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ALKU SANAT 

Vuonna 1974 toimintansa aloittaneen Siirtnlaisinstituutin tehtäväkenttään kuu
luu myös maan sisäisen muuttoliikkeen seuraaminen. Rllissalossa, Turussa 20-
21. 1. 1975 järjestetyn symposiumin tarkoituksena oli tuoda yhteen tutkijat, 
suunnittelijat ja päätöksentekijät keskustelemaan siitä, mirtä tietoa puuttuu väes
tön muuttoliikkeistä, kuinka tämä tieto voidaan hankkia ja mihin ongelmiin olisi 
erityise~ti kiinnitettävä huomiota. Symposiumin esitelmien ia puheenvuorojen 
tiivistelmät on julkaistu instituutin SIIRTOLAISUUS-MIGRATION aikakaus
lehdessä N:o 4 1975. Nyt symposiumin loppuraportin ilmestyessä mieluisa tehtä
väni on kiittää sympoiumin järjestelyrtoimikuntal!. ja erityisesti arkkitehti Raimo 
Narjusta ja maisteri Sakari Sivulaa, jotka ovat osallistuneet myös tämän julkaisun 
toimittamiseen, sekä professoreita Vilho Niitemaa, Oscar Nikula ja Terho Pulk
kinen, jotka ovat ystävällisesti tutustuneet käsikirjoitukseen. Kiitän maan eri puo
lilta saapuneita osanottajia aktiivisesta osallistumisesta symposiumiin. Haluan 
kiittää instituutin toimistosihteereitä Maija-Liisa Kalhamaa ja Leila Lundströmiä 
symposiumin järjestelyihin osoitetusta innosta ja työstä - usein virka-ajan ulko
puolella. Maisteri Lundströmin siirryttyä muihin tehtäviin käsikirjoituksen oiko
luvun ym. toimitus töitä on suorittanut valt.kand. Eva Jäykkä, mistä lausun hä

nelle kiitokset. Lopuksi haluan kiittää Emil Aaltosen säätiötä tämän kirjan 
toimitustyohön myöntämästä avustuksesta. 

Nyt ilmestyvä Muuttoliikesymposium 1975 loppuraportti on tarkoitettu pu
heenvuoroksi maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Toivon, että esitetyt näkemykset 
ja suositukset voitaisiin ottaa huomioon tulevassa tutkimustoiminnassa, suunnit
telussa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Muutaman vuoden kuluttua on eh
kä tarpeen taas kokoontua tarkastelemaan, kuinka tässä on onnistuttu. Myös yh
teiskunnan kehitys ja tiedQn nopea vanheneminen edellyttää jatkuvaa tilanteen 
seuraamista ja ajoittaisia kokoontumisia . 

Turussa 15 päivänä eloku'uta 1976. 

Olavz Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutin johtaja 
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1. JOHDANTO 

1 SYMPOSIUMIN AVAUS · 

Seutukaavajohtaja arkkitehti Raimo Narjus 

Siirtolaisinstituutin, joka aloiItti toimintansa v. 1974, tarkoituksena on 
edistää siirtolaisuuteen ja maassamuuttoon liittyvää tutkimus- ja tiedotustoimin
taa. Useissa yhteyksissä instituutti ja sen jäsenyhteisöt ovat havainneet maatamme 
varsin voimakkaasti kohdanneiden muuttovirtojen ohjauksessa varsin selvää 
tietämyksen puutetta tai ainakin pintapuolisuutta muuttoliikkeiden syitten tun
temuksessa ja seurausten monipuolisessa arvioinnissa. 

Kiinnittääkseen huomiota näihin tiedon puutteellisuuksiin ja niistä seurauksena 
oleviin mahdollisiin ratkaisuvirheisiin, päätti instituutin valtuuskunta järjestää 
maamme tutkijoille, suunnittelijoille ja päätöksentekijöille tarkoitetun valtakun
nan sisäistä muuttoliikettä koskevan symposiumin. 

Tarkoitusta varten instituutti muodosti symposiumtyöryhmän, johon ovat 
kuuluneet : 

puheenjohtajana arkkitehti Raimo Narjus, Seutusuunnittelun Keskusliitto 
sihteerinä maisteri Sakari Sivula, Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 
jäseninä: 
maisteri Kari Hietala, Työvoimaministeriö 
maisteri Aimo Pulkkinen, Väestöliitto 
pastori Jouni Apajalahti, Perheasiain neuvottelukeskus 
professori Lauri Hautamäki, Helsingin yliopisto 
tohtori Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutti 

Symposiumin tarkoituksena on tarkastella muuttoliikettä kokonaisuutena, 
mutta erityisesti huomio kohdistetaan muuttavaan ihmiseen yksilönä. Mitä tapah
tuneet ympäristön ja alue rakenteen muutokset ovat vaikuttaneet hänen henkiseen 
ja aineelliseen hyvinvointiinsa? Miten hän on sopeutunut tuloalueitten taajen
tuviin, aikaisemmista yhteyksistä irrallisiin ympäristöihin? Mitä muuttotapah
tuma on vaikuttanut lähtöalueen harventuneen ihmisjoukon olosuhteisiin ja 
tuntemuksiin? Onko yksilö unohtunut aluepoliittisessa ohjauksessa? Onko maas
samuuton ohjaus jäänyt työvoiman maassamuuton-ohjaukseksi vai ovatko muut
tajatkin ohjautuneet kuin ajopuu kohti ruuhka-Suomen - lieneekö se sitten 
Helsingissä vai Oulussa - kuviteltua hyvinvointia . 

Symposiumin teemojen kysymyssarja on laaja ulottuen historian ja Euroopan 
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näkökulmista aluepolitiikan ja sijainninohjauksen kautta muuttajan muotokuvan 
hahmotteluun, hänen motiiviensa, valintojensa ja sopeutumisensa pohdintaan. 

Symposiumin tarkoituksena ei ole antaa valmista vastausta kysymyksiin. Sen 
tarkoitus on saavutettu, mikäli se on herättänyt päättäjät ja päätöksenteon val
mistelijat havaitsemaan, että aluerakenteen muutosprosessin ohjaus vaatii vielä 
paljon syvempää tietoa, jotta se koituisi tapahtumaan osallistuvan ihmisen itsensä, 
hänen sekä henkisen että aineellisen hyvinvointinsa parhaaksi. Toivon, että 
symposiumista muodostuu merkittävä puheenvuoro maamme muuttoliikettä 
koskevalle tutkimukselle, suunnittelulle ja päätöksenteolle . 

