heidän 
toimiessa yhteisöjen herättelijöinä ja innostajina.

”…heillä on paljonki annettavaa. Heillä on, hehän tulee muualta, heillä on… ne 
kokemukset on hankittu sitten toisenlaisessa paikassa. Ja kun on uusia, he tuovat 
semmosta kokemusta, niin siitä syntyy tavallaan sitten paljon ideoita. Ja sitä 
kautta sitte moni hanke saa tuota laatua tavallaan mukaan siihen. Kun täällä 
vain asuu, täällä samassa paikassa, niin ei aina sitte nää kaikkia asioita mitä 
se kokemus tuo mukanaan. Ja usein ne on aktiivisia kyllä jotka tulee muualta. 
Ne haluaa jotenki päästä sisälle siihen kuntaan tai yhteisöön. Siinä mielessä 
niistä on hyötyä sitten. Tiesti se näkyy siellä kylässä kaikista eniten, mutta 
vaikuttaahan se sitte seutukunnallisesti ja maakunnallisestikin jos se toimii 
sitten. Ehkä nostavat sitten niitä paikallisia jotka ei toimi, jotka on aina siellä 
asuneet. Heitä innostavat sitten tavallaan. Luovat semmosta uskoa että kan-
nattaa toimia.” (H5: keski-ikäinen mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)

9.4. Yhteisölliset identiteetit ja glokaali toimijuus

Aika- ja tilasuhteessa tapahtuneet muutokset, fyysinen liikenne ja tietoliikenne, 
mahdollistavat ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteisten identiteettien 
rakentamisen ympäri maailmaa, ihmiset eivät ole enää paikkaan sidottuja. Globa-
lisaation ja kansakuntien välisen kulttuurisen vaihdon on katsottu murentavan 
sekä kansallisia että paikallisia identiteettejä niiden irtautuessa ajasta, paikasta, 
historiasta ja traditiosta. Esimerkiksi Castells (1997; 2000) katsoo nykyajan iden-
titeettien määrittyvän ensisijaisesti globaalin verkostoitumisen kautta, talouden 
verkostojen asemoidessa ihmisiä heidän käyttöarvonsa mukaan ja luodessa ehtoja 
heidän toiminnalleen. Myös maaseudun asukaslähtöinen paikallinen kehittäminen 
LEADER-ohjelman kautta tapahtuu EU:n viitekehyksessä ja ehdoilla. Pyrkimykse-
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nä on saada maaseutualueet osaksi eurooppalaisia yhteismarkkinoita, tukemalla 
ja vahvistamalla samalla kuitenkin myös paikallisia yhteisöjä (Ray 1997), jotka 
toimivat yhteisöllisen identiteetin pohjalta: tietoisuudesta keitä me olemme, mikä 
on paikkamme ja mitkä ovat yhteiset tavoitteemme.

Ihmisten vaikutusvalta ja osallisuus globaalissa verkostotaloudessa edellyttää 
identiteettien kiinnittymistä osaksi verkostojen yhteiskuntaa, eikä vetäytymistä 
suljettuihin yhteisöihin. Castells (1997) katsoo sosiaalisten liikkeiden (yhteisö-
jen) jakautuvan kolmenlaisiin identiteettiliikkeisiin: legitimoiviin identiteettei-
hin, vastarintaidentiteetteihin ja projekti-identiteetteihin, joiden valta ja asema 
vaihtelevat riippuen siitä kiinnittyvätkö identiteetit osaksi laajempaa verkostoa 
vai muodostavatko ne suljettuja erillään olevia yhteisöjä.

Myös keskipohjalaisen maaseudun toimijaverkostoissa on nähtävissä piirteitä 
eri identiteettiliikkeistä. Useiden paikallisyhteisöjen toiminnassa on nähtävissä 
legitimoivien identiteettien piirteitä toiminnan tavoitteena ollessa vallitsevien 
yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten kyläkoulurakenteen, puolustaminen. 
Vaikka Castells (emt., 8–9) uskoo perinteisten instituutioiden, kuten kirkon, puo-
lueiden ja kansallisvaltion menettävän valtaansa niiden irrotessa kulttuurisesta 
perustasta ja toimiessa entistä enemmän globaalin talouden ehdoilla, näyttäisi 
juuri yhteiskunnallisten instituutioiden kulttuuriset merkityskiinnittymät ja nii-
den puolustaminen saavan maaseudun asukkaat verkostoitumaan ja toimimaan. 
Keski-Pohjanmaalla useat kyläyhdistykset ovat aktivoituneet pyrkimyksestä 
turvata kyläkoulujen olemassaolo kunnostamalla kiinteistöjä ja niiden pihapiiriä 
koko kylää palvelevaksi keskukseksi.

Osa yhdistyksistä nojautuu vahvasti perinteisiin ja haluaa toimia kuten on 
aina ennenkin toimittu. Vanhat toimintatavat tuntuvat mielekkäiltä eikä niihin 
haluta tehdä muutoksia. Vastarinta toimintakulttuurin muutokseen heijastaa 
vastarintaidentiteetin piirteitä, jolloin yhdistykset nojautuessaan vanhoihin toi-
mintatapoihin jäävät EU:n ja LEADER-ohjelman ehdoilla tehtävän kehittämistyön 
ja eurooppalaisen maaseutupolitiikan ulkopuolelle. Vastarintaidentiteetin piirteitä 
on nähtävissä myös niiden yhdistysten toiminnassa, jotka ovat järjestäytyneet niin 
tiiviisti, etteivät uudet asukkaat pääse mukaan toimintaan. Yhdistykset, jotka eivät 
halua uusia jäseniä ja joiden jäsenet eivät halua luopua omasta päätösvallastaan, 
rakentuvat suljetuiksi yhteisöiksi, joiden verkostot muodostuvat muuttumatto-
miksi ja paikallista valtaa ilmentäviksi.

Myös uskonnollinen järjestäytyminen asuinpaikan mukaan voi ilmentää vas-
tavoimaa globaalin verkostotalouden vaatimuksille ja toisaalta yksilökeskeiselle 
yhteiskuntakehitykselle. Keski-Pohjanmaan uskonnolliset yhteisöt (seurakunnat) 
ovat kuitenkin reagoineet yhteiskunnallisiin muutoksiin myös tavoin, jotka hei-
jastavat projekti-identiteetin piirteitä. Seurakunnat ovat reagoineet muutoksiin 
ja lähteneet mukaan maaseudun yhteisölliseen kehittämiseen uusilla toiminta-
tavoilla – hankkeiden toteuttajina.
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”…kylissä saattaa olla jo perinteisesti hyvin syvä juopa jo sadan vuoden ajan, 
siitä lähtien ko on käynnistyny joku vahva uskonnollinen liike tai sitte on jotain 
muuta toimintaa niin… juopa on jo pitkään ollu ja sitte ko uusia tulee niin 
katotaan kummalle puolelle niitä jaetaan. Että välttämättä siellä ei päästä 
eteenpäin. Mutta kyllä mää sanoisin että pääsääntösesti nämä tällaset ei 
oo enää niin isoja esteitä, että kyllä ne on niinku… meillä on nykyaikasta 
toimintaa misä on myöskin mukana, on eri poliittisilta laidoilta mukana 
ihimisiä ja eri uskonnollisilta laidoilta ja näin. Että ne pystyy tekehän, että se 
tavallaan, kaikilla tahoilla on tullu semmonen, suvaitsevaisuus on lisääntyny 
palijon. Et se on niinku, meillä on joitain aivan loistavia esimerkkejä siitä, 
että joku esimerkiksi [xxxxxx] kylä, et siellä on niinku hyvin vahvoja poliit-
tisia ryhmittymiä jotka tekee oikein hyvää yhteistyötä keskenään. Ja siellä 
tehdään niinku erittäin paljon tuloksellista tulosta.” (H4: nainen, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

Toimintaryhmätyö ja hanketoiminta edellyttävät maaseudun asukkailta ja yhtei-
söiltä uudenlaista toimintavalmiutta osallistua aktiivisesti maaseutupolitiikan pai-
kalliseen toteuttamiseen. Toiminta edellyttää kollektiivista projekti-identiteettiä 
eli tavoitteellista toimintaa pysyä mukana maaseudun muutoksessa, kehittämis-
tavoitteissa ja -verkostoissa. Verkostoja luodaan sekä yksittäisten hankkeiden 
että toimintaryhmien kautta naapurikyliin ja -kuntiin, yhteistyöalueille niin 
Suomessa kuin ulkomailla. Toimintaryhmätyö ja hanketoiminta ajavat alueita 
keskinäiseen yhteistyöhön ja paikallisia yhteisöjä eurooppalaisen maaseutupo-
litiikan toteuttajiksi.

”Jos ajatellaan toimintaryhmiä, me ollaan ihan kärjessä kansainvälistymisessä 
siellä. Tälläki hetkellä pyörii Irlantiin hanke, Unkariin hanke, Italiaan hanke 
ja oliko vielä Saksaanki… Monet ryhmät ei oo päässy vielä ees alakuun siinä.” 
(H6: mies, maaseudun kehittäjä)

”Ja sitte niinku mää sanosin että ihan niinku kansainvälinen yhteistyö on 
se joka antaa kans palijon… tavallaan ihmisten verkostot, henkilökohtaset 
verkostot ketkä on siinä mukana priimusmoottoreina ja tämmöset harvaan 
asutulla maaseudulla ainaki ko meillä se ei oo organisaatiot jokka määrää, 
vaan ne minkälaiset kontaktiverkostot on niillä ihimisillä mihinki organi-
saatioihin, työtaustat ja tällaset. Ne vie niitä verkostoja ja rakentaa henki-
löhistorian kautta, oman työhistorian kautta… ihan jos mää aattelen tuosa 
maaseudun kehittämiskuvioissa niin mihin meillä on tullu esimerkiks useam-
pia hankkeita niin on ihan sattumoisin nyt Latvian kanssa tällasia vapaan 
sivistystyön hankkeita…Että se on niinko hyvin pitkälle ihan sattumasta kiinni 
kehen on ensin tutustuttu ja minkälaisia verkostoja on… Kontaktit syntyy 
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hankeseminaareissa, mitkä on ihan luotu siihen, että on kontaktiseminaareja 
missä luodaan uusia hankkeita… … Ite oon ens kuussa lähössä Östersundiin, 
siellä on tällanen kontaktiseminaari.” (H4: nainen, maaseudun kehittäjä/
paluumuuttaja)

Globalisaation irrottaessa ihmisiä ajasta, paikasta, historiasta ja traditioista luo 
tämä paikallisyhteisöille haasteita rakentaa uudenlaisia identiteettejä ja ver-
kostoja. Yhteiskunnallisten muutosten puristuksessa yhteisöjen on pakko sekä 
uudistua sisältäpäin että avautua ulospäin. Paikallisuuden merkitys ihmisten elä-
mässä näyttää kuitenkin säilyvän edelleen vahvana, yhteisöllinen vaikuttamisen 
ja toiminnan rakentuessa usein juuri paikallisen identiteetin ja kulttuurin, sekä 
paikallisten yhteisöjen ja instituutioiden puolustamisen ympärille – mutta myös 
yhteiskunnallisten muutosten vaatimuksille. Keski-Pohjanmaan maallemuuttajat 
ovat kiinnittyneet paikallisiin yhteisöihin ja toimijaverkostoihin varsin hyvin ja 
tuoneet alueelle uusia yhteyksiä omien henkilökohtaisten kontaktien kautta.



”…ne tulee, koska ne sillä tavalla pääsee siihen yhteisöön kiinni, että tulee 
mukhan niihin kehittämisjuttuihin. Ja yleensä ihminen joka tänne päin muut-
taa, niin sillä täytyy olla sitä energiaa vähän enemmän muutenki. Että sitä 
riittää sitten, ja oikeesti sitä kautta pääsee tutuks kuitenki ihmisten kanssa. 
Kyllä mää nään että ne tulee olehan toimijoina. Eihän kaikki oo, että sitte osa 
niistä muuttajista mitä täälläki on, että ei missään tekemisissä halua olla, 
että käyvät kaupassa ja elävät sitä omaa pientä elämäänsä. Mutta kyllä ne 
tuota... Siinä ylitetään monta kuilua siinä välissä, että tulee tutuks ja sitte 
tulee niinko se heijän osaamisensa ja kaikki muu niin katottua.” (H3: nainen, 
maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Sosiaalisen ympäristön merkitys alueiden kehityksen edellytyksenä on korostunut 
voimakkaasti. Paikallisen kehittämisen näkökulmasta entistä tärkeämmäksi on 
noussut pohtia, miten paikalliset vuorovaikutustilanteet synnyttävät sosiaalista 
pääomaa. Sosiaalisen pääoman kasvattaminen paikallisena ja alueellisena voima-
varana edellyttää myös entistä tiiviimpää syntyperäisten ja paikkakunnalle muut-
taneiden yhteistoimintaa. Esimerkiksi Rannikko (2002) näkee, että paikkakuntien 
yksi keskeisistä menestystekijöistä tulee olemaan se, miten hyvin paikkakunnalla 
syntyneet ja sinne muualta muuttaneet pystyvät toimimaan sekä yhdessä että 
muiden alueiden, erityisesti naapurialueiden, kanssa.

