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1. Aluekehityksen tilannekuva: Onko totta, että maaseutu taantuu ja
autioituu?
2. Maaseudun tulevaisuusnäkymät: Onko maaseudulla tulevaisuutta?
3. Koronakevään tulevaisuusikkuna: Millainen tulevaisuusnäkymä
ikkunasta pilkottaa?
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1. Aluekehityksen tilannekuva:
Onko totta, että maaseutu
taantuu ja autioituu?

Suomessa tilastoidun väkiluvun kasvu on
vuosina 2005˗2016 keskittynyt suurimpiin
keskuksiin.
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Kasvua 18% väestöruuduista.

Kasvua 50% väestöruuduista.
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Monipaikkaisuus muuttaa aluekehityksen tilannekuvan
Suomessa tilastoidun väkiluvun kasvu on
vuosina 2005˗2016 keskittynyt suurimpiin
keskuksiin.

Kasvua 18% väestöruuduista.

Kasvua 50% väestöruuduista.

Vastakohtaa tilastoidun väkiluvun kehitykselle
edustaa kausiväestön kehitys vuosina
2005˗2016.
Kuvien vertailu osoittaa, että tilastoitu väkiluku
yliarvioi suurimpien keskuksien väkiluvun
kasvua ja vastaavasti aliarvioi pienempien
keskuksien ja maaseudun väestökehitystä.
Maaseutualueet menettivät tilastoidun
väkiluvun perusteella 124 566 asukasta vuosina
2005-2016, mutta saman aikaisesti heinäkuun
keskiväkiluku vähentyi maaseutualueilla vain 13
245 asukkaalla.
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Monipaikkaisuus on osa alueiden kehitystä
- Monipaikkaisuus koostuu eripaikoissa tapahtuvasta toiminnasta:
liikkumisesta, palveluista, työstä, harrastuksista, omistamisesta,
kokemuksista ja asumisesta.
- Monipaikkaisuus ja siihen kytkeytyvä alueiden välinen vuorovaikutus
korostavat väestötilastoissa näkymätöntä alueiden käytön
kausittaisuutta ja alueiden suhdetta toisiinsa
- Kun ihmiset ovat kausittain maalla ja kaupungissa, kaupungitkin ovat
osa-aikaisesti asuttuja – toki monipaikkaisuutta on myös toiseen
suuntaan.
- Monipaikkaisuus muokkaa näin aluerakennetta.
9.9.2020
6

© Luonnonvarakeskus

Aluerakenne
muuttuu
monipaikkaisuuden myötä
Korostuva vuorovaikutus
edellyttää spatiaalista
analyysiä, jossa
huomioidaan alueiden
kytkeytyminen toisiinsa.
Tämän lisäksi ensimmäistä
kertaa Suomessa
aluerakenteen
analysoinnissa huomioitiin
myös alueiden
keskimääräinen käyttö

Kausittain
kasvavat:
•

•

•
•

Väestöstä 8% ja
työpaikoista 6%,
mutta kausiväestöstä
15% ovat kausittain
kasvavilla alueilla.

Pinta-alaltaan kattavin aluemuodostuma on
kausittain kasvavat alueet, jotka kattavat
maamme pinta-alasta 41%.
Pääosin harvaan asuttuja, mutta suuresta
kausiväestön määrästä johtuen alueet eivät
ole autioitumassa.
Alueiden käyttötapa muuttuu!
© Luonnonvarakeskus
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Väestöstä 8% ja
työpaikoista 6%,
mutta kausiväestöstä
15% ovat kausittain
kasvavilla alueilla.

Pinta-alaltaan kattavin aluemuodostuma on
kausittain kasvavat alueet, jotka kattavat
maamme pinta-alasta 41%.
Pääosin harvaan asuttuja, mutta suuresta
kausiväestön määrästä johtuen alueet eivät
ole autioitumassa.
Alueiden käyttötapa muuttuu!
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Aluerakenteen
kehitys on
aiemmin tiedettyä
moninaisempaa
Korostuva vuorovaikutus
edellyttää spatiaalista
analyysiä, jossa
huomioidaan alueiden
kytkeytyminen toisiinsa.