. 2 VALTIOVALLAN TERVEHDYS 

Ministeri Aarno Strömmer 

Väestön määrään ja rakenteeseen vaikuttavat tekijät, syntyvyys, kuolleisuus, 
maassamuutto ja siirtolaisuus ovat kaikki Suomen parin viime vuosikymmenen 
väestönkehityksessä herättäneet huomiota poikkeuksellisilla piirteillään. Synty
vyyden aleneminen on ollut eräs maailman jyrkimpiä, miesten kuolleisuudessa 
tavoittelemme Euroopan kärkitiloja, maasta pois suuntautuva siirtolaisuus on 
sekin maamme kehitysasteen huomioon ottaen ollut poikkeuksellisen voimakasta 
ja myös maassamuutto erityisesti 1960-luvulla on ollut huomattavan vilkasta. 
Kun yleisesti hyväksyttynä pyrkimyksenä on tasaisen ja hallitun väestönkehityk
sen aikaansaaminen, ei väestö- ja yhteiskuntapolitiikallamme siten ole ainakaan 
ollut haasteista puutetta. 

Hallitsematon muuttoliike ja sitä aiheuttava kaupungistuminen ei ole toki 
vain meitä suomalaisia koskettava ongelma. Päinvastoin sitä tulevaisuudessa 
joudutaan entistä enemmän pohtimaan nimenomaan kansainvälisenä kysymyk
senä. Jo viime vuonna Bukarestissa pidetty maailman väestäkonferenssi kiin
nitti voimakkaasti huomiota tähän ilmiöön ja sille useimmissa maissa luonteen
omaisiin moniin haittatekijöihin. Konferenssissa hyväksytty maailman väestö
poliittinen toimintaohjelma sisältää Joukon suosituksia ja periaatteita tasapai
noiseen alueelliseen kehitykseen pyrkimiseksi. Ohjelma painottaa mm. maaseutu
alueiden kehittämisen tärkeyttä ja asettaa tavoitteeksi myös pienten ja keski
kokoisten kaupunkien verkoston kehittämisen, jotta helpotettaisiin suuriin 
kaupunkeihin kohdistuvaa muuttopainetta samalla kun yhä tarjottaisiin vaihto
ehto maaseutuasumiselle. 

Ensi vuonna järjestetään puolestaan Vancouverissa Kanadassa kaupungistu
miseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä ongelmia käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi, josta kaavaillaan YK:n tähänastisen historian laajinta kokousta. 
Sen taustalla on ollut kasvava huolestuneisuus siitä, että elämä varsinkin mo
nilla suurkaupunki alueilla tulee sietämättömäksi, ellei jatkuvaa joukkomuuttoa 
niihin pystytä pitkän aikavälin suunnittelulla hoitamaan. 
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Maassamuutto oli meillä 1960-luvulla entYlsen vilkasta, kuten edellä jo 
viittasin. Vuosittain tuolloin vaihtoi asuinkuntaa noin 200 000 henkilöä. Eni
ten muuttovoittoa sai Uudenmaan lääni, vuosittain keskimäärin 14500 henkilöä. 
Hämeen sekä Turun ja Porin läänejä ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta kai
kissa muissa lääneissä oli muuttotappiota. Aivan viime aikoina alueellisessa 
väestönlisäyksessä on tapahtunut toiveita herättävää tasaantumista. Missä 
määrin alueiden välisen nettomuuttoliikkeen hidastuminen on seurausta harjoi
tetusta ja tehostuvasta aluepolitiikasta ja missä määrin muista tekijöistä, esim. 
työllisyys tilanteesta ja työvoiman saantivaikeuksista Etelä-Suomessa, on kysymys, 
johon ei voitane antaa kiistatonta vastausta. 

Muuttoliikkeen vaikutus koko maan väestön määrään ja rakenteeseen näkyy 
suhteellisen hitaasti. Kuitenkin niillä alueilla, jotka huomattavan pitkään ja 
voimakkaasti ovat olleet lähtömuuton kohteina, kehityksen painamat jäljet ovat 
jo varsin selvästi nähtävissä. Ikärakenne on vinoutunut ja väestö on valikoitunut 
myös suorituskyvyn perusteella työkyvyttömien osuuden ollessa tällaisilla alu
eilla suurempi kuin kasvualueilla. Näillä alueilla on muuttoliikkeen seurauksena 
alkanut ilmetä myös luonnollisen väestönkasvun tyrehtymistä. Esim. Itä-Suomen 
kolmessa läänissä, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä useimmissa 
maalaiskunnissa kuolleiden määrä vuosittain ylittää syntyneiden määrän. Kehitys 
näkyy myös poliittisen voiman kaventumisena. Vuoden 1954 eduskuntavaaleissa 
tämän vuoden vaaleihin nämä kolme lääniä ovat menettäneet kokonaista 8 
kansanedustajapaikkaa. 

Aluepolitiikka, jota voitaneen pitää tärkeimpänä keinona alueellisessa väes
tönkehityksessä ilmenevien tasapainottomuuksien korjaamiseen, on meillä vielä 
suhteellisen nuori käsite. Näin ollen on myös ymmärrettävää, että sen tavoit
teissa ja ennen muuta keinoissa on ollut selkiintymättömyytä eikä se ole pystynyt 
vastaamaan kaikkia siihen kiinnitettyjä odotuksia. Harjoitetun aluepolitiikan 
merkitystä ei silti myöskään voida kieltää. Väestönkehityksen hallitsemattomuus 
ilman aluepoliittisia tuki toimenpiteitä olisi mitä todennäköisimmin ilmennyt 
vieläkin rajumpana kuin nyt on tapahtunut. 

Aluepoliittisessa lainsäädännössä on myös tapahtunut merkittävää kehitystä, 
joka mahdollistaa aluepolitiikan huomattavankin tehostamisen. Viime kesäkuussa 
annetut lait alueellisen kehityksen edistämisestä ja kehitysalueiden tuotantotoi
minnan tukemisesta ovat tässä suhteessa merkittävä edistysaskel. Viimeksi mai
nittuun lakiin sisältyvät kehitysalue-etuudet, investointi-, käynnistys- ja koulutus
avustukset merkitsevät käytännössä kehitysaluepolitiikan tuntuvaa tehostumista 
vuosikymmenen loppuun mennessä. 

Merkittävänä on pidettävä myös korkeakoululaitoksen ja yleensäkin koulu
toiminnan kehittämistä maakunnissa, ei pelkästään sen välittömien työllisyys
vaikutusten vaan ennen kaikkea sen huomattavien heijastusseuraamusten vuoksi. 
Samasta syystä voidaan myös valtion hallintotehtävien asteittaista ja suunnitel
mallista siirtämistä maakuntiin pitää tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä. 
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Kehitettäessä ja tehostettaessa aluepoliittista suunnittelutyötä on tarpeen 
lisätä valtion keskushallinnon eri tahoilla tapahtuvan suunnitelun koordinointia. 
Tässä yhteydessä on aihetta todeta, että nykyisin minkään viranomaisen tehtäviin 
ei kuulu koordinoidusti väestön määrää ja rakennetta koskeva tavoitteiden 
määrittely tai yleensä aktiivisen väestöpolitiikan hoitaminen, mitä jo maailman 
väestöpoliittisen toimintaohjelman suositustenkin valossa on pidettävä . suurena 
puutteena. 