Tässä luvussa tuon esiin maallemuuttajien ja maaseudun kehittäjien näkemyk-
siä ja kokemuksia yhteisöllisen kehittämisen ja sosiaalisen pääoman paikallisesta 
rakentumisesta. Esitän havaintoja ja pohdintaa yhteistoiminnan, keskinäisen 
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luottamuksen ja verkostojen paikallisesta rakentumisesta Keski-Pohjanmaan 
maaseutualueilla.

10.1. Jäsenyyden lunastus ja sosiaalinen koheesio

Olen aikaisemmin tuonut esiin maallemuuttajien sosiaalisten verkostojen paikallis-
ta rakennetta ja muuttajien siteitä paikkakunnan historiaan ja (suku)juuriin. Kaik-
kien muuttajien kohdalla sosiaalisten verkostojen luominen ja paikallisyhteisöjen 
jäseneksi pääseminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Sosiaalisten verkostojen 
rakentaminen on ollut vaikeaa erityisesti niiden muuttajien kohdalla, joilla ei ole 
omia eikä puolison kotiseutusiteitä alueelle. Osa muuttajista on kokenut yhteisöstä 
ulkopuoliseksi jäämisen tai ulossulkemisen kokemuksia (vrt. Pehkonen 2004).

Uusien asukkaiden kotoutuminen näyttäisi olevan selkeä haaste kunnille, 
kylille ja yhdistyksille. Monet kunnat ja kyläyhdistykset ovatkin jo pyrkineet hel-
pottamaan uusien asukkaiden ja kantaväestön tutustumista ja luomaan pohjaa 
keskinäisen luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumiselle.

Uusien ilta ja tuliaiset

Osassa keskipohjalaisista kunnista järjestetään vuosittain niin kutsuttu ”uusien 
ilta”. Illan tarkoituksena on tehdä kuntaa, kunnan virkamiehiä ja luottamushenki-
löitä tutuiksi uusille asukkaille, sekä luoda yhdistyksille mahdollisuus esitellä toi-
mintaansa ja löytää ”hyviä tyyppejä”. Paikallinen yhdistys- ja kehittämistoiminta on 
saanutkin uusia aktiivisia toimijoita uusien illassa solmittujen kontaktien kautta.

”…syksysin meillä on uusien [kuntalaisten] ilta. Kaikki jokka on vuoden sisäl-
lä muuttanu, tai jokka on vuoden sisällä syntyny, nii kutsutaan tämmöseen 
yhteiseen iltaan. Mää oon esimerkiks bongannu sieltä aika hyviä tyyppejä. Ja 
tutustunu ihmisiin sielä tilaisuudessa, mikä on ollu tosi tärkiää.” (H2: nainen, 
maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Kuntien ohella myös monet kyläyhdistykset ovat nähneet tärkeäksi uusien asuk-
kaiden ja kantaväestön keskinäisen tutustumisen ja pyrkineet omalta osaltaan 
vaikuttamaan asiaan. Kun aikaisemmin kyläläisten kohtaaminen ja tutustuminen 
hoitui pitkälti itsestään, kylän yhteisissä kohtaamispaikoissa kuten kyläkaupalla, 
on kylien palveluiden ja instituutioiden häviäminen vähentänyt myös alueen 
asukkaiden satunnaisia kohtaamisia. Tämän seurauksena yhteisöllisyyden yllä-
pitäminen ja vahvistaminen edellyttää aikaisempaa aktiivisempaa otetta. Osassa 
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keskipohjalaisia kyliä on reagoitu muutokseen ja yhteisölliseen haasteeseen ja 
uusien asukkaiden integroitumista kyläyhteisöön on pyritty helpottamaan vie-
mällä uusille asukkaille ”tuliaisia”.

”…monessa kylässä on semmonen perinne, että jos sinne muuttaa joku niin 
sille viiään tuliaiset ja sillä tavalla kokeillaan sitouttaa ne mukaan siihen 
toimintaan. Että tuota… tavallaan se kynnys siinä kylässä, että tapaa joitaki 
henkilöitä… Niin viedään tavallaan tietopaketti siitä kylästä ja siinä on aina 
jotain sitte tavallaan, niinkö uuteen taloon viehän. Kyläyhdistys ne yleensä vie 
aina. Niillä on lista aina että kuka on muuttanu. Kerran, kahesti vuodessa ne 
kulukee sitte viemässä, että se on ihan hyvä tapa. Kertoo… vähän materiaalia 
omasta kylästä ja yhistyksestä ja sitte muutenki... Sitte on semmonen, että 
jos joku alakaa rakentaa, niin sille viehän kottikärryt ja lapio… Josaki kylissä 
on, jos syntyy uus perheenjäsen, niin viehän… Se on tietysti aina aktiivisesta 
kylästä kiinni… Sitte on semmosia kyliä misä on… laittavat kylästä karttaa 
ja jokaiseen talohon pantu, että kuka asuu misäki talosa ja sitte se on viety 
muitten tavaroitten mukana sille uuelle asukkaalle. Niin, voi heti sitte ottaa 
yhteyttä jos haluaa. Tietää että kuka asuu misäki.” (H7: mies, maaseudun 
kehittäjä/ paluumuuttaja)

Tuliaiset palvelevat sekä muuttajaa että kyläyhteisöä. Tuliaisilla uusi asukas 
toivotetaan tervetulleeksi ja samalla viedään tietopaketti kylästä. Tavoitteena 
on madaltaa uusien asukkaiden kynnystä tutustua paikalliseen väestöön sekä 
toisaalta ”sitouttaa mukaan toimintaan”. Yhtäältä kyse on myös keskinäisen 
luottamuksen ja turvallisuuden rakentamisesta. Uusille asukkaille vietävä kartta, 
josta käy ilmi kylän talot ja kuka asuu missäkin, toimii keskinäisen luottamuksen 
ja turvallisuuden rakentajana: muuttaja ”voi heti ottaa yhteyttä jos haluaa” ja 
toisaalta tiedetään puolin ja toisin, että ”kuka asuu misäki”.

Hyväksynnän pääsylippu

Uusilta asukkailta edellytetään usein, että he lunastavat paikkansa kyläläisinä 
toimimalla kyläyhteisössä. Kyläläisyyden lunastus tapahtuu osallistumalla kylä- 
ja talkootoimintaan jota kautta uudet asukkaat tulevat tutuiksi ja samalla tulee 
katsottua heidän osaamisensa. Osallistuminen talkootyöhön toimii eräänlaisena 
pääsylippuna kylän jäsenyyteen.

”Joo, tavallaan niinko hyväksytään sitten kun… miten nyt sanois… tekee tal-
koita, niin sitten hyväksytään tavallaan. Eihän se juhlallinen tapa oo, mutta 
noin henkisesti tavallaan hyväksytään yhteisön jäseneks. On tehnyt jotain 
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talkootyötä tai muuta. Se voi olla sellanen, tavallaan jonkulainen pääsylippu 
sitten, siihen kylään.” (H5: mies, maaseudun kehittäjä/ tulomuuttaja)

”Uutta paikkakunnalle muuttajaa saatetaan pienellä paikkakunnalla 
seurata jonkin aikaa tarkemmin kuin muita, mutta viime kädessä henkilö 
itse vaikuttaa vastaanottoon: jos olet itse avoin ja tutustut ihmisiin, hekin 
ovat vastaanottavaisempia. Toisaalta ”tekemisten seuraaminen” on osa 
pikkukylien elämäntapaa, mikä tietenkin aluksi voi tuntua erikoiselta jos 
on asunut aiemmin kaupungissa. Möttösessä kylätoimintaan ovat olleet 
kaikki tervetulleita, niin vanhat kuin uudetkin kyläläiset!” (VS24: nainen 
35, paluumuuttaja)

Pehkosen (2004, 129–139) tutkimuksessa maaseutukyliin muuttaneet nauttivat 
kyläläisten luottamusta, kun osoittivat olevansa halukkaita yhteisöllisyyteen ja 
yhteistoimintaan – tai mikäli eivät olleet halukkaita, antoivat tähän jonkinlaisen 
selityksen. Uusien asukkaiden osallistumisen kylätoimintaan voikin nähdä ole-
van osittain sosiaalisen paineen synnyttämää. Muuttajat lähtevät mukaan jotta 
he tulisivat hyväksytyiksi ja pääsisivät ”yhteisöön kiinni”. Toisaalta uusien asuk-
kaiden aktiivisuuden taustalla vaikuttavat myös henkilökohtaiset motiivit – halu 
tutustua paikallisiin ihmisiin, saada uusia ystäviä ja tuttavia. Yhteisöllisyyden 
rakentaminen palvelee näin sekä muuttajan että yhteisön odotuksia ja tarpeita.

”…justiin tuohon yhistykseen liityin sen takia että ois tutustunu paremmin 
sitten muihinkin ihmisiin ko vain niihin miehen sukulaisiin... Mää oon tällä 
hetkellä [kyläyhdistyksen] hallituksen jäsenenä ja sihteerinä.” (H12, nuori 
nainen, tulomuuttaja puolison synnyinseudulle)

”Ehkä ne[muuttajat] haluaa tavallaan päteä, en tiiä mikä ois oikea sana, 
mutta sanotaan nyt että päteä tavallaan. Ja päästä mukaan siihen yhteisöön 
sitten. Yhteisöön mukaan, se kai siinä on se tekijä joka laittaa… Koska heillä 
muuten… voi olla että ei oo mitään kontaktia sitte siihen kylään muuta ko 
sitte tämä yhdistystoiminta. Ainaki alkuvaiheessa. (H5: mies, maaseudun 
kehittäjä/tulomuuttaja)

Luottamus ja vastavuoroisuus

Kaikki maallemuuttajat eivät halua osallistua yhteisölliseen toimintaan. Keski-
Pohjanmaan maallemuuttajista joka viides ei kaipaa kanssakäymistä muiden 
alueen asukkaiden kanssa koska ”tapaa muualla niin paljon ihmisiä, että haluaa 
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kotona ollessaan olla rauhassa muilta ihmisiltä ja omissa oloissa/perheen kans-
sa”. He haluavat rauhoittaa vapaa-ajan itselleen ja perheelleen. Reilu kolmannes 
muuttajista katsoo, että ”on hyvä pitää suhteita muihin paikkakuntalaisiin sillä 
saatan joskus tarvita heidän apuaan”. Näiden muuttajien kohdalla yhteisöllisyys ja 
sosiaaliset suhteet saavat merkityksensä arjen turvallisuuteen ja palkitsevuuteen 
kytkeytyen. Kanssakäymisen odotetaan olevan vastavuoroista ja keskinäiseen 
apuun perustuvaa.

Vajaa puolet maallemuuttajista ilmoittaa, että ”viihtyy hyvin alueen asukkaiden 
kanssa ja pyrkii aktiivisesti ylläpitämään ystävällisiä suhteita heihin”. Yhteisöllisen 
koheesion ja sosiaalisen pääoman näkökulmasta tutkimustulosta voi pitää sekä 
yhteisöllisenä haasteena että voimavarana. Se, että enemmistö muuttajista ei 
koe kanssakäymistä muiden alueen asukkaiden kanssa niin miellyttäväksi että 
pyrkisi ylläpitämään suhteita aktiivisesti, on selkeä paikallistason haaste. Uusi-
en asukkaiden integroituminen alueelle on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen 
prosessi, jossa paikallisen ja alueellisen identiteetin muotoutuminen edellyttää 
kotoutumista ja kiinnittymistä alueelle ja sen sosiaalisiin verkostoihin: mielek-
kään arjen rakentumista, kulttuurisia merkityskiinnittymiä, sosiaalisia verkostoja 
ja yhteisöllisiä kokemuksia, tunnetta, että kuuluu joukkoon. Toisaalta se, että 
lähes puolet muuttajista haluaa ja pyrkii aktiivisesti kanssakäymiseen alueen 
asukkaiden kanssa, on sosiaalisen pääoman varanto. Muuttajat täydentävät ja 
vahvistavat paikallisyhteisöjä.

Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista naiset pyrkivät miehiä aktiivisemmin 
ylläpitämään ystävällisiä suhteita muihin asukkaisiin koska viihtyvät heidän kans-
saan. Miehet puolestaan katsovat naisia useammin, että on hyvä ylläpitää suhteita 
koska muiden apua saattaa tarvita joskus. Iän puolesta erityisesti yli 60-vuotiaat 
viihtyvät muiden asukkaiden seurassa ja pyrkivät aktiivisesti ylläpitämään suh-
teita, kun puolestaan 35–59-vuotiaat haluavat olla muita useammin rauhassa 
omissa oloissa tai perheen parissa. Paikallisten kotiseutusiteiden valossa aktii-
visimmin suhteita muihin asukkaisiin ylläpitävät paluumuuttajat sekä puolison 
synnyinseudulle muuttaneet. Tulomuuttajat joilla ei ole paikkakunnalla omia tai 
puolison kotiseutusiteitä, ylläpitävät suhteita muihin asukkaisiin koska saattavat 
tarvita heidän apuaan, mutta varsin moni haluaa olla myös omissa oloissaan ja 
vain vajaa kolmannes ilmoittaa viihtyvänsä alueen asukkaiden parissa (kuva 33).

Selvitettäessä uusien asukkaiden vaikutuksia yhteisölliseen toimintakykyyn, 
on tarkasteluun nostettava paitsi uusien asukkaiden paikallinen verkostoitumi-
nen, myös käsitykset ja kokemukset keskinäisistä suhteista ja luottamuksesta 
(kuva 34). Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista valtaosa on täysin tai melko 
samaa mieltä siitä, että ”useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia” ja että 
”enemmistöön kotikuntani asukkaista, viranomaisista ja luottamushenkilöistä voi 
luottaa”. Viisi prosenttia muuttajista epäilee ihmisten rehellisyyttä ja noin joka 
kymmenes kokee epäluottamusta muita alueen asukkaita ja viranomaisia kohtaan. 
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Luottamus alueen asukkaita ja viranomaisia kohtaan on suurinta iäkkäämpien 
ja paluumuuttajien kohdalla ja vastaavasti heikointa nuorten ja tulomuuttajien 
kohdalla.

Sosiaalisen pääoman elementteinä pidetään sosiaalisten verkostojen ja luot-
tamuksen ohella vastavuoroisuuden normeja eli oletusta ja odotusta, että ihmiset 
auttavat toisia vastavuoroisesti tarvittaessa. Keski-Pohjanmaan maallemuuttajista 
neljä viidestä on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ”useimmat ihmiset ovat 
valmiita auttamaan toisia”. Useimmin ihmisten vastavuoroisuuteen uskovat 
miehet, yli 60-vuotiaat ja paluumuuttajat. Kaikkiaan Keski-Pohjanmaan maalle-
muuttajat luottavat muihin asukkaisiin, viranomaisiin ja luottamushenkilöihin 
melko hyvin. Sitä vastoin yhteishenkeä ja valmiutta toimia yhteiseksi hyväksi ei 
nähdä enää niin korkeana.

Yhteistoiminnasta on oltava kokemuksia, jotta voidaan tarkastella muuttajien 
ja paikallisväestön toimijuutta ja keskinäistä yhteistyökykyä. Tästä syystä käsillä 
olevan tutkimuksen kohteena ovat olleet muuttajat jotka ovat asuneet alueella 
muuttoajankohdasta riippuen kolmesta yhdeksään vuotta, ja toisaalta aktiiviset 
maaseudun kehittäjät jotka tuntevat laajasti paikallisia yhteisöjä, niiden toimintaa 
ja aktiivisia toimijoita.

Kuva 33.  Keski-Pohjanmaan maallemuuttajien suhtautuminen muita samassa 
kylässä/ kunnassa asuvia kohtaan sukupuolen, iän ja paikkasuhteen 
mukaan.
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"Tapaan muualla niin paljon ihmisiä, että haluan kotona ollessani olla rauhassa 
muilta ihmisiltä ja omissa oloissa/perheen parissa"
"On hyvä pitää suhteita muihin paikkakuntalaisiin sillä saatan joskus tarvita 
heidän apuaan”
”Viihdyn hyvin alueen asukkaiden kanssa ja pyrin aktiivisesti ylläpitämään 
ystävällisiä suhteita heihin”
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Maallemuuttajien käsitykset ”toisista” ja siitä ovatko alueen asukkaat haluk-
kaita yhteisölliseen toimintaan ja sen lisäämiseen, ovat hyvin kahdensuuntaisia. 
Väittämän ”Useimmat ihmiset ovat valmiita toimimaan yhteisen edun hyväksi” 
kanssa samaa mieltä on lähes kolme viidestä (58,7) muuttajasta. Lähes yhtä moni 
(55,4) arvelee alueen asukkaiden olevan halukkaita yhteistyöhön ja jopa sen lisää-
miseen. Toisaalta varsin suuri joukko (43,8) arvelee harvojen olevan halukkaita. 
Eniten asukkaiden keskinäiseen yhteistyöhaluun uskovat sukupuolen valossa 
miehet (62,9), iän puolesta alle 35-vuotiaat (59,9) ja paikkasuhde huomioiden 
paluumuuttajat (60,1).

Yhteisöllisen kehittämisen ja vaikuttamisen edellytyksinä ovat yhteenkuulu-
vuus ja yhteistyökyky joiden mittarina voi pitää yhteishenkeä. Ilman keskinäistä 
luottamusta ja yhteisöllistä toimintavalmiutta asukaslähtöinen kehittäminen 
jää ilman yhteisöllistä voimaa – alueilla on kyllä yksilöihin nojaavaa inhimillistä 
pääomaa, mutta ei yhteisöllistä sosiaalista pääomaa. Keski-Pohjanmaan maalle-
muuttajista hieman useampi kuin joka toinen (53,9) on täysin tai melko samaa 
mieltä siitä, että ”Kunnassa/kylässä asuvien keskuudessa vallitsee hyvä yhteishenki”. 
Lähes kolmannes muuttajista ei osaa ottaa väittämään kantaa.

Kuva 34.  Keski-Pohjanmaan maallemuuttajien paikalliset kokemukset 
keskinäisestä luottamuksesta ja vastavuoroisuudesta (n=407–411).
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10.2. Kokemukset yhteistoiminnasta

Useampi kuin joka toinen (54,1%) maallemuuttaja kokee yhteistyön muiden 
paikkakuntalaisten kanssa pääasiassa tai pelkästään myönteiseksi, mutta varsin 
suuri joukko (43,7%) sekä myönteiseksi että kielteiseksi ja pieni joukko (2,2%) 
pääasiassa tai pelkästään kielteiseksi. Kokemukset ovat samankaltaisia niin 
miesten ja naisten kuin paluu- ja tulomuuttajien kesken. Ikä ja asuinpaikka sitä 
vastoin vaikuttavat muuttajien kokemuksiin. Erityisen myönteiseksi yhteistyön 
muiden alueen asukkaiden kanssa kokevat yli 60-vuotiaat; heistä kolmella neljästä 
(75,8%) on pelkästään tai pääasiassa myönteisiä kokemuksia, kun alle 35-vuoti-
aista näin kokee vain hieman yli puolet (53,0%) ja 35–59 –vuotiaista alle puolet 
(46,7%). Asuinpaikan valossa yhteistyön paikkakuntalaisten kanssa kokee useim-
min myönteiseksi Halsualle (75,0%), Ullavaan (72,7%) ja Kaustiselle (61,1%) 
muuttaneet ja harvimmin Himangalle (44,3%), Lohtajalle (47,4%), Toholammille 
(48,8%) ja Perhoon (49,0%) muuttaneet. Tarkasteltaessa muuttajien yhteistyö-
kokemuksia seutukunnittain ovat kokemukset myönteisiä useammin Kaustisen 
seutukuntaan (57,6%) kuin Kokkolan seutukuntaan (46,8%) muuttaneilla.

Suurimpina esteinä (kuva 35) alueen asukkaiden keskinäiselle yhteistoimin-
nalle muuttajat pitävät sopivien johtajien puuttumista: näin kokee lähes joka 
kolmas tutkimukseen vastannut muuttaja. Erityisesti naiset, yli 60-vuotiaat ja 
paluumuuttajat kaipaavat selkeitä johtajia. Kylä- ja hanketoiminta näyttäisi siis 
tarvitsevan tulisieluja eli alueen asukkaita yhteen kokoavia kyläaktivisteja. Muina 
yhteistyöesteinä nähdään, että jotkut hyötyvät yhteistyöstä enemmän kuin toiset, 
ja etteivät ihmiset luota toisiinsa. Erityisesti tulomuuttajat jotka ovat muuttaneet 
alueelle ilman omia tai puolison kotiseutusiteitä, näkevät luottamuspulan esteenä 
yhteisölliselle toiminnalle. Paikalliset katsovat luottamuksen rakentumisen edel-
lyttävän uusilta asukkailta hienotunteisuutta ja varovaista aktiivisuutta.

”Kyllähän aina uusi ihminen tuo uudet ajatukset. Mää nään niinko hirviän 
paljon siinä mahollisuuksia. Mutta seki että, mää tierän sen, että miten se 
ihminen tulee. Tuleeko se rinta rottingilla ”minä tierän kaiken paremmin ko 
te” vai tuleeko se sillä tavalla, että mää ensin katson, että mitä tämä pitää 
sisällänsä ja sitte vasta alan tehä sitä uudistustyötä. Se on ainaki täällä po-
hojanmaalla on tärkiää, että tiiät varmaan itekki, että ne rinta rottingilla 
tulijat niin kyllä, ne aika pian, ei niitä naureta, vaan ne katsotaan suohon. Ne 
katsotaan suohon, kukaan ei puhu mitään, mutta ihiminen alakaa ite tuntia, 
että on tullu joku moka tehtyä. Mutta sitte ne jotka tulee ihan aidosti siihen 
systeemiin mukaan niin kyllä ne otetaan myöskin siihen ihan mielellään 
mukhan”. (H3: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)
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Esteinä yhteistoiminnalle nähdään myös ihmisten ajan puute ja kiire, ihmisten 
haluttomuus osallistua yhteisiin asioihin sekä keskinäinen kateus. Vain joka kym-
menes muuttajista katsoo, ettei esteitä yhteistoiminnalle ole. Yli 60-vuotiaista 
kuitenkin joka neljäs katsoo, ettei yhteistoiminnalle ole esteitä.

10.2.1. ”Hanketoimintaan innostuminen ja pettyminen” – erään 
tulomuuttajan tarina

Seuraava tulomuuttajan tarina kuvastaa yhtäältä nuoren naisen toimijuutta han-
keaktivistina ja toisaalta yhteisöllisen kehittämisen haasteellisuutta: verkostojen 
sekä kylän aktiivisen ja hiljaisen tuen tärkeyttä.

Nuori pariskunta päätti muuttaa kaupungista maaseudulle lapsen ilmoittaessa 
tulostaan. Muuttokohteeksi valittiin miehen kotikylä. Muutto ei tuntunut alueelle 
täysin uutena muuttavasta naisesta vaikealta sillä alueen mentaliteetti tuntui 
olevan samankaltainen kuin Pohjois-Pohjanmaalla, josta muuttaja oli kotoisin. 
Samanluonteisuus ja yhteinen kulttuuri-identiteetti helpottivat muuttoprosessia, 
samoin kuin ympärillä oleva miehen suku joka oli jo valmiiksi tuttua ja otti hyvin 
vastaan. Nainen alkoi pian kaivata kuitenkin myös muita paikallisia kontakteja 
kuin vain miehen sukulaiset. Kun miehen sukulainen ehdotti kyläyhdistyksen 
sihteeriksi ryhtymistä, ajatteli nainen saavansa tätä kautta myös uusia tuttuja. 

Kuva 35.  Muuttajien kokemat esteet alueen asukkaiden yhteistoiminnalle 
sukupuolen, iän ja paikkasiteen mukaan.
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Kyläyhdistys otti uuden jäsenen hyvin vastaan. Yhdistys tarvitsi sihteeriä ja sille 
oli helpotus, että joku saatiin tehtävään. Kyläyhdistys oli tällöin jo suunnitellut ja 
hakenut rahoitusta kahteen hankkeeseen, ja nuori tulomuuttaja tuli toteutusvai-
heeseen innostuneena mukaan.

”…aluksi oli hirveen suuri innostus ja kun ei itelle ollu sillaa työssäkäynti 
esteenä niin sitähän paljolti panosti sitte siihen”

Vastaperustetulla kyläyhdistyksellä ei ollut juurikaan rahaa ja sen kerääminen 
oli yhdistyksen ensimmäisiä keskeisiä tehtäviä. Rahankeruu aiheutti kuitenkin 
yhdistyksen sisällä ristiriitoja ja paineita – tuntui, että kaikki eivät panosta rahan 
keruuseen samalla tavoin. Myös uuden yhdistyksen hyväksyntä synnytti haasteita.