9.9.2020
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Kasvavat:
• Väestöstä 56% ja työpaikoista 61% ovat
kasvualueilla.
• Pinta-alaltaan kasvavat alueet kattavat
maamme pinta-alasta 20%.
• Kasvu tiedettyä yleisempää, ja
kasvuverkosto ulottuu läpi maan EteläSuomesta Lappiin asti.

Taantuvat:
• Väestöstä 23% ja työpaikoista 22% ovat
taantuvilla alueilla.
• Taantuminen on aluerakenteessa aiemmin
oletettua suppeampaa ja pirstoutunutta.
• Vain ¼ pinta-alasta luokittui taantuvaksi.
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Aluekehityksen
sävyjä on useita –
erilaisuus ja
monimuotoisuus
asettavat
positiivisen
haasteen
aluepolitiikalle.
Ei ole pelkästään taantuvia
(maaseutu) tai kasvavia
(kaupunki) alueita.

9.9.2020
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Havaintoja aluerakenteen tutkimuksista
• Käsitys, jonka mukaan Suomen väestö keskittyy yhden käden sormilla
laskettaviin kasvukeskuksiin samalla, kun maaseutu taantuu ja autioituu, on
väärä ja harhaanjohtava.
• Suomi ja maaseutu eivät tyhjene, vaan eri alueiden väestömäärät elävät
vuoden kuluessa.
• Tyhjentymässä ja taantumassa on vain 25 % pinta-alasta.
• Yhden, maaseudulta kaupunkiin suuntautuvan ihmisvirran sijaan Suomen
yli pyyhkii siis ennemminkin vuorovettä muistuttava ihmisvirta, joka ei
suuntaudu pelkästään kaupunkeihin vaan myös niistä pois.
• Tilastointi ei pysy perässä alueiden käytön muuttumisessa: alueiden
pysyvän käytön vähetessä niiden kausittainen käyttö on kasvanut, ja
määrittänyt näiden alueiden kehitystä

Paikkariippumattomuuden potentiaali JärviSuomessa kytkeytyy
kausiväestöön
• Korostettava, että tarkkoja
tilastoja
paikkariippumattomista
ihmisistä ei ole saatavilla
• Kausiväestön määrää
voidaan arvioida
tutkimusten perusteella

9.9.2020
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Alueita käyttävän väestön määrä lisääntyy kesäaikaan erityisesti
harvaan asutulla maaseudulla
Heinäkuun keskiväkiluvun ja tilastoidun väkiluvun erotus kaupunki-maaseutu luokittain ELY-keskuksissa
vuonna 2016. (Lähde Luken laskelmat 1km * 1km tilastoruuduista)
Kaupungin
Maaseudun
läheinen
paikalliskeskus maaseutu

Harvaan
asuttu
Ydinmaaseutu maaseutu

-9484

-2766

10418

10794

77600

86562

Kaakkois-Suomi

-36733

-2102

18946

15188

29617

24916

Keski-Suomi

-25710

-7171

5249

6040

46548

24956

Pohjois-Karjala

-13770

-3454

3057

9575

26018

21426

Pohjois-Savo

-22615

-3142

8526

10339

26530

19638

-108312

-18635

46196

51935

206314

177498

ELY-keskus
Etelä-Savo

Yhteensä

Kaupunki

Yhteensä

Väestömäärien kehitys
Etelä-Savossa ja
Uudellamaalla on vuoden
aikana vastakkaista
Uudellamaalla väkiluku
vähenee kesäksi –
Etelä-Savossa talveksi.
Toisin sanoen
Uudellamaalla alueen
”käyttö” lisääntyy talvella
– Etelä-Savossa
kesällä.
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Tilastoidun väkiluvun
Tilastoidun väkiluvun ”harha”
”harha” heinäkuun
heinäkuun keskiväkilukuun
©
Luonnonvarakeskus
keskiväkilukuun on jopa 31%. on jopa 16%.

Etelä-Savon väkiluku
vaihtelee vuoden aikana
•

•
•

Tilasto jättää
huomioimatta
387 000 ihmistä
alueella.