Useat valtionviranomaiset tarvitsevat työssään arvioita tulevasta alueellisesta 
väestönkehtyksestä. Esim. asuntolainojen jaon valmistelussa samoin kuin koulu
tuspaikkojen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa kunnittaiset väestö
ja työpaikkasuunnitteet ovat välttämättömiä. Koska väestö- ja työpaikkasuunnit
teissa on kysymys poliittisesta tavoitteenasettelusta eikä pelkästään menneen 
kehityksen pohjalta laadituista ennusteista, on tärkeätä, että niiden lääneittäinen 
vahvistaminen voidaan, kuten sen suunniteltu, vuosittain tehdä valtioneuvosto~ 
tasolla . 

Symposiumin ohjelman mukaan muuttoliikekysymystä tarkastellaan täällä 
nimenomaan muuttavan ihmisen kannalta . Tämän näkökulman pitäisi luonnolli
sesti olla etualalla myös julkisen vallan toimissa ja suunnitelmissa. Jos kohta 
lieneekin mahdotonta päästä täydellisyyteen erilaisissa elämäntilanteissa elävien 
ja erilaisiin tavoitteisiin pyrkivien ihmisten huomioon ottamisessa, niin epäile
mättä onnettominta olisi lakata edes pyrkimästäkään siihen. 
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2. TAUSTATIETOJA MUUTTOLIIKKEESTÄ 

.1 MAASSAMUUTON HISTORIAA 

Akateemikko Eino Jutikkala 

Maassamuuton historiasta ei voi puhua puhumatta samalla niistä lähteistä, 
joiden avulla ilmiötä tutkitaan, sillä historiassa lähteet sangen pitkälle sanelevat, 
mikä on tutkittavissa. Itse asiassa näin on laita nyky-yhteiskuntaankin kohdiste
tussa tutkimuksessa: muuttoliike on määriteltävä lähteiden sisällön mukaan. 

Ennen vuotta 1749 lähteet Ruotsi-Suomessa tuntevat säätyläisten ohella vain 
maanviljelijät. Tilattoman väestön kirjaanvienti oli niin hataraa ja niin aukollista, 
että ainakaan muuttoliikkeen ~ittaamista ei voi rakentaa tällaisten tietojen va
raan. Suku- ja henkilönimien avulla on koetettu ratkaista, miltä seuduilta jonkin 
uudisasutusalueen väestö oli lähtöisin tai todeta muita väestövirtoja, mutta lu
kumääriä ei näin tavoiteta. Ruotsi-Suomessa on tällaisessa tutkimuksessa mennyt 
pisimmälle Richard Broberg, joka on merkinnyt kartoille 1500-. ja 1600-luvun 
eri vaiheiden lähteissä esiintyvät Ruotsin-suomalaiset, kriteereinä suomalainen 
henkilönimi, itäsuomalaisilla jo silloin tavallinen sukunimi taikka nimen jälkeen 
liitetty "finne"-sana tai maakuntanimi. Näin saadaan kartalle tilallisistakin vain 
minimiluku ja tilattomista ehkä vain pieni osa. Siitä huolimatta Brobergin kar
tat osoittavat sellaista maassamuuton vilkkautta, että se vähäisiin väkilukuihin 
verrattuna voidaan rinnastaa nykyisin maastamuuton nimellä kulkevalle vael
lukselle samoilta seuduilta samoille seuduille. Otantatutkimuksena . muuttoliik
keestä niin varhaisena ajanjaksona kuin 1540-1620 mainitsen Eva Österbergin 
yhtä smålantilaispitäjää koskevat laskelmat. Pitäjän tiloilla oli tänä 80 vuoden 
aikana keskimäärin 7.5 peräkkäistä . isäntää mikä on paljon enemmän kuin nor
maali sukupolvenvaihdos edellyttäisi ja siten edellyttää muuttoliikettä. Vaikka 
joukko näennäistapauksia lienee eliminoitava, osoittautuu liikkuvuus maata
omistavan tai maatavuokraavan ja siis "kiinteästi asuvana" (bollfast) pidetyn 
väestön keskuudessa jälleen tämänkin tutkimuksen valossa sangen vilkkaaksi; 
tällöin tosin muuttoliikkeeksi on määriteltävä ei vain pitäjänsisäistä, vaan jOPil 
kylänsisäinenkin siirtyminen talosta toiseen. 

Vuodesta 1751 Ruotsi-Suomen kirkkoherrojen oli ensin kolmio; sitten viisi
ja sitten kymmenvuotiskausittain tehtävä ilmoitus seurakuntansa väkiluvusta 
sekä joka vuosi syntyneistä ja kuolleista. Jollei tutkijan tavoitteena ole muu kuin 
saada tietää pitäjän muuttovoitto tai -tappio mainittuna kolmio, viisi- tai kym
menvuotiskautena, sen luulisi olevan yksinkertaisella vähennyslaskutoimituksella 
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määrättävissä.1) Antti Rosenberg on kuitenkin v. 1966 julkaisemassaan vaitos
kirjassa osoittanut muutamilta seuduilta jo 1800-luvun alussa laadittujen muut
taneiden luetteloiden tai säilytettyjen muuttokirjojen kokoelmien avulla, että las
kutoimitus ei lainkaan täsmää, ja on täysi syy uskoa häntä, kun hän väittää, että 
virhe ei ensi sijassa ole muuttaneita koskevissa lähteissä vaan papiston väkiluku
ilmoituksissa. Tosin kirkonarkistosta voi puuttua joitakin sisäänmuuttaneiden 
muuttokirjoja tai pois muuttaneiden muuttokirjojen kopioita, ja esim. Kuopiossa 
on 1801-60 Jouko Hoffrenin vaivalloisten, rippikirjojen avulla tehtyjen las
kelmien nojalla katsottava tällaisia tapauksia olevan 6-7 %. Mutta vielä paljon 
suurempi erehtymisen vaara oli seurakunnan kirkkoherralla hänen ilmoittaessaan 
toisaalta henkilötuntemuksensa ja toisaalta erilaisia täydennystietoja vilisevän 
rippikirjan avulla seurakunnan väkiluvun läpileikkausvuotena. Virhemarginaali 
on suurempi kuin ne puitteet, joissa muuttovoitto tai -tappio liikkui, ja väkilu
vuista laskien voidaan siten päätyä muuttovoittoon silloin kun seurakunta todel
lisuudessa oli kärsinyt tappiota tai päinvastoin. Vaikka tätä laskutapaa on paljon 
nimenomaan paikallishistorioissa harjoitettu, siitä lienee luovuttava, eikä niistä 
seurakunnista, joista suoranaisia muuttoliikettä valaisevia lähteitä puuttuu, liik
keen voimasta - suunnista puhumattakaan - ole mahdollista saada tietoja. Jos 
taas tällaisia lähteitä on käytettävissä, voidaan mobiliteetti (= sisään- ja pois
muuttaneiden summa) laskea melko tarkoin, sillä kokonaisväkiluvussa mahdolli
sesti oleva sanokaamme 5 % virhe ei suhdelukuna ilmaistuna mobiliteettia muuta 
enempää kuin korkeintaan puolella prosenttiyksiköllä. 