”…kyllähän se sillaa oli, että siellä oli sellasia sisäisiä ristiriitoja justiin 
esimerkiks tämän rahan keruun vuoksi, että osalla ei ollu minkäänlaista 
kiirettä sen suhteen ko niihin kuitenki liittyy tämä omarahotusosuus näihin 
hankkeisiin. Tilillä ei ollu juuri mitään niin ne oli vaan että kyllä se raha sitte 
jostain tulee. Että ei ollu minkäänlaista suunnitelmaa että miten sitä rahaa 
hankitaan. Ja sitte toiset taas oli niinku tulisilla hiilillä, että nyt pitäis jotain 
ruveta tekemään että ei tästä mitään tuu.”

”No täällähän on yhdistyksiä paljon, että siinä mielessä kyläyhdistyksen on 
ollu vaikia päästä mukaan tähän, tai tulla hyväksytyksi oikeestaan.. että 
jonkulaista kylätoimikunta toimintaa on ollu aikasemminki, mutta että nyt 
niinku yhistyksenä”

Yhdistys pyrki keräämään rahaa järjestämällä kyläläisille erinäisiä tapahtumia, 
mutta kyläläisten innostaminen osoittautui vaikeaksi ja aktiivisten joukko kutistui 
pieneksi. Tulomuuttaja joka oli lähtenyt innostuneena mukaan kyläyhdistykseen 
ja kehittämishankkeisiin koki ”vähän pettyvänsä hommaan”. Aktiivisten vähyys ja 
kyläläisten innostamisen vaikeus veivät puhtia omastakin innostuksesta – samalla 
kun perhe ja äitiyslomalta työelämään paluu vaativat enemmän aikaa.

” No se [aktiivisten joukko] oli ja on edelleen pieni, että se on alle kymmenen 
ihmistä ja sitte aina on ne samat mukana. Ja sitte tämmösellä pienellä kyläl-
lä, hirviän vaikeeta on innostaa mihinkään, että sitte ko jotain tapahtumia 
järjestetään niin vaikka tiedotetaanki jonku verran niin tuntuu että kukaan 
ei kuitenkaan tiiä mitään ja missä on ilmotettu ja näin poispäin. Vaikee saada 
lähteen sitten liikkeelle ihmisiä, että niistä saatu tulos oli sitte sillaa pieni 
että mietittiinki että vähemmällä vaivalla pääsis ko jokainen hallituksen 
jäsen tois kympin, kympin vaan. Saman verran tienataan ja monen tunnin 
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vaiva kuitenki sitte siinä oli ja monta kertaa tietysti, no ei ihan kerran kuussa 
mutta usiamman kerran vuodessa kuitenkin järjestettiin. Ja sitte ko mulla oli 
työt ja suurin osa jäsenistä, tai no ei suurin osa, sanotaan että aktiivisimmat 
jäsenistä on sellasia joilla on pieniä lapsia. Mutta että heillä ois sitte muutaki 
tekemistä ja pitäis olla kotona lastenki kans.”

Hankkeiden toteuttaminen vaati paitsi rahankeruuta omarahoitusosuuden saami-
seksi, myös talkootyötä johon oli vaikea löytää väkeä. Talkoisiin osallistui lähinnä 
kylän vanhempi väki ja aktiivisten toimijoiden sukulaiset kun heitä ”pakotti”. 
Myös hankkeiden byrokratia väsytti avaintoimijoita. Hankkeiden läpivieminen 
jäi muuttajan kokemuksissa raskaana mieleen – tokkopa hankkeisiin olisi edes 
ryhdytty, jos olisi tiedetty kuinka paljon ne vaativat.

”Ainaki näin kyläyhdistyksen hallituksen puolesta koettiin se aika raskaaksi. 
Niin ihan tämä byrokratiaki mitä siihen liitty. Siinähän oli kauhiaa paperi-
hommaa ja justiin sitte näitten omavastuuosuuksien kerääminen. Ja sitte 
tarkat selonteot piti aina tehä kaikesta ja sitte nämä tarjouspyyntökyselyt 
ja tällaset. Että moni on sanonu että jos ois tienny mitä se on niin ei ois ryh-
tynykkä.”

Tarina kuvaa hyvin yhteisöllisen kehittämisen haasteellisuutta. Vaikka tulo-
muuttaja täydensi paikallista kehittäjäverkostoa ja lähti innostuneena mukaan 
oman kylän kehittämiseen, söi kylän sosiaalista pääomaa liian vähäiseksi jäänyt 
henkinen (yhdistyksen tukeminen rahallisesti) sekä fyysinen (osallistuminen 
talkootyöhön) tuki. Myös avaintoimijoiden keskinäinen sitoutumisaste vaihteli 
murentaen keskinäistä luottamusta ja vastavuoroisuuden odotuksia. Innostus 
kylän yhteisölliseen kehittämiseen hiipui toteutettujen hankkeiden myötä. Kyläs-
tä ei löytynyt riittävästi aktiivisia ja sitoutuvia toimijoita, jolloin pienen joukon 
harteille kaatui liian suuri työ.

Yhteisöllisen kehittämisen haasteet ovat monitahoisia. Yhtäältä asukas-
lähtöisen kehittämisen käynnistäminen ja toteuttaminen vaatii toimintaan 
sitoutuvaa ydinjoukkoa, jota paluu- ja tulomuuttajat osaltaan täydentävät ja 
uusintavat. Ydinjoukon keskinäinen luottamus luo motivaatiota ja uskoa toi-
mintaan. Toiminta vaatii kuitenkin myös laajempaa paikallista osallistumista ja 
toiminnan hyväksyntää. Yhteisölliseen kehittämiseen usein kytkeytyvä talkootyö 
edellyttää ydinjoukkoa laajempaa osallistumista ja tällöin myös satunnaisesti 
osallistuvien merkitys nousee tärkeäksi. Lisäksi myös ne, jotka eivät osallistu 
varsinaiseen toimintaan, ja joista tästä syystä voidaan käyttää nimitystä ”hil-
jaiset”, ovat merkityksellisiä toiminnan henkisen tukemisen kannalta. Toiminta 
saa mielekkyyttä, tukea ja luottamusta, kun sen takana on laaja joukko alueen 
asukkaita (kuva 36).
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Kuva 36. Yhteisöllisen kehittämisen toimijatasot.

”Sillon ko sitä tuommosia yhteisiä ponnistuksia viritellään ja viedään, niin 
se vaatii ensiksikin vahvat ja innokkaat vetäjät ja sitte se vaatii sitoutumista 
koko kyläyhteisöltä ja asujakunnalta että se ei jää liian vähien tehtäväksi. 
Mutta siinä pitäis sitte pystyä myöskin löytämään niin hyviä hankkeita että 
sen vois kaikki kokea omakseen ja sitä kautta innostua siihen mukaan.” (H11: 
mies, tulomuuttaja puolison kotiseudulle)

Yhteisöllisen toimintavalmiuden ja sosiaalisen pääoman näkökulmasta tärkeintä 
näyttäisi olevan aktiivisten toimijoiden määrä eli kriittinen massa, mutta myös 
laajempi luottamus, tunnustus ja hyväksyntä. Juuri kriittisen massan vuoksi 
uudet asukkaat pääsevät helposti mukaan ydinjoukkoon sillä heitä tarvitaan 
toimijaverkoston ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Jos aktiivisten joukko (kylä)
yhteisössä jää liian pieneksi, seuraa tästä toimijoiden uupuminen ja luovuttami-
nen, ja samalla paikallisen yhteistoiminnan ja sosiaalisen pääoman hiipuminen. 
Toimijoiden määrä ja toimijaverkoston täydentyminen ja uusiutuminen paluu- ja 
tulomuuttajilla vahvistaa uskoa toimintaan.
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10.3. Sosiaalinen pääoma yksilöllisenä ja
  yhteisöllisenä kehänä

Pohdittaessa sosiaalista pääomaa pidetään sitä näkökulmasta riippuen joko 
yksilöiden tai yhteisöjen resurssina. Bourdieu (1986) pitää sosiaalista pääomaa 
yksilöiden tai tiettyjen ryhmien resurssina (1986) kamppailuissa ja kilpailuissa 
sosiaalisilla kentillä, joissa toisille kasautuu enemmän resursseja kuin toisille. 
Putnam (1993; 2000) puolestaan katsoo sosiaalisen pääoman olevan ennen kaik-
kea kollektiivista toimintaa yhteisön hyväksi. Tarkasteltaessa maaseutuyhteisöjen 
toimintaa näyttäisi sekä yksilöihin että yhteisöihin kasautuva sosiaalinen pääoma 
hyödyttävän sekä yksilöllisiä tavoitteita että yhteisöjen toimintavalmiutta.

Muuttajien mukana maaseutualueet saavat uutta osaamispääomaa, muut-
tajien henkilökohtaisia taitoja ja tietoja myös yhteisöllisesti hyödynnettäväksi. 
Paikallisesti rakentuvat sosiaaliset verkostot, luottamus ja vastavuoroisuuden 
normit integroivat muuttajia uudelle asuinalueelle ja muuttajien sosiaalinen 
pääoma, joka on aluksi muuttajien henkilökohtainen resurssi (suhdeverkosto), 
siirtyy muuttajan lähtiessä mukaan yhteisölliseen toimintaan ja asuinalueen ke-
hittämiseen yhteisölliseksi hyödykkeeksi. Muuttaja tuo yhteisön käyttöön oman 
osaamispääomansa ja henkilökohtaiset verkostot, jotka täydentävät yhteisöllistä 
toimintavalmiutta ja toimintakykyä.

”Tavallaan ihmisten verkostot, henkilökohtaset verkostot ketkä on siinä mu-
kana priimusmoottoreina ja tämmöset harvaan asutulla maaseudulla ainaki 
ko meillä, se ei oo niin organisaatiot jokka määrää, vaan ne minkälaiset 
kontaktiverkostot on niillä ihimisillä mihinki organisaatioihin, työtaustat ja 
tällaset. Ne vie niitä verkostoja ja rakentaa henkilöhistorian kautta, oman 
työhistorian kautta.” (H4, nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Yhteisöllisen kehittämisen käynnistymisessä on kyse aktiivisista yksilöistä ja 
heidän käytössään olevista sosiaalisen pääoman resursseista. Aktiivien henki-
lökohtaiset verkostot ja muiden innostaminen saa kokoon ”kriittisen massan”, 
jolloin yksilöiden sosiaalinen pääoma muuttuu yhteisölliseksi voimavaraksi.

”Kyllä ne aktiivit on niitä, jotka niitä [hankkeita] tavanomaisesti käynnistää 
ja ideoivat sitte. Ja sitte monesti niin että muutamat aktiivit tavallaan yhdessä 
ideoi niitä. Meilläki on tavallaan kolme neljä, jotka kaikkia näitä kehittelee 
ja muut tulee sitte tavallaan mukaan …että aktiivisuus on tavallaan näitten 
yksittäisten aktiivien… se näkyy sitte kyläyhdistyksen aktiivisuutena. Se on 
tavallaan yksityisten aikaansaamaa. Se ei oo niinko sillai, eihän sitä kukaan 
tiesti loppupeleissä analysoi, eikä se näy, mutta niin se vain nyt sitte on.” (H5: 
mies, maaseudun kehittäjä/tulomuuttaja)
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Yksilöiden toimijuus yhteisöissä vaihtelee kulloisiinkin elämäntilanteisiin, omiin 
voimavaroihin ja yhteistyökokemuksiin kytkeytyen. Muutokset työ- ja perhe-
elämässä voivat avata uusia mahdollisuuksia ja synnyttää halua lähteä mukaan 
kylä- ja hanketoimintaan. Kasvava kiire työelämässä voi edellyttää aktiivisesta 
toimijuudesta poisjättäytymistä, omien voimavarojen säästämistä ja ajan rau-
hoittamista itselle ja perheelle. Aktiivinen toimijuus yhteisössä voi synnyttää 
uupumusta ja tarvetta ”huilata” ja vetää henkeä – tai pettymyksen kokemukset 
halua vetäytyä kokonaan pois. Yhteisöllisestä kehittämisestä poisjättäytyminen 
jättää yksilön käyttöön kuitenkin kylä-, yhdistys- ja hanketoiminnassa hankitun 
sosiaalisen pääoman: sosiaaliset verkostot, yhteistoiminnassa rakentuneet luot-
tamussuhteet ja vastavuoroisuuden normit. Yhteisöllinen kehittäminen kasvattaa 
näin myös henkilökohtaista pääomaa kartuttaen yksilön tietoja ja taitoja, kuten 
hankeosaamista.