Vuonna 2016 maakunnan
tilastoitu väkiluku oli 145 356
asukasta, kun vastaavasti
kausiväestön suuruus oli
kokonaisuudessaan 293 937
asukasta.
Heinäkuussa keskimäärin 82
600 asukasta enemmän kuin
virallisessa väestötilastossa.
Tilastoitu väkiluku on
heinäkuun keskiväkiluvusta
Etelä-Savossa 64 prosenttia.

9.9.2020
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Miksi monipaikkaisuus olisi tärkeää huomioida aluekehityksessä?
• Kun yhteiskuntaa suunnitellaan vakinaisen asumisen perusteella, riski
on, että investoidaan vinoon:
• Infra ja palvelut suunnataan kaupunkeihin, joissa ihmiset eivät suurta osaa
ajastaan ole.
• Ja kääntäen: infraa ja palveluita karsitaan maaseudulta, vaikka ihmiset asuvat
siellä säännöllisesti osan vuodesta.

• Vaarana on, että harhaanjohtava tarina aluekehityksestä on
johtamassa entistä syvempään ja itseään ruokkivaan kielteiseen
kierteeseen.
• Väite, että koko Itä-Suomi olisi taantuvaa aluetta, on harhainen viesti
ja hyvin epäedullinen kyseisen alueen kehittämiselle:
• Jos alueella on taantuvan alueen maine, kukaan ei uskalla investoida sinne,
eivätkä pankit halua myöntää lainaa investointeihin.

Taulukko 2. Valokuidun saatavuus maakunnittain vuonna 2017 (%).
Saatavuus tarkoittaa, kuinka suuri osuus väestöstä asuu
väestöruudussa, jossa on valokuitu.
Kaupunkimaaseutu luokka
Ahvenanmaa

Väestöruudut
Valokuitua
ei
Valokuitu
saatavilla
saatavilla
55.2
44.8

Tilastoitu väkiluku
Valokuitua
ei
Valokuitu
saatavilla
saatavilla
5.2
94.8

Kausiväestö
Valokuitua
ei
Valokuitu
saatavilla
saatavilla
29.3
70.7

93.0

7.0

52.6

47.4

73.4

26.6

72.5

27.5

28.3

71.7

41.6

58.4

Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
KeskiPohjanmaa

95.9

4.1

40.7

59.3

79.4

20.6

81.7
91.7

18.3
8.3

24.7
43.2

75.3
56.8

57.2
66.9

42.8
33.1

64.8

35.2

13.0

87.0

29.5

70.5

Keski-Suomi

79.0
74.5

21.0
25.5

34.0
40.5

66.0
59.5

57.1
58.4

42.9
41.6

83.1
96.6
86.2
67.5

16.9
3.4
13.8
32.5

56.0
45.6
20.1
13.6

44.0
54.4
79.9
86.4

68.8
68.1
47.5
42.4

31.2
31.9
52.5
57.6

Pohjois-Karjala
PohjoisPohjanmaa

79.6

20.4

32.4

67.6

58.1

41.9

77.6

22.4

31.4

68.6

48.5

51.5

Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa

82.1

17.9

36.3

63.7

59.9

40.1

68.2
80.2

31.8
19.8

46.7
12.1

53.3
87.9

58.6
23.7

41.4
76.3

82.2

17.8

23.3

76.7

50.1

49.9

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Kymenlaakso
Lappi
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Infrastruktuurin suunnittelua ei
ohjaa alueiden käyttö

Miksi monipaikkaisuutta ei näy laajemmin?
• Poliittiset ohjelmat painottavat kaupungistumiskehitystä, sillä on ajateltu,
että suurimpiin kaupunkeihin panostamalla myönteinen kehitys leviää
laajemmalle ympäröiville alueille.
• Tämä puhe kuitenkin unohtaa, että myönteinen kehitys ei leviä tehokkaasti
ympäröiville alueille.
• Ei pidä sokeasti uskoa kaupungistumiseen, sillä samanaikaisesti on olemassa
muitakin kehityskulkuja.