Kuten tunnettua, vuodesta 1878 lähtien on koko Suomesta tiedossa ja julkais
tuna seurakunnittain pois- ja sisäänmuuttaneiden määrät . Muutot eivät ole aina 
tapahtuneet sinä vuonna, jolloin ne on kirjaan viety. 

Ne tutkimukset, joihin oheinen tilastotaulu perustuu, rakentuvat kaikki 
muuttoliikettä suoranaisesti valaiseville lähteille. 

Yleisvaikutelma taulusta on, että mobiliteetti oli 1S00-luvun alkupuolella 
suurempi kuin myöhemmin ja että se aleni sitä enemmän mitä pitemmälle tullaan, 
ellemme ota huomioon viimeisiä taulussa esiintyviä vuosikymmeniä, maailman
sotien välistä aikaa. Verrattaessa Helsingin lukuja sataa vuotta varhaisempiin on 
tietenkin muistettava, että kaupunki oli tällä välin kasvanut suureksi ja tarjosi 
nyt monipuolisia työtilaisuuksia sekä entistä runsaammat mahdollisuudet avio
puolisoiden valintaan ja että siten lukuisissa tapauksissa, joissa 1800-luvulla oli 

1) (A2 - Al)-(n-m), jos AIon väkiluku kauden alussa, A2 lopussa, n syntyneiden ja m 
kuolleiden määrä kyseisellä kaudella. 
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Taulu. Liikkuvuus eräillä alueilla (kuntaan muuttaneiden ja kunnasta muutta-
,) neiden summa prosentteina keskiväkiluvusta, vuotuiset keskimäärät, 

Vuosi- Kaupungit I "Puhdas " / Uuden~aan 18 Uuden-I I I 
jaksot ja muut kau- maa- maaalals- maan maa-

pungistuneet / seutu I kunnat /laiskuntaa/ Helsinki / Turku I Kuopio 
kunnat 

1801-05 
1806-10 6.8 13.1 
1811-15 7.8 11.0 
1816-20 7.8 12.8 20.4 
1821-25 6.3 7.3 12.4 
1826-30 6.7 7.2 14.0 21.2 
1831-35 7.4 15.3 
1836-40 7.6 15.7 16.6 
1841-45 7.4 13.7 
1846-50 7.1 11.6 16.2 
1851-55 6.8 12.0 
1856-60 6.9 13.8 11.9 15.7 
1861-65 6.0 11.9 9.8 
1866-70 5.5 9.0 7.1 
1871-75 5.3 8.2 6.3 
1876-80 5.5 7.9 7.9 
1881-85 8.1 7.1 
1886-90 8.1 3.5 8.5 7.5 
1891-95 7.2 7.7 7.7 
1896-1900 9.5 4.2 

8.8 8.4 
1901-05 8.1 7.8 
1906-10 9.5 4.3 7.9 
1911-15 8.1 7.0 6.7 
1916-20 8.2 4.2 

1921-25 4.7 
1926-30 8.9 (1921-31) 4.1 (1921-31) 

5.3 
1931-35 7.9 9.1 
1936-40 12.1 (1932-39) 6.9 (1932-39) 

7.9 

tarve muuttaa kaupungista toiseen, 1900-luvulla ruttl, kun muutti kaupungin
osasta toiseen. Tällainen varaus koskee kuitenkin vain suuria kaupunkeja - eikä 
niistäkään esimerkiksi Turkua 1850 ja 1880 välisenä aikana, jolloin kaupunki 
vielä kasvoi sangen hitaasti -, ja sellaisia maalaiskuntia, joihin muodostui asu
tustaajama, mutta se ei koske puhdasta maaseutua. Se ei selitä siis Turun mobili
teetin alenemista, ja Kuopion mobiliteetti oli 1800-60 suurempi kuin keski
määräinen mobiliteetti maailmansotien välisenä aikana vastaavansuuruisissa kau
pungeissa. Uudenmaan maaseudun muuttoliikkeen huippua 1830-luvulla ei lähes
kään selitä tälle vuosikymmenelle osunut Helsingin kiihkeä rakennusvaihe, sillä 
ensinnäkin 8 tutkitussa pitäjässä oli aiemmin saavutettu vielä korkeampi suhde
luku ja toiseksi vain viidennes Uudenmaan seurakuntienvälisestä muuttoliikkeestä 
kohdistui 1830-luvulla Helsinkiin. Lisättäköön vielä taulun numeroiden taus
taksi, että Tapani Purolan mukaan mobiliteetti koko Suomessa oli 1951-55 8.3, 
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maalla 7.4 ja että mobiliteetin aleneminen 1800-80 tosiasiallisesti oli hiukan 
voimakkaampi kuin mitä taulusta voisi päätellä, koskavanhimmissa tiedoissa on 
enemmän aukkoja kuin uudemmissa. . 

Taulu osoittaa kauttaaltaan virheelliseksi sen vanhemmissa historiallisissa esi
tyksissä -ja luultavasti vieläkin yhteiskuntatieteiden puolella käytetyissä oppi
kirjoissa - esiintyvän väitteen, jonka mukaan vasta teollistuminen repi ihmiset 
juuriltaan ja muutti heidät lentohiekaksi. Sanat ovat Werner Sombartin, mutta 
samanlaisia ilmauksia löytää suomalaisestakin kirjallisuudesta. "1800-luvun puoli
välin maalaisvoittoinen ja omillaan toimeen tuleva yhteiskunta oli joka suhteessa 
paikallaan pysyvää, staattista, sanoo Heikki Waris Suomalaisen yhteiskunnan ra
kenteessa. "Liikkuvuus, mobiliteetti oli sille vierasta. Ja niin oli yhteiskunnassa 
sääntönä, eutä jokainen eli ja kuoli siinä pitäjässä, jossa oli syntynyt ja jossa hänen 
isänsäkin oli elänyt" . Ja vielä 1968, kaksi vuotta Rosenbergin väitöskirj an ilmes
tymisen jälkeen, Waris kirjoitti katovuosiin 1867-68 viitaten: "Nälkäisten jouk
kovaellukset pitäjästä toiseen horjuttivat sitä vanhaa käsitystä, että paikallaan 
pysyminen kuuluu siveelliseen maailmanjärjestykseen. Liikkuvuuden aika oli alka
massa" (Muuttuva suomalainen yhteiskunta). Tällainen kuva esi-industrialistisesta 
yhteiskunnasta pitää paikkansa vain jos liikkuvuudella tarkoitetaan kaukomuut

toa ja silloinkin vain rajoitetusti. 
Kuvaa täydentää tutkimus, joka on tehty Uppsala-Näsin kunnasta Ruotsissa. 