Yhteisöllisestä toiminnasta pois jättäytyminen ei automaattisesti tarkoita 
yhteisön tappiota. Yksilö voi vetäytyä ”huilaamaan” ja hankkimaan uutta tietoa 
palatakseen myöhemmin takaisin aktiiviseksi toimijaksi tuoden jälleen yhteisön 
käyttöön oman osaamispääomansa ja henkilökohtaiset verkostot. Koska toimi-
joiden uupuminen ja vetäytyminen ”huilaamaan”, tai jättäytyminen kokonaan 
pois yhteisöllisestä kehittämisestä, supistaa aika ajoin toimijajoukkoa, ovat uu-
det asukkaat tärkeässä roolissa täydentäessään muuttuvaa toimijaverkostoa ja 
tuodessaan mukanaan uusia ajatuksia ja innostusta (kuva 37).

Kuva 37. Sosiaalisen pääoman yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus.
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”Nyt pitäis saaha itekki opiskella taas vähän aikaa jotta mulla olis jotaki 
uutta annettavaa. Mää oon niinko sen, tyhjentäny tiiätkö sen osaamisen 
määrän tässä kehittämisasioissa. Nyt mun pitäis, mulla on semmonen olo 
että mun pitäis päästä kansainvälisiin juttuihin enempi kiinni, jotta mää 
voisin tuoda jotaki uutta tänne alueelle. Mulla ei oo niinko mitään sem-
mosta uutta enää annettavaa. Kaikki se tieto mikä mulla on ollu mää oon 
kertaalleen antanu. Enkä mää koe olevani semmonen että mää joka vuosi 
annan sen saman tiedon uudelleen. Että pitäis olla jotaki uutta. Niin siinä 
mielesäkään mulla ei oo, että en oo hakeutunu ja mää niinkö sillä lailla että 
ko tulee uusia ihmisiä niin niillä on kuitenki aina jotaki semmosta maail-
malta opittua mitä täällä ei oo vielä olemassa.” (H3: nainen, maaseudun 
kehittäjä/paluumuuttaja)

10.4. Keskuskaupungin ja maaseudun vuorovaikutus

Yhteistä työssäkäyntialuetta ja alueellista työnjakoa

Maaseudun asema ja merkitys yhteiskunnallisessa työnjaossa on 2000-luvulla 
käytyjen keskustelujen ja politiikkalinjausten valossa nähty ennen kaikkea asu-
miseen liittyvien kysymysten kautta. Poliittiseen keskusteluun on lanseerattu 
käsite asuinmaaseutu, jolla on haluttu korostaa maaseudun roolia erityisesti 
asuinpaikkana, josta pendelöidään töihin läheiseen keskuskaupunkiin (Maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 5). Pendelöintiä on pidetty yhtenä keskeisistä 
maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusmuodoista. Vastaava näkemys esiintyy 
myös Keski-Pohjanmaan aluehallinnon edustajan puheessa, jossa maaseutualuei-
den kehitys peilautuu ensisijaisesti keskuskaupungin kautta. Aluekehittäjä näkee 
maaseutualueet ensisijaisesti asuinalueina, joista käsin käydään töissä maakun-
takeskus Kokkolassa. Sitä että maaseutualueet pystyisivät itsessään tarjoamaan 
merkittävän määrän työpaikkoja eli tekemään niin sanotusti ”sievit”, aluekehittäjä 
pitää epätodennäköisenä.

”Kokkola on se joka voittaa ja kasvaa, lähiseudut siinä ehkä nimenomaan 
sillä että ne pystyy houkuttelemaan näitä kolmikymppisiä niinku pienessä 
mittakaavassa… elikkä perheet, hyvin toimeentulevat perheet, rakentaa oma-
kotitalon väljemmille vesille ja sitten pendelöi Kokkolan keskustaan töihin. 
Kaustinen kuntana ehkä on niinku pienimuotoinen, mutta kyllä mää uskon 
että siellä vähenee väki silti, siinä seudulla, vaikka uusia työpaikkojakin syntyy. 
Ja sitten nää pienemmät kunnat, jos nyt ei aivan ihmeitä tapahdu, joku kunta 
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voi tehdä semmosen pienen luokan ihmeen, mutta kaikki kunnat eivät voi sitä 
tehdä. Kyllä mää uskon, että sielä niinku väki vähenee entisestään ja vanhenee 
vielä nopeemmin. Joku kunta nyt voi tehdä ”sievit” niin sanotusti, että onnistuu 
luomaan kauheen määrän työpaikkoja ja kasvamaan sitä kautta. Mut et kaikki 
kunnat ei missään tapauksessa pysty sitä tekemään.” (H1: mies, aluekehittäjä)

Keskipohjalaisista maaseudun kehittäjistä moni kuitenkin näkee maaseudulla 
tapahtuneen merkittäviä päänavauksia pienyritysten ja teollisten työpaikkojen 
synnyssä, joiden uskotaan synnyttävän maaseudulle positiivisia kerrannaisvai-
kutuksia. Kehittäjien puheissa maaseutu ei näyttäydy vain asuinalueena, vaan 
aktiivisten ihmisten työssäkäyntialueena, jonne tarvitaan tulevaisuudessa uutta 
osaavaa työvoimaa.

”Kyllä se muuttoliike on kova, mutta mää sanoisin että nyt ehkä on kuitenki 
tulossa, että meillä on pienen ajan sisällä tullu useita tämmösiä teollisia 
työpaikkoja alueelle. Jos mää nyt vaikka aattelen, että tuo Vetelin skaala on 
laajentunu huomattavasti ja se on saanu kiinnitettyä niitä ihmisiä. Ja sitte 
taas Halsualla jos aattelee niin Hietalahti ja pojat [betonielementtitehdas] 
ja sitte tämä uusi talotehas. Kyllähän ne on semmosia työpaikkoja, jokka 
kuitenki tarraa nuoria ihmisiä kiinni… mää niinkö odotan sitä, että nyt ko 
meillä tulee tämmösiä yrityksiä, niin nehän sitte aina poikii uusia yrityksiä 
ympärillensä... Mää luulen että nyt se on kääntynyt niin päin, että alueelle 
pitää hakia sitä työvoimaa. Tähän astihan me on luovutettu sitä työvoimaa. 
Se on nyt, sanothan ihan kahen viimisen vuoden aikana, kääntyny toisin päin. 
Että nyt me lähethän hakemaan sitä työvoimaa muualta tänne.” (H3: nainen, 
maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Aluekehittäjän ja maaseudun kehittäjien puheissa työpaikkakehitys ja työvoiman 
tarve jakaa voimakkaasti näkemyksiä keskuskaupungin ja maaseudun keskinäi-
sestä roolista. Kaupungissa asuva aluekehittäjä uskoo työpaikkojen keskittyvän 
maakuntakeskukseen ja ympäröivän maaseudun roolina korostuvan asumiseen 
liittyvät merkitykset. Maaseudulla asuvat ja aktiivisesti maaseudun kehittämi-
sessä mukana olevat toimijat uskovat sitä vastoin olemassa olevien työpaikkojen 
pääasiassa säilyvän ja uusia työpaikkoja syntyvän jopa siinä määrin, että työ-
voimaa on lähdettävä hakemaan muualta. Vaikka maaseudun kehittäjät uskovat 
työvoiman tarpeen maaseutualueilla kasvavan lähivuosina, ei keskuskaupungin 
ja ympäröivän maaseudun välillä nähdä kilpailuasetelmaa sillä työvoiman tarve 
nähdään erilaisena ja maaseudulle muutoissa korostuvan eri tekijät kuin kau-
punkeihin suuntautuvissa muutoissa – maaseudulla korostuessa elämäntapaan 
liittyvät muutot.
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”En mää usko sitä että olis kilpailua koska Kokkolalla mihin ne tarttee 
työvoimaa, niin se on teollisuus ehkä eniten ollu, ainaki mitä siellä on viety 
ethenpäin, niin se teollisuus, suurteollisuus, kemianteollisuus ja nämä. Ja sitte 
taas maaseudulla on niin toisenlaista, että se on enemmänki se yrittäjyys joka 
täällä, mihin ihimiset rupiaa ko ne tänne tulee. Tai sitte vähän tämmöstä 
elämäntapaa että halutaan… eläinlääkärit, geologit ja tällaset, jotka haluaa 
asua maalla, niin ne hakeutuu tänne. Että en mää nää siinä niinku asukkaista 
kilpailua.” (H4: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Kilpailua, höynäytystä ja kusetusta?

Maaseudun kehittäjien näkemyksissä ja kokemuksissa kaupungin ja maaseu-
dun vuorovaikutus ei ole kuitenkaan kaikilta osin ongelmatonta. Maaseudun ja 
keskuskaupungin välillä nähdään myös vastakkainasettelua ja kilpailuhenkeä. 
Maakuntakeskus ei näyttäydy aina yhdenvertaisena yhteistyökumppanina, vaan 
myös maaseutua vedättävänä ja omaa hyötyä tavoittelevana kilpailijana. Epäsel-
vältä tuntuu se, mitä maaseudun ja kaupungin välinen vuorovaikutus ja yhteistyö 
loppujen lopuksi tarkoittaa ja voi olla.

”Täsä on semmonen vähän niinku, aika surullinen juttu sillä lailla, että Kokkola 
ei nää tätä maakuntaa mahollisuutena. Se vetää erittäin paljon sisäänpäin 
joka asiasa. Sielä on semmosia toimijoita jotka todella… niitten tehtävä tuntuu 
että ne ei mitään muuta ku, miten me Kokkolalle kaikki saatais ja tuo maakun-
ta unohettais... Kyllä, kyllä. Joo, aivan järkyttävää kilipailua… nähäny miten 
niinku Kokkola on muuttunu ja kehittyny, ja sehän on todella… sehän rupiaa 
olehan kaunis kaupunki tänä päivänä. Se on ollu rumanki näköne joskus. Ja 
on sielä paljon rumaaki vielä, mutta kokoajan se on musta pykääntyny. Ja 
sitte, se on niinku tämmöne maakunnan kauppakeskusalue, totta kai. Se on 
ollu aina sitä, kaupankeskus sieltä tervantuontiajalta lähtien. Mutta pikkusen 
siinä paistaa edelleen sama se, että niinku tervaporvarit aikoinaan maalaisia 
höynäytti ja maksovat liian vähän tervasta ja juottivat niitä ja antovat jotain 
pikkusen siitä palakaks. Niin vähän samanlainen kusetus siinä on…” (H2, 
nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

”Jos Kokkolalla menee hyvin niin se voi jotaki heijastaa sitte maakuntaankin ja 
sitte ihmiset voi käyä niinkö töissä. Kokkolan, sanotaan poliittiset päättäjät, ne 
ei sitte niinkö vielä oo niinkö sillä lailla aatelleet… että ne puhuu maakunnasta 
yhtenäisenä niin kauan ko ne kattoo että se ei heijän hommia haittaa. Että 
se on vielä vähän semmosta raadollista, mutta kyllä se elämä tietysti opettaa 
pikku hiljaa. Mutta se maakunnan ja kaupungin, tai maaseudun ja kaupungin 
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vuorovaikutus, niin en mää oo oikein päässy siitä perille, että mitä se sitte oikein 
loppujen lopuks tarkottaa. (H7: mies, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Kilpailua maaseutualueiden ja keskuskaupungin välillä koetaan käytävän uusien 
yritysten sijoittumisesta – vaikkakaan ei enää samassa määrin kuin aikaisemmin. 
Keskinäisen kilpailun laimentumiseen on osaltaan vaikuttanut käynnissä oleva 
kuntarakenneuudistus, joka on sekä pakottanut että edesauttanut keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Myös asenteet ovat muuttuneet ja ihmiset 
ovat heränneet huomaamaan, että uusien yritysten syntyminen hyödyttää aluetta 
yli kuntarajojen.

”…kyllähän siinä aikasemmin varsinki oli sillä tavalla että Kokkola oli suuri 
ja kaunis ja välillä tuli sivulla tai muualla mieleen että eihän me mittään 
saaha, Kokkolahan se vie kaiken. Mutta nyt tää kuntarakenneuudistus, ja 
yleensä tää nopea prosessi… mää uskon että se kyllä osaltaan laimentaa tätä 
asennetta, ja on se jo muutenki… ymmärretään että se, että Kokkolaan tulee 
uus yritys, niin ei se välttämättä oo pois muilta. Taikka toisin päin. Ja uskon 
että se vuorovaikutus ilman näitä mahollisia kuntamuutoksiaki vahvistuis 
joka tapauksessa.” (H6: mies, maaseudun kehittäjä)

”Ei voi olla ko se on maalla” – kuka tarjoaaa ensisijaisesti kulttuuria?