• Tilastoinnin puutteellisuuden vuoksi ei ole havaittu, että
kaupungistumiseen kytkeytyy lisääntyvä monipaikkaisuus, minkä vuoksi
tasapainoinen aluerakenne edellyttäisi investointeja molempiin päihin
monipaikkaista asumista – kaupunkiin ja maaseudulle.

• Esimerkiksi vuosina 2005-2016 kaupunkien väkiluku kasvoi 307 000 asukkaalla, mutta
samanaikaisesti maaseutualueilla kausiväestön määrä kasvoi 62 000 asukkaalla.
• Pysyvän asutuksen vähentyminen korvautuu maaseudulla osa-aikaisilla asukkailla ja
uusilla käyttötavoilla.
• Maaseutu ei autioidu, vaan sen käyttö muuttuu osana kehittyvää yhteiskuntaa.

”Valta” valuu etelään
Oheisessa kartassa on esitetty teoreettisen laskennan tulokset,
jossa kansanedustajien paikkamäärät on laskettu heinäkuun
keskiväkiluvulla.
Tuloksista nähdään, että peräti 9 kansanedustajapaikkaa siirtyisi
Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä Etelä-Savon, Hämeen,
Kymen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon vaalipiireihin.
Analyysi havainnollistaa konkreettisesti sitä, että
yksipaikkaisessa yhteiskunnassa poliittinen valta keskittyy
kaupunkialueille ja valuu väestökeskipisteen mukana EteläSuomeen.
Tällöin on myös todennäköistä, että yhteiskunnallinen

päätöksenteko painottuu korostetusti
monipaikkaisen yhteiskunnan toiseen päähän eli
kaupunkeihin ja näiden kehitystä vahvistaviin
kysymyksiin alueellisen epätasapainon kasvaessa.

2. Maaseudun tulevaisuusnäkymät:
Onko maaseudulla tulevaisuutta?

Maaseutuun liittyy positiivisia mielikuvia
• Lähes kaikki myönteisinä pidettävät ominaisuudet, kuten viihtyisyys,
vapaus, ympäristöystävällisyys ja hyvä elämä liitetään maaseutuun.
• Maaseudulla asuvat kokevat useimpien hyvän elämän elementtien
toteutuvan paremmin kuin kaupungissa asuvat siitä huolimatta, että
palveluissa ja infrastruktuurissa koetaan puutteita (tässä ei muutosta
ajassa)
• Erittäin paljon tai jossain määrin hyvän elämän liittää maaseutuun 61
prosenttia suomalaisista (Miehillä ja naisilla osuus on lähes sama).
• Lisäksi 25 % kaupungeissa asuvista haluaisi asua maaseudulla.

Maaseudun merkitys Suomelle tulevaisuudessa
”Miten arvioit maaseudun merkityksen koko Suomelle muuttuvan tulevaisuudessa?”
lisääntyy nykyisestä

kansalaiset, n=1788

pysyy ennallaan

35

nuoret kaupunkilaiset,
n=294

31

22

ruotsinkielinen väestö,
n=579

vähenee nykyisestä

26

39

34

33

media, n=68

28
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▪ Vahvimmin maaseudun
merkityksen
lisääntymiseen
nykyisestä uskovat
asiantuntijat ja päättäjät.
▪ Vähiten uskoa
lisääntymiseen on
nuorilla kaupunkilaisilla.