Se koskee tosin niin myöhäistä aikaa kuin vuosia 1881-85, mutta pitäjää ei teol
listuminen ollut vielä lainkaan koskettanut, eikä kiintoisaa ole suinkaan vähäinen 
muuttotappio, ~an tavaton liikkuvuus . Vain 45 % väestöstä - siis vähem
mistö - pysyi täysin paikallaan edes viiden vuoden ajan minkä lisäksi 9 % py
sytteli kunnassa ja muutti paikkaa vain sen piirissä. Väestöä voi todella nimittää 
nomadiseksi, kuten eräs ruotsalainen tutkija on toisessa yhteydessä tehnyt . Sa
notaan, että Uppsala-Näsin pitäjä oli poikkeuksellinen, koska koko kunnassa oli 
vain kolme maataan viljelevää maanomistajaa, muu kunnan väestö oli vuokraajia 
tai maataloustyömiehiä. Mutta tällainen yhteiskuntarakenne ei ollut harvinainen 
Ruotsin keskeisissä maakunnissa ja vaikka Suomi ei ennen maareformejakaan ollut 
yhtä suurtilavaltainen kuin Ruotsi oli ja on, ei Rosenbergin tutkima uusmaalainen· 

. kaan yhteiskunta siitä kovin paljon poikennut. Rosenbergin käsittelemistä 700000 
muuttajasta 90 % oli torppareita ja muita tilattomia. Väestörakenteesta ei vali
tettavasti ole saatavissa täsmällisiä numeroita. Emme siis tiedä kuinka suuri osuus 
tilattomilla oli koko väestöstä, mutta näin suuri se ei varmasti ollut . On ilmeistä, 
että muuttoalttius osoittautuisi tilattomassa väestössä paljon suuremmaksi kuin 
tilallisessa, jos se voitaisiin laskea. Rosenberg on löytänyt 13 Uudenmaan, Hä
meen ja Satakunnan pitäjästä muuttoliikettä valaisevaa hajallista aineistoa jo 1700-
luvulta. Niinkin korkea mobiliteetti kuin 6 % esiintyy tällöin, mutta toisin kuin 
1800-luvun alkupuolella ja puolimaissa, käyrä oli selvästi nouseva. Nousu liittyy 
tilattoman väestön kasvamiseen. Lasku, jonka näemme taulussa 1800-luvun puoli
maissa selittyy osittain institutionaalisilla tekijöillä, mutta sittemmin taas tilatto-
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man väestön väheneminen neutraloi suurelta osalta sen muuttoliikkeen kasvun, 
minkä teollistuminen muutoin olisi saanut aikaan. 

Näin varhaisindustrialismin aikana, joka Suomessa jatkuu ainakin ensimmal
seen ellei toiseen maailmansotaan, mobiliteettiluvut pysyivät siinä aallonpohjas
sa, mistä ne olivat pudonneet viime vuosisadan puolivälin jälkeen. Kuten kaikki 
historia, liikkuvuudenkin historia on aaltoliikettä eikä kehitystä yhteen suun
taan. 

Esi-industrialistisen kauden vilkas mobiliteetti oli edestakaista muuttamista 
eikä aiheuttanut suuria muuttotappioita tai -voittoja maaseudulla, mutta kaupun
geissa, joiden osuus kokonaisväestöstä kuitenkin oli mitätön, korkea kuolleisuus 
oli jatkuvasti korvattava melkoisella muuttovoitolla. Varhaisindustrialismin ajan 
muuttotappiot eri pitäjissä korreloituivat maatalous työväen osuuteen väestöstä, 
sen sijaan ne eivät korreloituneet suurtilojen osuuteen peltoalasta, koska viimeksi 
mainituilla ja työväen määrällä Suomessa oli sangen heikko yhteys toisiinsa. Ns. 
von der Goltzin teoria suurtilavaltaisten seutujen pientilavaltaisia suuremmasta 
muuttotappiosta pitää paikkansa vain entisessä Saksan keisarikunnassa, missä itäi
set suurtilavaltaiset alueet teollistuivat myöhemmin kuin pientilavaltaiset läntiset 
ja muuttovirta siksi suuntautui länteen. Dubley Kirk osoitti miltei koko Euroop
paa maailmansotien välisenä aikana koskevassa tutkimuksessaan, että runsasta 
maaseudun muuttotappiota saattoi yhtä hyvin esiintyä suurtilojen ja keskikokois
ten tilojen kuin pientilojen alueella, yhtä hyvin omistus- kuin vuokraviljelmien 
alueella, yhtä hyvin pitkälle rationalisoidun kuin primitiivisen maatalouden 
alueella, ja että ainoana yhteisenä selitettävänä tekijänä oli modernien käsitys
tapojen leveneminen. Tässä voidaan nähdä niitä historian irrationaalisia teki
jöitä, joita päivien avaaja minulta kaipasi. Vielä heikompi korrelaatio viljelmäkoon 
ja maatalousväestön yhteiskunnallisen rakenteen välillä kuin ennen ensimmäistä 
maailmansotaa ilmeni Suomessa maailman&otien välisenä aikana, jolloin maata
lous alkoi koneellistua ja työvoiman tarve vähentyä . Korrelaatio työväen osuu
den ja muuttotappion välillä oikeuttaa kuitenkin pitkällä tähtäimellä asiaa kat
sottaessa varhaisindustrialistisena aikana puhumaan push-faktorista muuttoliik
keessä. Lyhyen ajan vaihtelut sen sijaan selittää pull-faktori. Mobiliteetti kasvoi 
korkeasuhdanteen aikana, ja jos oli korjattu heikko sato, suhdanteet olivat yleen
sä heikot eikä maaseudulta lähdetty suurin joukoin. Myös esi-industrialistisena 
aikana muuttoliike kaupunkeihin hiljeni katovuosina, niin paradoksiselta kuin 
tällainen väite ensinäkemältä tuntuukin. 