”Kukaan ei tohi sanua äänhen, mutta mää sanon semmosen asian että mun 
mielestä esimerkiksi tuo Fikaron häät festivaalien aikana… ei törkiämpää 
temppua voi olla. Mutta mää oon sitä mieltä, että näin pienesä maakunnasa 
ei näin mittavia tapahtumia saa laittaa päällekkäin, ne pitää olla peräkkäin. 
Kokkolasa asuu, tuota nii, varmaan valtava määrä ihmisiä jokka ei oo ikänä 
käynykkään Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla. He ei tajuu, että tämmönen 
kansainvälinen tapahtuma on naapurissa. Se ei voi olla, ko se on maalla. 
Vaikka meijän maakuntalehti ja maakuntaradio on hyvin tämän tuonu juluki 
aina, että siinä ei oo mitään, että tietua on kyllä aina ollu. Mut tuota nii, asen-
teet ja muurit on isot.” (H2, nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Maaseudun kasvavana voimavarana nähdään usein mahdollisuudet kulttuurin 
ja elämysten tuottajana. Tutkimusalueista erityisesti Kaustinen on pro iloitunut 
kansanmusiikin ja kansantaiteen keskuksena. Maakunnan sisällä aistitaan kui-
tenkin asenteita ja muureja siitä, kenen tulisi ensisijaisesti kulttuuria tarjota ja 
onko maaseudulla mahdollista järjestää tasokkaita kansainvälisiä tapahtumia.
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Globaali tietoliikenne – yhdistää vai erottaa?

Globalisaatio ja kasvava tietoliikenne on nähty toisinaan uhkana paikallisen iden-
titeetin ja yhteisöllisyyden säilymiselle. Maaseudun kehittäjät eivät kuitenkaan 
katso globalisaation ja kasvavan tietoliikenteen vaikuttavan niinkään paikalliseen 
yhteistoimintaan, vaan tulevien sukupolvien myötä erityisesti maaseudun ja 
läheisen kaupungin vuorovaikutukseen.

”…olennainen asia tuohon maaseutu-kaupunki vuorovaikutukseen on se, että 
ko meillä on nyt nämä tehokkaat tietoliikenneyhteydet niin minä ite oon rajot-
tunu vielä, mun ikäset siihen, että miten pidämme yhteyttä lähialueeseen, misä 
käydään ja on urautunu ajatukset. Mutta mää sanon että jo mun lapsillani on 
enemmän tuttuja ja kavereita josain tuota niin Korean, Japanin, Hollannin, 
Norjan kaupungeissa kuin Kokkolassa. Koska ne chattailee ja pelaa pelejä ja 
tällai niin se niinku kutistaa ne yhteydet sillaa että ko ei niillä oo Kokkolassa 
ollu muuta ko kaupassa ostoksilla ollaan käyty. Niillä ei oo mitään, välttämät-
tä tule tuttuja. Jos ne kokkolalaiset on siellä foorumeilla, niin sillon ne tutustuu 
ja se on hyvin epätodennäköstä. Siellä on paljon enemmän muualta ja ne 
tuntee niinko muualta. Eli se että mihin kaupunkeihin ollaan yhteydessä, niin 
se ei oo Kokkola. Se niinku tulee vaikuttahan varmasti hirviän paljon siihen 
miten niinku kymmenen vuoden päästä, että mitä sillä maaseutu-kaupunki 
vuorovaikutuksella haetaan. Musta se niinku lähikaupunki ja maaseutu vuo-
rovaikutus se ei oo tuota niin… sillä ei kovinkaan paljon oo merkitystä muuta 
ko se että jos tarttee pendelöijä työpaikkaan niin siinä sillä on merkitystä.” 
(H4: nainen, maaseudun kehittäjä/paluumuuttaja)

Muuttaako sosiaalisen virtualisoituminen ennemmän siis maaseudun ja kau-
pungin vuorovaikutusmuotoja kuin maaseudun sosiaalista arkea? Luoko uusi 
sukupolvi, joka verkostoituu virtuaalisesti, kontakteja ennemmin eri puolille 
maailmaa kuin läheiseen kaupunkiin? Jos näin tapahtuu, vaikuttaa globalisaatio 
ja sosiaaliset mediat paikallistasoa enemmän seudulliseen ja maakunnalliseen 
kehittämiseen luoden uudenlaisia haasteita alueellisen identiteetin ja yhteistyön 
rakentamiselle.



Yhteenveto ja 
johtopäätökset 11

Olen tarkastellut tutkimuksessa maaseudun paluu- ja tulomuuttajien sosiaa-
listen verkostojen ja paikkaidentiteetin rakentumista, muuttajien toimijuutta 
paikallisyhteisöissä ja kehittämisverkostoissa sekä yhteisöllisen kehittämisen ja 
sosiaalisen pääoman paikallista rakentumista. Tutkimusalueena on ollut keski-
pohjalainen maaseutu, joka maaseutupoliittisesti luokitellaan ydinmaaseuduksi. 
Alue on saanut uutta väestöä pääosin ympäröivistä maakunnista, mutta myös pää-
kaupunkiseudulta ja Ruotsista. Kyselytutkimuksen (n=414) valossa muuttajista 
enemmistö on naisia (63,3) ja täysin uusia kasvoja eli niin kutsuttuja tulomuuttajia 
(57,5). Muutot ovat kohdentuneet useammin kyliin (53,1) kuin kuntakeskuksiin 
vastoin uskomuksia ja korostuneita vaatimuksia yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
sestä. Myös syvälle maaseudulle, josta etäisyydet kaupunkikeskuksiin ovat pitkiä, 
on tulo- ja paluumuuttoa kotiseutukaipuuseen, avo- ja avioliittojen solmimiseen, 
yrittäjyyteen ja uskonnolliseen yhteisöllisyyteen kytkeytyen.

Tutkimusaineiston valossa maallemuuttajat ovat varsin koulutettuja – lähes 
joka kolmannelta muuttajalta löytyy alemman tai ylemmän tason korkeakou-
lututkinto. Vaikka maakunnan haasteena ovat segregoituneet työmarkkinat ja 
erityisesti naistyöpaikkojen vähyys, ovat muuttajat työllistyneet alueelle varsin 
hyvin. Joka kymmenes työssäkäyvä maallemuuttaja työllistää itse itsensä ja 
lähes joka kolmas ilmoittaa työmatkan pituuden olevan alle viisi kilometriä. 
Moni muuttaja on työllistynyt siis varsin paikallisesti, jopa omalle kylälle. Reilu 
kolmannes muuttajista käy töissä kotikuntansa ulkopuolella. Keskipohjalaisen 
maaseudun kohdalla ei siis voida puhua asuinmaaseudusta, vaan ennemminkin 
elinmaaseudusta, jolla haluan korostaa sitä, että maaseutu tarjoaa asumisen ohella 
mahdollisuuksia myös työllistymiseen ja yrittäjyyteen.
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Muuttajien sosiaalisissa verkostoissa korostuu sekä muuttajien omat että 
puolison sukulaiset. Paikalliset sukuverkostot ovat paitsi tiheitä, usein myös varsin 
tiiviitä – yhteyttä pidetään jopa päivittäin. Laajimmat sukuverkostot ovat naisilla, 
yli 60-vuotiailla ja paluumuuttajilla. Ystävystymisen alueen asukkaiden kanssa 
kokee vaikeaksi joka viides muuttaja, ja joka kymmenes ei ole saanut solmittua 
lainkaan paikallisia ystävyyssuhteita, vaikka on asunut paikkakunnalla jo kolmesta 
yhdeksään vuotta. Erityisen vaikeaksi ystävyyssuhteiden solmimisen kokevat 
tulomuuttajat, joilla ei ole omia eikä puolison kotiseutusiteitä alueelle – heistä 
joka viides on ilman paikallisia ystävyyssuhteita. Parhaiten ystävyyssuhteita ovat 
onnistuneet solmimaan miehet, yli 60-vuotiaat ja paluumuuttajat. Laajimmat 
sosiaaliset verkostot niin sukulaisista, ystävistä kuin naapureista ja tuttavista on 
kaiken kaikkiaan yli 60-vuotiailla muuttajille ja paluumuuttajilla.

Itseä, perhettä ja asuinaluetta koskeviin asioihin muuttajat ovat kiinnostunei-
ta vaikuttamaan erityisesti osallistumalla kehittämishankkeiden suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Hanketoiminta kiinnostaa kaikkia ikäryhmiä. Eri-ikäisillä 
muuttajilla on kuitenkin myös omia ”sosiaalisia kenttiä”, jotka he kokevat mie-
lekkäiksi vaikuttamiskanaviksi: alle 35-vuotiaat ovat muita kiinnostuneempia 
mielenosoituksista, rahankeräyksistä ja vetoomuksista, 35–59 -vuotiaat puoles-
taan pyrkimään kunnallispolitiikkaan ja yli 60-vuotiaat toimimaan puolueiden 
paikallisjärjestöissä. Tutkimustulosten valossa maaseutu näyttäisi siis hyötyvän 
eri-ikäisistä muuttajista, heidän synnyttäessä laaja-alaista ja monipuolista toi-
mijuutta ja vaikuttamista.

Maallemuuttajat toimivat paikallisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä varsin 
aktiivisesti. Aktiivisuuteen vaikuttaa yhtäältä muuttajien henkilökohtainen halu 
solmia paikallisia suhteita ja päästä ”yhteisöihin kiinni”, sekä toisaalta yhteisöjen 
odotus, että muuttajat osallistuvat yhteisiin tapahtumiin ja talkoisiin, jolloin he 
tulevat tutuiksi ja heidän osaamisensa katsotuksi. Yli puolet maallemuuttajista 
osallistuu kylätoimintaan ja joka kolmas ilmoittaa olleensa organisoimassa eli 
synnyttämässä toimintaa., Joka seitsemäs maallemuuttaja kuuluu kyläyhdis-
tykseen. Aktiivisimmin kylätoiminnassa ovat mukana miehet, yli 60-vuotiaat ja 
paluumuuttajat. Maallemuuttajat toimivat varsin aktiivisesti myös paikallisissa 
urheiluseuroissa, metsästysseuroissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Lähes joka 
neljäs maallemuuttaja kuuluu paikalliseen urheiluseuraan ja joka neljäs mies 
metsästysseuraan. Yli puolet muuttajista osallistuu myös hengelliseen toimintaan, 
joka neljännen ollessa myös itse organisoimassa toimintaa. Urheiluseurat, met-
sästysseurat ja uskonnolliset yhteisöt ovat merkittäviä paikallistoimijoita Keski-
Pohjanmaalla ja on huomionarvoista, että ne ovat myös yhdistyksiä ja yhteisöjä 
jotka toteuttavat kehittämishankkeita ja osallistuvat maaseudun omaehtoiseen 
kehittämiseen.

Osa perinteisistä yhdistyksistä on saanut hyvin vähän uusia jäseniä maalle-
muuttajista. Monien perinteisten yhdistysten haasteena näyttäisi olevan avoi-



Yhteenveto ja johtopäätökset ■ 169

muuden lisääminen ja kyky vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin ja muuttuviin 
toimintakulttuureihin. Osa maallemuuttajista kokee perinteisten yhdistysten 
toimijaverkoston niin tiiviiksi ja suljetuksi, ettei mukaan uutena pääse. Tällöin 
uusia jäseniä ja heidän mukanaan tulevaa osaamista ja kokemusta ei saada hyö-
dynnetyksi. Kaikilla yhdistyksillä ei ole myöskään valmiuksia tai halua uudistua ja 
omaksua uudenlaisia toimintatapoja, joita toimintaryhmätyö ja hanketoiminnan 
juurtuminen maaseudun uudeksi toimintakulttuuriksi ja kehittämistyökaluksi  
edellyttäisi. Hanketoiminta luo paikallisyhdistyksille aikaisempaa merkittävämpiä 
resursseja ja mahdollisuuksia oman asuinalueen kehittämiseen, mutta edellyttää 
myös entistä vahvempaa sitoutumista, paikallista vastuuta ja hankeosaamista. 
Kylä- ja yhdistystoimijoiden kouluttamiselle hankeosaamiseen näyttäisi kaikki-
nensa olevan kasva tarve.

Maallemuuttajat ovat huomattavasti kiinnostuneempia suunnittelemaan ja 
toteuttamaan hankkeita, kuin mitä ovat tähän mennessä tehneet. Kylien ja maa-
seudun keskeisenä haasteena näyttäisikin olevan omaehtoisesta kehittämisestä 
kiinnostuneiden toimijoiden löytäminen ja yhteen saattaminen. Keskinäistä tutus-
tumista, verkottumista ja yhteisöllistä toimintavalmiutta on kyllä pyritty edistä-
mään järjestämällä ”uusien iltoja” ja toimittamalla ”tuliaisia”, mutta käytännöt ovat 
riittämättömiä. Maaseudun paluu- ja tulomuuttajaresurssit jäävät monin paikoin 
käyttämättä koska muuttajat eivät löydä tai pääse mukaan toimijaverkostoihin 
kiinnostuksesta ja halusta huolimatta. Verkostoitumisen tukemiseksi ja osallistu-
misen helpottamiseksi tulisi miettiä ”uusien iltoja” tehokkaampia toimintamalleja. 
Näitä voisivat olla esimerkiksi paikalliset yhdistys- ja kylämessut, toimintaryh-
mätyön ja hanketoiminnan esittelypäivät sekä alueelliset idea- ja hankeriihet.