16

24

73

yrityspäättäjät, n=280

9

32

57

asiantuntijat, n=121

8

30

18

päättäjät, n=234

Ei osaa sanoa

100 %

▪ Yrityspäättäjien ja
ruotsinkielisten
näkemykset ovat
jakaantuneet.
Molemmissa ryhmissä
noin kolmannes uskoo
kasvuun ja kolmannes
vähenemiseen
nykyisestä.
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Miten varmistetaan, että mielikuvat ja
todellisuus ei irtaannu toisistaan?
• Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden, kuten
infrastruktuurin, arjen peruspalveluiden ja
poliisin saavutettavuuden, koetaan
toteutuvan maaseudulla selvästi heikommin
kuin kaupungeissa.
• Onko Suomessa tulevaisuudessa mielikuvia
vastaavia maaseutualueita, vai olemmeko jo
liikaa heikentäneet maaseudulla elämisen
edellytyksiä?
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Miten maaseutua tulisi vahvistaa ja kehittää?
• Keskeinen väline maaseudun vahvistamiseen on
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma,
jonka tarkoituksena on kasvun ja elinvoimaisen
maaseudun myötä tuottaa hyvinvointia koko
Suomeen.
• Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että
maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuus on
Suomessa hyvä.
• Kehittämisrahoituksen kohdentamisessa alueille
kuitenkin kehitettävää, jotta ohjelmalla tuetaan
alueellisia vahvuuksia ja vähennetään kehitystä
sääteleviä heikkouksia.

Miten maaseutua tulisi vahvistaa ja kehittää?
• Kehittämisrahoituksen allokoinnin räätälöinnin kehittäminen

• Vaikka hankkeen tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen yritysja kehittämishankkeiden kautta, ei näitä tavoitteita ole kehittämisrahoituksen
allokoinnissa hyödynnetty tilastollisina allokointikriteereinä.
• Tähän asti rahoituksen myöntäminen on perustunut väestöosuuksiin ja aikaisempien
rahoituskausien toteumaan

• Seuraavassa esimerkissä jakokriteereiksi ELY-keskuksien välille valikoitui 5
osa-aluetta, jotka ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

infrastruktuuri (valokuidun saatavuus, tiestön kunto),
sosioekonominen asema (työttömyysaste, tulotaso, korkea koulutusaste),
alueen keskiväkiluku eli alueen keskimääräinen käyttö,
palvelut (koulujen ja julkisen liikenteen saatavuus) ja
tarve paikkaperustaiselle aluekehittämiselle (yritysten kasvun tukeminen).

• Laskennassa kaikkia näitä viittä osa-aluetta painotetaan samanarvoisesti 20
prosentilla.

Mitä tulisi tukea ELY-keskuksissa kehittämisrahoituksella –
rahoituksen suuntaamisen näkökulma
• ELY-keskuksien maaseutualueet
eroavat toisistaan huomattavan
paljon siinä, mitkä
allokointikriteerit painottuvat
milläkin alueella.
• ELY-keskuksien välisiä eroja tulisi
tulevaisuudessa hyödyntää
paikallisen kehittämisen
lähtökohtina osana
paikkaperustaista
aluekehittämistä.
• Alue-erojen huomioiminen
tehostaisi kehittämistä rahoituksen
allokoinnin näkökulmasta
• Tehostaminen voisi paikata alueellisia
muutoksia rahoituksen määrässä

Politiikkatoimien kohdentamisessa alueellinen räätälöinti ja
paikkaperustainen politiikka on hyvin tärkeää
• Havainto alueiden erilaisuudesta
on aluekehittämisen näkökulmasta
tärkeä, sillä samankaltaistavista ja
paikkasokeista
kehittämistoimenpiteistä pitäisi
pyrkiä kohti paikallisen
erilaisuuden huomioivia
täsmällisiä toimenpiteitä.
• Muutoin on vaarana, että
samanlaistavat toimenpiteet
johtavat eriarvoisuuden kasvuun
alueiden välillä, kun kehittäminen
kohdistuu kehityshaitaltaan
toissijaisiin tekijöihin ja on
tehotonta.

https://www.julkari.fi/handle/10024/125637

3. Koronakevään tulevaisuusikkuna:
Millainen tulevaisuusnäkymä
ikkunasta pilkottaa?

Koronakevään digiloikan avaama tulevaisuusikkuna
• Koronakevät on tarjonnut mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuusikkunaan,
jossa entistä suurempi osa ihmisistä elää monipaikkaisesti useammassa
kuin yhdessä asunnossa ja työskentelee paikkariippumattomasti etäällä
varsinaisesta työpaikasta.
• Koronakeväänä tämä tarkoitti, että usea kaupunkilainen suuntasi tekemään
etätöitä kesäasunnolleen.
• Korona-aika saattaa olla piikki, mutta samaan aikaan monet käytännöt ja
järjestelmät mahdollistavat sen, että ihmiset voivat joustavasti valita
asuinpaikkansa.
• Tämä on yksi osatekijä siinä, että Suomen kansantalous on pärjännyt kriisissä monia
muita maita paremmin.