Koska esi-industrialistisen ajan muuttoliike olennaiselta osaltaan oli lähi
muuttoa, sen odottamattoman suuri voimakkuus näkyisi vielä selvemmin, jos 
olisi tietoa kylästä toiseen tapahtuneesta vaelluksesta. Uppsala-Näsiä koskevassa 
tutkimuksessa pitäjänsisäinen muuttoliike oli voitu ottaa huomioon, koska läh
teenä oli rippikirja (husförhörslängden). Jos lähteenä ovat muuttokirjat, muutta
neiden luettelot tai niihin perustuva väestötil;:lsto, voidaan ottaa huomioon vain 
hallinnollisten yksikköjen välillä tapahtuneet siirtymiset. Maassamuutto on siis 
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nykyisinkin määriteltävä sen mukaan, mitä lähteet kertovat, ei sosiaalisen todelli
suuden mukaan. Kun palkollinen muutti pitäjänrajana olevan puron yli talosta 
toiseen ja palasi jonkin vuoden kuluttua takaisin, tästä muodostuu tilastoon 
kaksi muuttotapausta. Kun saman talon sanokaamme viisihenkinen isäntäväki 
möi talon ja muutti parin peninkulman päähän pitäjän vastakkaiseen kolkkaan, 
tämä vaellus ei ilmene lähteissä ainoanakaan muuttotapauksena. Voidaan tieten
kin huomauttaa, että siirtyessään toiseen paikkaan pitäjänrajojen sisällä perhe 
pysyi saman hallinnollisen ja kirkollisen yhteisön jäsenenä, eikä tämä tosiasia ole 
vailla merkitystä, mutta yhtä paljon, luultavasti enemmänkin merkitystä oli naa
puristolla ja kotipaikan maantieteellisellä miljööllä. Jotakin siitä mitä todella 
tapahtui jää siis kirjaamatta. Että pitäjänsisäisillä paikallisilla eroilla oli merki
tystä myös muuttoliikkeen suuntautumiselle, osoittaa muudan norjal~inen tut
kimus. Selvitettäessä läpileikkauksena Ullensakerin kunnan väestöä v. 1865 il
meni, että naapurikunnissa syntyneet palkolliset asuivat etupäässä syntymäkun
taansa rajOittuvissa kylissä. 

Otan vielä toisenlaisen esimerkin väestö tilastoa karttavasta muuttoliikkeestä, 
joka on aktuaalinen vielä tänä päivänä aina Kainuun syrjäseutuja myöten. Sääks
mäen pitäjässä oli v. 1871, jolloin miltei asumattomalle tienoolle Valkeakosken 
partaalle alettiin rakentaa puuhiomoa ja paperitehdasta, 3 500 asukasta . Tehtaan 
liepeillä syntyneessä asutuskeskuksessa oli v. 1930 noin 4 000 asukasta, muussa 
osassa Sääksmäen kuntaa entiset 3 500. Muuttovoittoa ei ollut tarvittu, vaan 
Sääksmäen luonnollinen väestönlisäys riitti synnyttämään Valkeakosken taaja
man. Tietenkin väkeä tuli sinne myös pitäjänrajojen takaa, mutta Sääksmäeltä 
muutti vastaavasti väkeä pitäjänrajojen ulkopuolelle. Joka tapauksessa ainakin 
parituhatta henkeä siirtyi Sääksmäen sisällä agraarisesta ja ruraalisesta ympäris
töstä industriaaliseen ja urbaaniseen ilman että se millään tavoin näkyy tilaston 
rekisteröimässä mobiliteetissa. 

Ihmiset ovat tuskin milloinkaan olleet kotipaikkaan sidottuja, eikä industria
lismi suinkaan mobiliteettia synnyttänyt. Mutta varhaisempi muuttoliike lienee 
suurimmalta osalta ollut lähimuuttoa, ja muuttaja koki sen toisella tavalla kuin 
se, joka nykyisin Suomessa siirtyy itäisen rajaseudun yksinäistilalta helsinkiläi
seen kerrostaloon . 

. 2 MAASSAMUUTTO EUROOPASSA 

Maurice Allefresde 
OECD, Lyonin yliopisto 

Työvoiman sisäisten muuttoliikkeiden merkitys Länsi-Euroopan 
maissa 

Sekä sisäistä muuttoliikettä että kansainvälistä siirtolaisuutta, joilla viime 
kädess1i on paljon. yhteistä, voidaan lähestyä teknisesti tutkimalla muuttoliikkei-
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den laajuutta, kokoonpanoa, reittien pituutta, kestoa jne. Tällaiset analyysit ovat 
yleensä melko mitäänsanomattomia, koska ne koostuvat vain kuvioista ja dia
grammoista. Ne kuvaavat ilmiöitä samalla tavalla kuin kuumekäyträt kuvaavat 
potilaana terveyden tilaa sairaalassa. 

Otaksun, että kaikki tämän seminaarin osanottajat ovat yhtä mieltä siitä, että 
me emme voi rajoittua tähän, että meidän ei pidä rajoittua tähän. Sisäisten muut
toliikkeiden tutkija ei voi olla näkemättä että nämä yksityisten henkilöiden 
ja kokonaisten perheiden muutot tapahtuvat useimmiten tuskallisissa olosuhteissa 
ja ovat useimmille, joista elämänsä jossain vaiheessa tulee siirtolaisia, enemmän 
pakon sanelemia kuin vapaan valinnan tulosta . Sisäisten muuttoliikkeiden tutki
mus panee meidät myös etsimään syitä, jotka ovat tunnetusti taloudellisia, sosiaa
lisia, psykologisia jne. 

Mutta nämä syyt eivät saa jättää tutkijaa välinpitämättömäksi: koska kieltäy
tyminen ottamasta huomioon näitä epämiellyttäviä olosuhteita, jotka pakottavat 
ihmiset jättämään maansa ja kotiseutunsa, merkitsee näiden olosuhteiden hyväk
symistä kohtalona ja pakenemista pseudo-objektiivisuuteen ja pseudotieteelli
syyteen. Palataksemme vertaukseen, jonka teimme hetki sitten, lääkäri ei ainoas
taan totea levottomuutta herättävän kuumekäyrän syitä: hän arvioi ne, tutkii niitä 
ja antaa hoitoa ja ohjeita. 

Jotta sisäisen muuttoliikkeen tutkimus antaisi mahdollisimman hyvän koko
naiskuvan, on diagnoosin jälkeen pureuduttava syihin, jotka paljastavat ilmiön 
oikeutuksen, ts. on otettava kantaa siirtolaisuutta aiheuttaviin ja ylläpitäviin inhi
... ::::u:~li tai alueellisiin tekijöihin. 

Olette siis jo ymmärtäneet , hyvät naiset ja herrat, kaksi asiaa, jotka koskette
levat tätä esitelmää . 

Ensiksi: en aio kuvailla Euroopan sisäisiä muuttoliikkeitä, vaan pikemminkin 
osoittaa, että ne ovat merkkinä jostakin. Tästä saadaan otsikko tähän esitelmän 
osaan, jossa sisäisten muuttoiikkeiden syiden analyysi on tärkeämmässä asemassa 
kuin niiden kuvailu : minkä merkkinä sisäiset muuttoliikkeet ovat? 

Toiseksi : aion tarkastella näitä syitä, ts. tutkia ovatko yksityisten henkilöiden 
ja perheiden massam\.)uttoliikkeet Euroopan maiden sisällä puolusteltavissa vai ei. 
Tehdäkseni aiheeni aivan selväksi , aion osoittaa, että melkein kaikissa tapauk
sissa sisäiset muuttoliikkeet Euroopassa ovat olleet valitettavia patologisia ilmiöi
tä. Parhaassa tapauksessa ne paljastavat nykyisten taloudellisten ja poliittisten 
järjestelmien kykenemättömyyden edistää yhteiskunnan ja maantieteellisten aluei
den tasapainoista kehitystä . 