Myös paikallisdemokratian vahvistamiselle on selkeä tarve. Alueelle muutta-
neista miehistä joka kymmenes ilmoittaa, ettei seuraa kunnallista päätöksentekoa 
lainkaan. Lisäksi useampi kuin joka viides muuttaja kokee, ettei heillä ole lainkaan 
mahdollisuuksia vaikuttaa itseään, perhettään ja asuinaluetta koskeviin asioihin. 
Osallistumisen ja osallisuuden oheneminen heikentää sekä paikallisdemokratian 
toimivuutta, että heijastuu muuttajien paikkaidentiteetin rakentumiseen ja alu-
eelle kotoutumiseen.

Olen tarkastellut tutkimuksessa maallemuuttajien toimijuutta ja vaikutuksia 
yhteisölliseen kehittämiseen sosiaalisen pääoman teorian kautta. Olen selvittä-
nyt Putnamin sosiaalisen pääoman mittareihin pohjautuen maallemuuttajien 1) 
organisoitumista eli paikallista yhdistysaktiivisuutta, 2) kansalaisvaikuttamista, 
3) osallistumista omaehtoiseen kehittämiseen, 4) epävirallista kanssakäymistä 
alueen muiden asukkaiden kanssa sekä 5) luottamuksen rakentumista muita 
kylässä/kunnassa asuvia kohtaan. Sosiaalisen pääoman keskeisenä ongelmana 
pidetään sen mittaamisen vaikeutta sekä periaatteellista epäselvyyttä kumpi on 
tärkeämpää, laatu vai määrä? Tämän tutkimuksen valossa sosiaalisen pääoman 
määrä eli organisoitumis- ja osallistumisaste sekä aktiivisuus näyttäisivät olevan 
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keskeistä. Aktiivitoimijoiden ”kriittinen massa”, välillä osallistuvien reservi ja ”hil-
jaisten” hyväksyntä, näyttäisivät olevan ne tekijät jotka yhdessä luovat yhteisöpe-
rusteista sosiaalista pääomaa – yhteisöllistä toimintavalmiutta. Toiminta saa myös 
laatua kun toimijoiden määrä on riittävä ja toimijoilla on laaja-alaista osaamista ja 
tietoa. Sosiaalinen pääoma näyttäytyy ikään kuin yhteisöllisenä kudelmana, jossa 
yksittäisten toimijoiden osallistuminen ja aktiivisuus vaihtelevat – yhdenmukaista 
sitoutumisastetta tärkeämpää on ”kriittisen massan” säilyttäminen.

Sosiaalinen pääoma ei näyttäydy tämän tutkimuksen valossa niinkään yhtei-
söllisenä ominaisuutena kuten Putnam ajattelee, vaan kyse näyttäisi ennemmin-
kin olevan yksilöiden resursseista, suhdeverkostoista ja erilaisiin intresseihin 
pohjautuvasta halusta ja valmiudesta lähteä mukaan yhteisölliseen toimintaan. 
Kehittämistoimintaan voidaan sitoutua lyhyen aikaa, esimerkiksi kehittämishank-
keen toteuttamisen tai talkoiden ajaksi, jolla kartutetaan myös omaa osaamista 
(esim. hankeosaaminen) ja uusien tuttavuus- ja ystävyyssuhteiden solmimista –  
tai toiminta voi olla keskeinen osa henkilön identiteettiä jolloin (kylä)toimintaan 
sitoudutaan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti. Kylien omaehtoinen kehittäminen ja 
erityisesti hanketoiminta koetaan kuitenkin usein raskaaksi ja osa toimijoista ve-
täytyy syrjään joko pysyvästi tai hetkeksi ”vetämään henkeä”. Sosiaalinen pääoma 
rakentuu näin sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä sosiaalisesta, joka on muuttu-
vaa kytkeytyen toimijoiden henkilökohtaisiin voimavaroihin, elämäntilanteeseen 
ja yhteistoiminnan synnyttämiin kokemuksiin. Aktiivitoimijoiden vähyyden ja 
väsymisen, sekä lisääntyvän muuttoliikkeen seurauksena, maallemuuttajilla on en-
tistä tärkeämpi rooli täydentävää ja ylläpitää paikallisia toimijaverkostoja ja tuoda 
mukanaan uutta osaamista, muualla hankittuja kontakteja ja kokemuksia. Uudet 
asukkaat ovat myös tärkeitä sosiaalisen pääoman ”herättelijöitä” käynnistämällä 
kokonaan uutta yhteistoimintaa ja luomalla uskoa, että kannattaa ja voi toimia.

Maaseudun paluu- ja tulomuuttajissa on merkittävä toimijavaranto, joka ei 
ole tullut hyödynnetyksi. Maallemuuttajat vahvistavat selkeästi paikallista ja 
alueellista sosiaalista pääomaa heidän omatessa halua ja kykyä yhteisölliseen 
kehittämiseen. Toimijaverkoston kokoamiseksi ja yhteistoiminnan esteiden pois-
tamiseksi maaseudun asukkaat kaipaavat kuitenkin ”johtajia” jotka organisoisivat 
toimintaa, kehittäisivät asukkaiden keskinäistä kanssakäymistä, verkostoitumista 
ja alueellista tietoisuutta yhteisöllisistä voimavaroista. Voisiko tämän kaltaista 
koordinaatiota ja verkostoitumista visioida ja toteuttaa paikallisten (kylä)yhdis-
tysten, toimintaryhmien ja kylien maakunnallisten yhteenliittymien yhteistyönä?
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Liite 1. Kyselylomake

Kyselylomake

Joensuun yliopisto
Yhteiskuntapolitiikan laitos29.3.2005

PALUU- JA TULOMUUTTAJIEN PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN MERKITYS 
KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUKUNNISSA

Lomakkeen täyttöohje: Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä sen vaihtoehdon 
numero, joka parhaiten vastaa tilannettanne tai käsitystänne kysytystä asiasta, 
tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.

I TAUSTATIEDOT

1.  Sukupuoli
1 nainen
2 mies

2. Ikä ______ vuotta

3. Mikä on nykyinen kotikuntanne? ______________________________________

4. Minä vuonna asetuitte asumaan nykyiseen kotikuntaanne?
Vuonna _________

5. Asutteko
1 kirkonkylällä
2 haja-asutusalueella

Mikäli asutte haja-asutusalueella, minkä nimisessä kylässä asutte?
___________________________________________________

6. Mistä kunnasta/kaupungista muutitte nykyiselle paikkakunnalle?
___________________________________________________

7. Asuitteko ennen muuttoa nykyiselle paikkakunnalle
1 kaupungissa
2 taajamassa
3 maaseudulla
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8. Asutteko tällä hetkellä
1 omalla synnyinseudulla
2 puolisonne synnyinseudulla
3 paikkakunnalla joka ei ole kummankaan synnyinseutu

9.  Kuinka monta henkeä talouteenne kuuluu itsenne mukaan lukien?
_________

10. Keiden kanssa asutte (ruokakuntaan kuuluvat)?
1 yksin
2 avio- tai avopuolison kanssa
3 avio- tai avopuolison ja lapsen/lasten kanssa
4 lapsen/lasten kanssa (yksinhuoltaja)
5 vanhempien kanssa
6 muun, kenen __________________________________

11. Mikä on korkein koulutuksenne?
1 kansakoulu
2 peruskoulu
3 ylioppilastutkinto
4 keskiasteen tutkinto
5 ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto
6 ylempi korkeakoulututkinto

12. Mikä seuraavista vastaa tämän hetkistä ammattiasemaanne?
1 johtavassa asemassa oleva henkilö
2 ylempi toimihenkilö
3 alempi toimihenkilö
4 työntekijä
5 yrittäjä
6 maanviljelijä/emäntä
7 opiskelija
8 kotiäiti/-isä
9 työtön tai lomautettu
10 eläkeläinen
11 muu, mikä _____________________________________

13. Mikäli olette töissä, missä työpaikkanne sijaitsee?
1 kotona
2 omassa kotikunnassa (esim. kuntakeskuksessa)
3 naapurikunnassa
4 läheisessä kaupungissa
5 jossakin muualla, missä _______________________

14. Mikä on työmatkanne pituus yhteen suuntaan? _____ km
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II SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOT

15. Kuinka monta samalla paikkakunnalla asuvaa sukulaista, ystävää, tuttavaa ja 
naapuria teillä on joiden kanssa kommunikoitte säännöllisesti ja joilta voitte 
tarvittaessa pyytää apua?

ei yhtään 1–2 3–6 7–10 useampia

sukulaisia 1 2 3 4 5

ystäviä 1 2 3 4 5

tuttavia ja naapureita 1 2 3 4 5

16. Ovatko henkilöt joiden kanssa pääasiassa olette tekemisissä
1 syntyperäisiä paikkakuntalaisia
2 paikkakunnalle myöhemmin muuttaneita
3 sekä syntyperäisiä paikkakuntalaisia että sinne myöhemmin

muuttaneita
4 toisella paikkakunnalla asuvia
5 en osaa sanoa

17. Kuinka usein olette yhteydessä seuraavien samalla paikkakunnalla asuvien 
henkilöiden kanssa?
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sukulaiset 1 2 3 4 5 6 7

ystävät 1 2 3 4 5 6 7
tuttavat ja
naapurit 1 2 3 4 5 6 7

18. Haluaisitteko olla samalla paikkakunnalla asuvien kanssa tekemisissä
1 nykyistä enemmän
2 nykyistä vähemmän
3 nykyinen tilanne on hyvä
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19. Millä tavalla pidätte yhteyttä paikkakunnallanne asuviin ihmisiin? (Mainitkaa 
kolme yleisintä tapaa: 1=yleisin, 2=toiseksi yleisin, 3=kolmanneksi yleisin)

___ kyläilemällä
___ puhelimitse
___ sähköpostitse
___ tapaatte asuinalueenne yhteisissä tiloissa (esim. kauppa, kirjasto)
___ tapaatte asuinalueenne yhteisissä tilaisuuksissa (esim. koulun juhlat)
___ tapaatte paikallisen järjestö/yhdistystoiminnan kautta
___ tapaatte harrastusten kautta
___ tapaatte lasten harrastusten kautta
___ työn kautta
___ette erityisemmin mitenkään, tapaatte sattumalta
___ muulla tavoin, miten? _______________________________________________

III OSALLISTUMINEN

20. Seuraatteko kuntaanne koskevaa päätöksentekoa?
1 säännöllisesti
2 melko säännöllisesti
3 silloin tällöin
4 en lainkaan

21. Koetteko, että teillä on keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa itseänne, perhettän-
ne tai asuinaluettanne koskeviin asioihin?
1 erittäin paljon
2 paljon
3 jonkin verran
4 ei ollenkaan

22. Oletteko kiinnostunut vaikuttamaan tai ottamaan kantaa kuntanne asioihin 
seuraavilla tavoilla? (Ympyröi mieleisesi vaihtoehto/vaihtoehdot)
1 pyrkimällä kunnallispolitiikkaan asettumalla ehdolle kunnanvaltuustoon
2 toimimalla aktiivisesti jonkin puolueen paikallisjärjestön jäsenenä
3 osallistumalla paikallisten kehittämishankkeiden suunnitteluun/toteutukseen
4 osallistumalla mielenosoituksiin, rahan keräyksiin tai erilaisten vetoomuksien 

allekirjoittamiseen
5 kirjoittamalla mielipidekirjoituksia paikallislehtiin tai kunnan verkkosivuille
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23. Kuinka monta kertaa olette osallistuneet viimeisen vuoden aikana jonkin seu-
raavien tilaisuuksien tai tapahtumien järjestelyihin ja organisointiin?

en kertaa-
kaan

1–2
kertaa

3–10 
kertaa useammin

talkoiden tai kyläkokouksen
järjestäminen 1 2 3 4

kulttuuritilaisuuksien tai
-tapahtumien järjestäminen 1 2 3 4

urheilu/ulkoilutapahtumien
järjestäminen 1 2 3 4

poliittisten tilaisuuksien
järjestäminen 1 2 3 4

hengellisten tilaisuuksien tai
tapahtumien järjestäminen 1 2 3 4

24. Oletteko osallistuneet kylässänne tai kunnassanne mahdollisesti toteutettuihin 
LEADER- tai POMO –projekteihin?
1 Olen osallistunut tällaisen projektin suunnitteluun
2 Olen osallistunut tällaisen projektin toteutukseen
3 Olen osallistunut tällaisen projektin yhteydessä tehtyihin talkoisiin
4 En ole osallistunut millään tavoin tällaiseen projektiin
5 En osaa sanoa