• Koronakevät on madaltanut kynnystä olla monipaikkainen.

Ennen koronaa paikkariippumattomuus ei ollut normi
•

Osa-aikainen paikkariippumattomuus on yleistä – vuonna 2018 säännöllisesti etätyötä teki
runsas viidennes palkansaajista ja satunnaisesti 14 prosenttia (Työolobarometri 2019).
• Vuonna 2018 oli etätyössä päivittäin tai viikoittain pääasiassa ylemmät toimihenkilöt (27%) tai
valtiolla työssäkäyvät (34%) (Työolobarometri 2019).
• 519 000 henkilöä tekee vähintään kuukausittain etätyötä (21 % työllisistä)
• 321 000 henkilöä tekee vähintään viikoittain etätyötä (13 % työllisistä)

•

Täyspäiväisiä paikkariippumattomia on vähän - päivittäin etätyötä tekeviä on kuitenkin vain 3
prosenttia palkansaajista. (Työolobarometri 2019).
• Tämä osuus kasvanut vain 1 prosentin vuodesta 2012. (Työolobarometri 2019).

•

Päivittäin etätyötä tekevien osuus vastaa melko hyvin todennäköisesti monipaikkaisia
työssäkävijöitä, joiksi luokitellaan ne, jotka käyvät asuinpaikastaan yli 100 km etäisyydellä
työssä.
• yli 100 km etäisyydellä työssäkäyviä on noin 75 000, joka vastaa noin 3,6 prosenttia työllisistä
tarkasteluaineistossa.
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Koronakevät muutti
ihmisten liikkuvuutta
Kuntien välillä liikkui 3.2. yhteensä noin 3873000 ihmistä.
Helsinki on Suomen vahvin solmukohta virtojen osalta.
Helsingistä muihin kuntiin liikkui noin 445000 ihmistä ja
Helsinkiin 448000. Suurin yksittäisten kuntien välinen virta oli
158000 Helsingistä Vantaalle. Yli 100 km matkalla vahvin linkki
oli noin 3900 matkan Tampere-Helsinki, kun yli 500 km
matkoista vahvin oli Vantaa-Oulu 1200 liikkujalla.
Suomessa liikkui 30.3. kuntien välillä noin kolmanneksen
vähemmän ihmisiä (yhteensä 2414000) verrattuna noin kahta
kuukautta aikaisempaan 3.2. tilanteeseen. Helsingin virrat
olivat kutistuneet alle puoleen, kun Helsingistä liikkui noin
205000 ihmistä ja Helsinkiin liikkui 206000. Helsingistä
suuntautui Vantaalle puolet vähemmän matkoja, yhteensä
85010. Vahvimmat yli 100 km virrat olivat muuttuneet
dramaattiseesti ja Helsinkiin vahvin 550 ihmisen virta tuli
Salosta. Toiseksi vahvin virta oli Oulu-Rovaniemi välillä
liikkuneet 525 ihmistä. Oulu-Helsinki matkat olivat kutistuneet
110 ihmiseen.

Kuntien väliset matkat (yli 100 matkan virrat) yhteen suuntaan
vahvemman virran mukaan esitettynä tavanomaisena maanantaina 3.2
sekä rajoitustoimien aikaan maanantaina 30.3. Kunnittaiset tartunnat
3.4 on poimittu Helsingin sanomien julkaisemasta taulukosta, jossa
lähteenä on THL.

Koronakevät kasvatti
väestömääriä harvaanasutuissa
maaseutukunnissa
Kaupungeista 5 suurinta aktiivisuuden laskua tapahtui Helsingissä, Espoossa, Turussa,
Vaasassa ja Tampereella. Näissä kaupungeissa aktiivisuus laski keskimäärin 44,4
prosenttia ajankohtien välillä. Isoissa kaupungeissa liikkuvuuden lasku on
merkityksellistä, koska liikkuvuuden määrät ovat absoluuttisesti suuria.
Aktiivisuuden suhteellista kasvua tapahtui yhteensä 20 kunnassa, joista 12 oli
harvaan asuttuja kuntia ja 8 ydinmaaseudun kuntia. Liikkuvuusvirtoja kasvattaneissa
kunnissa liikkuvuus kasvoi keskimäärin 11,7 prosenttia.