Ensimmäinen kysymys: Mitkä ovat olleet - ja mitkä ovat nykyisin 
sisäisten muuttoliikkeiden syyt ja liikkeelle 
panevat voimat Euroopassa? 

Meille sanotaan usein, että ihmiset ovat kaikkina aikoina muuttaneeet koti
maassaan, ja että siksi sisäiset muuttoliikkeet ovat täysin normaali "ilmiö" . Sano-
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taan, että ihminen on olento, joka muuttaa ja hänen täytyy saada muuttaa. 
Tarkastelkaamme lähemmin tätä käsitystä, joka näyttää epäilyttävältä äärimmäi
sessä yksinkertaisuudessaaan ja logiikassaan. 

Ensiksikin, ihmiset ovat muuttaneet seudulta toiselle omassa maassaan kaik
kina aikoina. Näitä ilmiöitä ei voida verrata sisäisiin muuttoliikkeisiin siinä mer
kityksessä kun me ymmärrämme tämän sanan. Esihistoriallisen ajan kiertävät 
metsästäjät tai kalastajat, ensimmäiset uudisraivaajat, keskiajan Euroopan ker
jäläiset tai kulkurit, pyhiinvaeltajat ja 1900-luvun suuret turistimassat eivät 
kuulu "sisäisiin muuttoliikkeisiin" . 

Sisäiset muuttoliikkeet itse asiassa edellyttävät ennalta suunniteltua lähtö
ja saapumispaikkaa ja pidempää tai lyhyempää, nopeampaa tai hitaampaa mutta 
suoraa matkareittiä (tämän sulkee pois maankiertolaisuuden). 

Todelliseen sisäiseen siirtolaisuuteen ei sisälly paluuta lähtöpaikkaan, ei aina
kaan ennalta suunniteltua ja sovittua paluuta kuin monien vuosien kuluttua (tä
mä sulkee pois turistiliikkeen) . Lopuksi sisäisten muuttoliikkeiden varsinainen 
aiheuttaja ei ole huvittelunhalu vaan välttämättömyys. 

Sisäisiä muuttoliikkeitä ei voida tulkita liikkuvuuden "normaaleiksi ilmiöiksi" , 
jotka ovat yksinkertainen ja luonnollinen seuraus siitä tosiasiasta, että ihmisellä 
on "normaalisti" kaksi jalkaa. Siirtolaisten on ollut pakko irroittaa juurensa voi
dakseen muuttaa sietämättömäksi tulleet olosuhteet paremmiksi, tai heitä hou
kutellaan muualle esittämällä tosiasiat niin miellyttävällä tavalla, että heidän 
nykyiset olosuhteensa näyttävät äkkiä menettävän kaiken arvonsa. Pakko tai 
toivo selittävät ne kaksi suurta motiivikategoriaa, jotka saattavat matkaan todel
liset siirtolaiset: on tunnettua, että luotaantyöntävyys- ja miellyttävyystekijät 
kiihottavat aivan samoin sisäisiä kuin ulospäinkin suuntautuvia muuttoliikkeitä. 

Olemme aluksi halunneet osoittaa, että sisäiset muuttoliikkeet eivät ole satun
nainen ilmiö. Ne ovat merkkinä tietyistä taloudellisista, sosiaalisista, psykologi
sista ja poliittisista ilmiöistä. Mitkä ovat konkreettisesti nämä ilmiöt? 

Eräs sisäisten muuttoliikkeiden historiallisista vaiheista Euroopassa liittyy ns. 
teolliseen vallankumoukseen, jolloin syntyi mekanisoitunut, tehtaisiin ja kaupun
kimaisiin teollisuus keskuksiin keskittynyt suurteollisuus. Englanti oli tämän liik
keen alullepanija vuosien 1830 ja 1850 välillä ja s~tä seurasivat läheltä Ranska, 
Belgia ja Saksa yhdistymisensä jälkeen (1870). Italiassa teollinen vallankumous 
vaikutti selvästi myöhemmin, koska tällä maalla ei ole hiiliesiintymiä, joita voi
taisiin verrata Englannin, Belgian tai Ranskan vastaaviin esiintymiin. Espanja 
on kokenut teollisen vallankumouksen vieläkin myöhemmin; se on pysynyt sel
vemmin ja kauemmin maatalousvaltaisena maana kuin muut Euroopan maat, 
sama koskee muitakin Välimeren Euroopan puoleisia maita esim. Kreikkaa. 

Ennen teollista vallankumousta käyttö- ja kulutushyödykkeiden (esim. vaatteet, 
maatalouden työvälineet, kulkuneuvot) tuotannon käsityöläis- ja perhetyöpajat, 
jotka käyttivät samalla kertaa sekä paikallisia materiaaleja, paikallista runsasta 
työvoimaa että yksilöiden ja yhteisöjen luovuutta. Ennen teollistumista olivat 
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lukuisat työpajat Ranskassa jakaantuneet maantieteellisesti kaikkialle, kaupun
keihin, maaseudulle ja jopa vuorille. Merkittävää työvoiman sisäistä muuttolii
kettä ei esiintynyt: kauppatavarat pikemminkin kuin ihmiset kiersivät myynnin 
tarpeen mukaan. 

Teollisesta vallankumouksesta syntyneiden teollisuuden haarojen teknistä ja 
hallinnollista keskitystä seurasi 1800-luvun lopulla teollisuuden keskittyminen 
hiili- ja rautaesiintymien alueille, Englannissa Midlandsien, Belgiassa Boringen 
alueille, Saksassa Ruhrille ja Ranskassa pohjoisen ja keskusylängön hiilivyöhyk
keille, samoin kuin Lorrainen rautakerrostumille. Näiden maiden koko teolli
suusmaantieteellinen kuva koki suuren mullistuksen. 

Tämä on Euroopan suurten sisäisten muuttoliikkeiden alku, sillä suurtenteol· 
lisuuskeskusten tarvitsemaa .työvoimaa alkoi virrata maaseudulta, joskus hyvin .. 
kin kaukaa. Kaksi tekijäryhmää sai "uuden työväenluokan" miehet ja naiset liik
keelle : ensiksi kiinnostus teollisuuspalkkaan ja täydessä kehityksessä olevaan kau
punkilaiselämään sekä maailmaan, jota sanottiin "moderriiksi". Toiseksi maaseu
tua koetteleva kriisi, joka samaan aikaan lamautti maataloustuotannon: koska se 
siirtyi omavaraistaloudesta markkinatalouteen. Monet eurooppalaiset talonpojat 
eivät voineet kilpailla "Uusien maiden" tai niiden maatalousseutujen kanssa, 
joilla oli parhaat edellytykset massatuotantoon. Tämä oli aikaa Ranskassa , jolloin 
Bretagne, Keskus-Ylänkö, Vogeesit, Pyreneitten vuoret ja Eteläiset-Alpit tyhje
nivät asukkaistaan. Italiassa Piemonten ja niemimaan keskiosien kaupunkien 
tehtaiden tuleva proletariaatti alkoi virrata maatalousvaltaisesta ja pastoraalisesta 
etelästä. 