25. Kuulutteko tai oletteko kuuluneet joidenkin seuraavien paikallisten yhdistysten 
hallitukseen tai jäsenistöön?
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Kylätoimikunta/-yhdistys 1 2 3 4 5

Martat 1 2 3 4 5

Metsästysseura 1 2 3 4 5

Nuorisoseura 1 2 3 4 5

Paikallinen Leader –yhdistys 1 2 3 4 5
Jokin poliittinen järjestö, 
puolue 1 2 3 4 5
Jokin ammattiyhdistys tai 
tuottajajärjestö 1 2 3 4 5

Jokin urheiluseura 1 2 3 4 5
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26. Kuulutteko jonkin muun kuin edellä mainittujen paikallisten yhdistysten halli-
tukseen tai jäsenistöön?
1 en
2 kyllä, minkä? _____________________________________________________

27. Millaisia henkilökohtaisia kokemuksia teillä on yhteistyöstä samalla paikkakun-
nalla asuvien kanssa?
1 pelkästään myönteisiä
2 pääasiassa myönteisiä
3 sekä myönteisiä että kielteisiä
4 pääasiassa kielteisiä
5 pelkästään kileteisiä

28. Kuinka suuren osan alueenne asukkaista arvelette olevan halukkaita yhteistyö-
hön ja sen lisäämiseen?
1 kaikki ovat halukkaita
2 suurin osa on halukkaita
3 harvat ovat halukkaita
4 kukaan ei ole halukas

29. Mitkä mielestänne ovat kaksi suurinta estettä alueenne asukkaiden yhteistoi-
minnalle?
1 ihmiset eivät luota toisiinsa
2 jotkut hyötyvät yhteistyöstä enemmän kuin toiset
3 sopivien johtajien puuttuminen
4 asiantuntija-avun puute
5 ongelmat käytännönjärjestelyissä
6 muu este, mikä? __________________________________________________
7 ei ole esteitä

30. Alla on lueteltu erilaisia vapaa-ajan toimintoja. Kuinka usein osallistutte seuraa-
viin toimintoihin?

säännöllisesti, 
viikoittain tai 
kuukausittain

satunnaisesti, 
muutaman ker-
ran vuodessa

en koskaan

paikallinen järjestö/yhdistystoiminta 1 2 3
kylätoiminta, talkootoiminta yms. 1 2 3
kunnan luottamustehtävät 1 2 3
paikallinen harrastustoiminta 1 2 3
hengellinen toiminta 1 2 3
konserteissa, elokuvissa ym. käyminen 1 2 3
urheilukilpailuissa käyminen 1 2 3
ystävien/tuttujen tapaaminen, kyläily 1 2 3
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IV LUOTTAMUS JA VASTAVUOROISUUS

31. Oletteko kokeneet vaikeaksi ystävystyä paikkakunnan ihmisten kanssa?
1 hyvin vaikeaksi
2 melko vaikeaksi
3 en osaa sanoa
4 melko helpoksi
5 hyvin helpoksi

32. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten suhtautumistanne muita samalla 
kylällä/kunnassa asuvia kohtaan?
1 Tapaan muualla niin paljon ihmisiä, että haluan kotona ollessani olla rauhassa 

muilta ihmisiltä ja omissa oloissani/perheeni kanssa.
2 On hyvä ylläpitää suhteita muihin paikkakuntalaisiin sillä saatan joskus tarvita 

heidän apuaan.
3 Viihdyn hyvin alueeni asukkaiden kanssa ja pyrin aktiivisesti ylläpitämään 

ystävällisiä suhteita heihin.

33. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

väittämä
täysin 
samaa 
mieltä

melko 
samaa 
mieltä

en osaa 
sanoa

melko eri 
mieltä

täysin eri 
mieltä

Enemmistöön kotikuntani 
asukkaista voi luottaa. 1 2 3 4 5
Enemmistöön kotikuntani 
viranomaisista ja luottamus-
henkilöistä voi luottaa.

1 2 3 4 5

Useimmat ihmiset ovat 
valmiita auttamaan toisia. 1 2 3 4 5
Useimmat ihmiset ovat 
rehellisiä ja kunniallisia. 1 2 3 4 5
Useimmat ihmiset ovat 
valmiita toimimaan yhteisen 
edun hyväksi.

1 2 3 4 5

Kunnassa/kylässä asuvien 
keskuudessa vallitsee hyvä 
yhteishenki.

1 2 3 4 5

34. Vapaasti kommentoitavaa
    _________________________________________________________________

Kiitos vastauksestanne!

Mikäli annatte suostumuksenne, että teitä voidaan haastatella myöhemmin, li-
sätkää alla olevalle riville puhelinnumeronne mahdollista yhteydenottoa 
varten. Voitte toimittaa yhteystietonne myös sähköpostilla osoitteeseen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Liite 2. Maaseudun kehittäjien haastattelurunko

HAASTATTELURUNKO/TEEMAT
– Maaseudun kehittäjät/asiantuntijat

TAUSTATIEDOT
1. Kerrotko hieman taustatietoja itsestäsi? (nykyinen toimesi ja mitä siihen kuuluu, edustamasi orga-

nisaatio, yhdistys, hanke, alue)
2. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääni, mikä on herättänyt kiinnostuksesi maaseudun kehittämi-

seen/aluekehitykseen?
3. Oletko itse syntyperäinen paikkakuntalainen, paluumuuttaja tai tulomuuttaja?

NÄKEMYKSIÄ MAALLEMUUTOSTA
4. Mikä on näkemykseni mukaan muuttoliikkeen/maaseudulle muuton nykytilanne seutukunnassa/

maakunnassa? Onko kuntien välillä eroja, onko joidenkin kuntien tilanne ongelmallisempi/haas-
tavampi? Onko muuttoliikekehityksessä ollut havaittavissa muutosta, jos niin millaista ja minkä 
tekijöiden uskot aiheuttaneen tämän?

5. Onko muuttoliikkeeseen ja maallemuuttoon pyritty vaikuttamaan jollakin tavoin? Onko ollut hank-
keita, mainoskampanjoita tai muuta vastaavaa jolla on pyritty edistämään maallemuuttoa, paluu- ja 
tulomuuttoa? Kerrotko näistä ja niillä saavutetuista tuloksista?

6. Mitä seutukunnalla/maakunnalla on mielestäsi tarjota maaseudun paluu- ja tulomuuttajille? Mitkä ovat 
seutukunnan/maakunnan vetovoimatekijät ja mitkä mahdollisesti tulomuuttoa rajoittavia tekijöitä?

7. Mitkä ovat mielestäsi maaseudulle muuton hyödyt? Onko maaseudulle muutossa nähtävissä mie-
lestäsi jotain negatiivisia vaikutuksia, esim. maakuntakeskus Kokkolan näkökulmasta?

8. Minkälaisena näet suurten ikäluokkien mahdollisen paluumuuton alueelle? Minkä suuruiseksi uskot 
eläkeläisten paluumuuton muodostuvan? Näetkö tämän voimavarana vai taloudellisena rasitteena?

9. Onko seutukunnassa/maakunnassa panostettu kesäasukkaisiin/kakkosasukkaisiin? Näetkö vapaa-
ajan asuntojen muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tulevaisuuden mahdollisuutena?

PALUU- JA TULOMUUTTAJIEN PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN MERKITYS
10. Minkälaiseksi näet paluu- ja tulomuuttajien merkityksen alueelle, seutukunnalle/maakunnalle?
11. Mitä annettavaa maaseudun uusilla asukkailla uskot olevan alueelle ja maaseudun kehittämiselle? 

Mikä rooli ja merkitys maaseudun uusilla asukkailla on näkemykseni mukaan oman alueen kehittä-
misessä, kylä- ja hanketoiminnassa, järjestötoiminnassa ja muussa paikallisessa ja alueellisessa 
kehittämistoiminnassa?

12. Ovatko maaseudun uudet asukkaat tuoneet mielestäsi paikalliseen ja alueelliseen kehittämistoimin-
taan mielestäsi jotain uutta pääomaa, uusia näkökulmia, ideoita tai toimintatapoja, jos niin millaisia?

13. Onko sinulla kokemusta siitä, miten alueen asukkaat ovat suhtautuneet uusiin tulokkaisiin? Miten 
keskinäinen yhteistoiminta mielestäsi sujuu? Minkä asioiden uskot helpottavan tai vaikeuttavan 
paikallisten ja muualta tulleiden yhteistoimintaa?

ALUEIDEN VÄLINEN YHTEITYÖ JA VUOROVAIKUTUS
14. Miten kuvailisit maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta? Kuntien /seutukunnan vuorovai-

kutusta maakuntakeskus Kokkolan kanssa aluekehittämisen näkökulmasta? Entä Kannus?
15. Minkä muiden alueiden ja tahojen kanssa tehdään yhteistyötä ja millaista tämä on?

KOMMENTTEJA
16. Onko sinulla vielä jotain mielipiteitä, huomioita, kommentteja tai muuta vastaavaa, jotka haluaisit 

tuoda esiin liittyen maaseudun kehittämiseen ja maaseudun paluu- ja tulomuuttoon?
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Liite 3. Maallemuuttajien haastattelurunko

HAASTATTELURUNKO/TEEMAT
– Paluu- ja tulomuuttajat

TAUSTATIEDOT
1. Kerrotko hieman taustatietoja itsestäsi? (ikä, koulutus, ammattiasema, perhesuhteet, mistä ja 

milloin muuttanut nykyiselle paikkakunnalle)
2. Mitkä seikat vaikuttivat tänne muuttoonne? Mikä oli muuton syy? Oliko muita vaihtoehtoja kuin 

muutto juuri tälle paikkakunnalle? Jos, niin mikä ratkaisi muuton juuri tänne? Jos paluumuuttaja, 
niin kuinka tärkeää ”juuret” olivat muuttopäätöstä tehdessäsi? Jos tulomuuttaja, niin kuinka tuttu 
paikkakunta oli sinulle aikaisemmin?

PALUU/TULOMUUTTOPROSESSI
3. Minkälaiseksi olet kokenut paluu/tulomuuttoprosessin? Muuttuiko elämäsi merkittävästi muuton 

myötä? Miten? Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla oli muuton suhteet ja ovatko nämä toteutuneet? 
Mikä täällä asumisessa on parasta? Onko esiin tullut joitain negatiivisia puolia? Mitkä asiat ovat 
helpottaneet tai vaikeuttaneet kotiutumisprosessia?

4. Millä tavoin alueen viranomaiset/asukkaat suhtautuivat paluu-/tulomuuttoosi? Onko suhtautumi-
sessa tapahtunut muutoksia ajan myötä? Millaisia? Onko tutustuminen paikkakuntalaisiin ollut 
helppoa/vaikeaa? Mitkä tekijät ovat helpottaneet tai vaikeuttaneet tutustumista? Koetko päässeesi 
kuntasi/kyläyhteisösi jäseneksi, kuuluvasi ”meihin”?

5. Harkitsetko paikkakunnalta pois muuttoa, jos niin miksi?
OSALLISTUMINEN PAIKALLISEEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN

6. Oletko jollakin tavoin mukana paikallisessa tai alueellisessa omaehtoisessa kehittämistoiminnassa, 
esim. yhdistys- tai hanketoiminnassa? Mikä on herättänyt kiinnostuksesi ja halusi lähteä mukaan?

7. Minkälaiseksi olet kokenut paikalliseen toimintaan mukaan menemisen, kuinka sinut on otettu 
vastaan paluu- tai tulomuuttajana?

8. Millainen on mielestäsi kyläsi/kuntasi ilmapiiri asukkaiden kesken? Kaipaatko enemmän yhteisöl-
lisyyttä/yhteistoimintaa?

9. Haluaisitko olla aktiivisemmin mukana oman kyläsi/kuntasi kehittämisessä? Millä tavoin? Jos, niin 
mikä on esteenä sille, ettet tällä hetkellä ole niin aktiivinen toimija/osallistuja kuin haluaisit?

10. Minkä roolin/merkityksen katsot itselläsi ja muilla maaseudun uusilla asukkailla olevan oman 
kylän/kunnan/seutukunnan/maakunnan ja maaseudun kehittämisessä?

KOMMENTTEJA
11. Onko sinulla vielä jotain mielipiteitä, huomioita, kommentteja tai muuta vastaavaa, jotka haluaisit 

tuoda vielä esiin liittyen maallemuuttoon ja maaseudun kehittämiseen?