Harvaan asutuissa kunnissa kasvu oli keskimäärin ydinmaaseudun kuntia suurempi,
sillä näissä kunnissa kasvua oli 13,5 prosenttia, kun ydinmaaseudun kunnissa kasvua
oli 9,0 prosenttia (t-arvo 15,339, p-arvo 0,029).
Kasvusta huolimatta kuntien välisen liikkuvuuden kasvu on absoluuttisesti
kasvaneissa kunnissa melko alhainen, sillä lukumäärällisesti matkat kasvoivat näissä
kunnissa yhteensä 14170. Viisi suhteellisesti eniten aktiivisuuttaan kasvattanutta
kuntaa olivat Hailuoto, Puumala, Rautavaara, Puolanka ja Vaala.
Suhteellinen muutos kuntien liikkuvuusaktiivisuudessa 3.2.
ja 30.3. välisenä aikana.

Järvi-Suomessa muutokset
liikkuvuusaktiivisuudessa paikallisesti isoja
Järvi-Suomen alueella liikkuvuusaktiivisuus laski
kuntaluokittain eniten kaupungeissa (-30,1 %),
kaupunkien läheisellä maaseudulla (-22,5 %) ja
ydinmaaseudulla (-17,9 %). Vähiten laskua tapahtui
harvaan asutun maaseudun kunnissa (-11,0 %).
Eniten laskua tapahtui seuraavissa kunnissa: Virolahti 38%, Jyväskylä -37%, Lappeenranta -32%, Imatra -32%,
Kinnula -31%, Joensuu -31%, Kuopio -30%, Mikkeli 28%, Siilinjärvi -28% ja Vieremä -28%. Lisäksi myös 65
muussa kunnassa aktiivisuus oli negatiivinen.
Kasvua tapahtui vain seuraavissa kunnissa: Puumala
+37%, Rautavaara +27%, Kuhmoinen +13%, Rääkkylä
+11%, Luhanka +10%, Kaavi +8%, Tervo +7, Juuka +7%,
Hirvensalmi +3%.

Mikä selitti väestömäärien muutoksia
koronakeväänä?
• Mallinnuksen perusteella liikkuvuuden aktiivisuusmuutoksia selittää
kunnan kausiväestön suhde kunnan tilastoituun väkilukuun, kunnan
työpaikkaomavaraisuus, koulutusaste sekä etätyöpotentiaali.
• Muut tekijät kuin kausiväestö vähentävät kuntien välistä liikkuvuutta kunnissa.
• Jos kunnassa on korkea työpaikkaomavaraisuus, paljon korkeasti koulutettua
työvoimaa ja paljon työpaikkoja, joiden etätyöpotentiaali on suuri, vähentyi
mallinnuksen perusteella kunnan liikkuvuus tutkimusajanjaksolla muita kuntia
enemmän.

• Tulkittuna havainnot tarkoittavat, että paljon kausiasutusta sisältävät
kunnat voisivat tulevaisuudessa hyötyä merkittävästi etätyön
yleistymisestä ja yleisemmin myös paikkariippumattoman yhteiskunnan
kehityksestä ja mahdollisuuksista, koska näissä liikkuvuus kasvoi koronan
aikana eniten.

Paikkariippumattomuus avaa menestymisen
mahdollisuuksia maaseudulla
+ Työnmurros jatkuu teknologian kehittyessä: paikkariippumattomien
työtehtävien määrä lisääntynee, mutta työ silppoutuu entistä enemmän
+ Ihmisten aika jakaantuu eri paikkakuntien välillä ja tämä lisääntyy
edelleen työssä tapahtuvien muutosten ja digitalisaation edetessä.
• Ihmisten arjesta on siten muodostunut entistä enemmän
monipaikkainen.
• Kesämökeillä tehty työ lisääntynyt
+ Työntekijät haluat paikkariippumatonta työtä: joustavaan työhön liittyy
paljon etuja, kuten esimerkiksi mahdollisuus yhdistää työ- ja vapaa-aika
paremmin.
+ Koronakevät näytti, että työn vapautuessa paikkasidonnaisuudesta
pehmeät veto- ja pitovoimatekijät määrittivät alueiden menestystä
nykyistä enemmän.
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4. Yhteenvetoa:
Miten koronakevään
tulevaisuusikkuna avautuu
uudestaan poikkeusolojen
jälkeen?

Muuttuuko aluekehittämisen
lähtökohdat?
Nykyisen aluekehityksen taustalla:
•

Korostetaan keskittymisetuja – ei tunnisteta
keskittymisen haittoja

•

Kaupunkipolitiikka

•

Tietointensiivinen talous hyvin keskitettyä.

•

Siirtymä kaikkien alueiden yhdenmukaiseen
kehitykseen tähtäävästä politiikasta kohti
keskusvetoisempaa politiikkaa

•

Uusliberalistinen talouspolitiikka: investoidaan
vain alueille, joilla on odotettavissa kasvua

•

Kehityksen havainnointi perustuu vain
pysyvään asutukseen (yksipaikkaisuus)
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Vahvistuuko paikallisen
aluekehittämisen lähtökohdat myös
keskuksien ulkopuolella?
Tulevaisuudessa aluekehityksen taustalla
tunnistettu/hyväksytty:
• Paikkariippumattomuus ja työn vapautuminen
paikkasidonnaisuudesta
• Kehityksen havainnointi ja aluekehittäminen
perustuvat alueiden käyttöön (vrt. tilastoitu
väkiluku)
• Alueiden aito vuorovaikutus kehityksen lähtökohta
– yksipaikkaisesta yhteiskunnasta kohti
monipaikkaisempaa yhteiskuntaa
• Paikkaperustaisuus (vrt. yhdenkoon lippalakin
ongelmat)
•

Tunnistettu tarve kehittää monipaikkaisen asumisen
molempia päitä – kaupunkeja ja maaseutuja.

•

Pehmeät veto- ja pitovoimatekijät (kansalaisten
mahdollisuus toteuttaa hyvää elämää)
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Paikkaperustaisella kehittämisellä voidaan luoda
edellytyksiä paikkariippumattomalle yhteiskunnalle
ja tukea paikallista kehittämistä.
Kasvukeskuksien kasvu leviää rajallisesti
ympäristöönsä, joten tarvitaan myös erityistä
paikallista kehittämistä, jos alueellista
eriytymistä halutaan välttää.

Paikkaperustaista
kehittämistä
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Paikkaperustaista
kehittämistä

Järvi-Suomen maaseutujen tulevaisuus on myönteinen
paikkariippumattomassa yhteiskunnassa
• Monipaikkaisuuden kasvaessa on tiedostettava, että tasapainoista yhteiskuntaa ei rakenneta
yksinomaan heittäytymällä kaupungistumistrendin vietäväksi painottamalla aluekehityksen
resursseja kaupunkeihin.
• Kaupungistumisen kytkeytyminen monipaikkaisuuden kasvuun edellyttää investointeja
myös maaseudulle.
• Monipaikkaisuutta tukevan paikkariippumattomuuden kynnysinvestoinnit ovat nopeat
tietoliikenneyhteydet, joilla luodaan uusia mahdollisuuksia taloudellisen toimeliaisuuden
hajautumiselle.
• Rinnalle tarvitaan aktiivista kehittämistä – Suomessa tutkitusti maaseudun
kehittämisohjelma on vaikuttava.
• Monipaikkaisuus voi tulevaisuudessa murtaa kaupunki-maaseutu vastakkainasettelun, koska
se nostaa esille kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen.
• Aluepolitiikalle tämä tarkoittaa tarvetta kehittää monipaikkaisen asumisen molempia päitä –
kaupunkeja ja maaseutuja.
© Luonnonvarakeskus

Kiitos!
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