Ideologia, johon teollinen kehitys perustuu, liittyy läheisesti suurten sisäis
ten muuttoliikkeiden syntyyn. Keskittynyt suurteollisuus ja kapitalismi ovat 
sidotut toisiinsa ja osoittavat samaa voitontahtoista dynaamisuutta. Niiden yhtei
nen alibi on "tieteen riemuvoitto". Näin saatiin vaikeuksitta hyväksytyksi maa
talouden alistaminen teollisuudelle, ylivalta, joka ei olisi koskaan voinut syntyä 
uudelleen Euroopassa. Tällä tavalla alettiin hyväksyä myös kaupunkien kasvu, 
(josta oli tuleva räjähdysmäinen), koska sitä pidettiin merkkinä suuresta sivis
tyksestä . Teollisuudelle ja kasvaville kaupungeille välttämättömistä siirtotyöläi
sistä tuli kauppatavaraa samalla tavoin kuin raaka-aineesta. Kesti kauan ennen 
kuin lainsäädäntö työläisten suojelemiseksi toteutettiin; ty~Häisten surkeat olo
suhteet ruokkivat sen ajan kriittistä kirjallisuusvirtausta ennen kaikkea Englan
nissa ja Ranskassa. 

Näissä olosuhteissa voi tuntua hämmästyttävältä, että sisäiset muuttoliikkeet 
ovat olleet niinkin laajoja, koska loppujen lopuksi uusi teollinen Eldorado oli 
itse asiassa valheellinen paratiisi huolimatta mahtavasta ideologiasta, joka tuki 
sitä. Mutta täytyy ymmärtää, että eurooppalaisen maaseutuyhteiskunnan kriisi, 
joka oli seuraus teollisen ja urbaanin kapitalismin voitosta oli syvä ja karsi anka
rasti sen ajan maatalousyhteiskuntaa : se heitti vaelluksen tielle samalla kertaa 

23 



vaikeuksissa olevien pientalonpoikien ja maaseudun pikkuporvarien liian runsaan 
jälkikasvun. 

Lopulta voittokulkuaan kulkeva teollisuus valtasi johtopaikat omilla miehil
lään hallinnon sekä kansallisella että paikallisella tasolla perinteisten merkkihen
kiöiden rinnalla. Taloudellinen ja poliittinen valta yhdistyi I800-luvun lopun ja 
I900-luvun alun kapitalistisessa Euroopassa. Huolimatta I800-luvun lopun en
simmäisten teollisten kansanvallankumousten mullistuksista Euroopassa erityi
sesti Pariisin kommuunissa), joissa "uusien barbaarien" proletariaatilla, jotka oli
vat äskettäin kaukaisilta kotiseuduiltaan saapuneita työläisiä, oli ratkaiseva osuus. 
Teollisen vallankumouksen nostattamat poliittiset hallitukset Euroopassa tukivat 
ja lujittivat peittelemättä teollisen kapitalismin riemuvoittoa ja maalaisyhteis
kunnan alistamista. 

Euroopan kansojen suuret szsazset muuttoliikkeet vuodesta 1850 ensimmazseen 
maailmansotaan asti ovat siis ennen kaikkea konkreettinen ilmentymä uudesta 
"taloudellisesta ja sosiaalisesta järjestelmästä", joka nojautuu uuteen "poliittiseen 
järjestelmään", 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Slsalseen muuttoliikkeeseen vaikuttavat 
tekijät muuttuivat ja monimutkaistuivat aiempaan verrattuina: ensimmäisen 
sukupolven teolliset keskukset, ts. hiili- ja rautakeskukset, eivät olleet enää ainoi
ta magneetteja siirtotyövoimalle. Siirtotyöläisille ilmaantui toisia kohteita talou
dellis-poliittisen järjestelmän monimutkaistuessa siinä olevien "grosso-modo" 
muotojen ansiosta, jotka olivat samanlaisia kaikissa Euroopan maissa. 

Teollinen kapitalismi löysi muitakin keskittymiskohteita korvatakseen jo rap
peutuvat hiili- ja rautavyöhykkeet. Nämä uudet asutusalueet arvostivat tästä 
lähtien kuljetuksen helppoutta yhtä paljon kuin raaka-ainekerrostumien olemas
saoloa: Euroopan rannikon satamat, jokisuistot ja suurimmat joet määräsivät 
uuden sukupolven teolliset keskukset, erityisesti teräs- ja petrokemiallisen teolli
suuden. 

Vuorollaan ilmaantui myös käsite "työvoimareservi". Tuotannossaan yhä enem
män erikoistunut teollisuus yritti käyttää hyväkseen sellaisten seutujen työvoima
resursseja joita yleinen muuttoliike ei ollut vielä kokonaan tyhjentänyt ja joissa 
luonnollisen väestönkasvun korkea taso uudisti lakkaamatta käytettävissä olevaa 
ainesta esim. (Etelä-Italia, Bretagne, Länsi-Ranska). Teollisuuden "keskittyminen 
aiheutti sen, että tietyt työvoimavaltaiset teollisuudenhaarat, esim. kevyt kokoo
mateollisuus, siirtyivät sinne missä oli työvoimareservejä. Tämä toi esiin uuden
tyyppisen sisäisen muuttoliikkeen, joka ilmenee suppeammalla alueella, kuten on 
asianlaita silloin kun laajeneminen alkaa kasvukeskuksista. Euroopan autoteolli
suus on tästä hyvä esimerkki. 

Viimeksi: teollisuudellaan kehittyneet kaupungit houkuttelivat yhä enemmän 
työvoimaa, koska siirtolaisia työllistävät kaupunkityöpaikat ovat mitä moninai-
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simmat: ensiksikin kaupunki työpaikkoja on teollisuudessa, koska kaikista Euroo
pan kaupungeista on tullut teollisen vallankumouksen yhteydessä teollisuuskes
ku'ksia. Onko esim. tunnettua, että Ranskassa Pariisin esikaupunkialueet ovat 
ensimmäisellä sijalla, jos otetaan huomioon työväestön määrä ja teollisuuden 
tuotannon arvo, eikä suinkaan Pohjois-Ranska, Lorraine tai Fos-sur-Mer. Euroo
pan sisäiset muuttoliikkeet päättyvät vieläkin 8.0 % :sti teollisiin kaupunkikes
kuksiin. Toisaalta kaupungit erityisesti milloin on kysymyksessä jonkun seudun 
keskuspaikka ja vieläkin enemmän, kun on kysymyksessä valtion pääkaupunki, 
nopeasti anastivat itselleen "tertiääriset toimet", jotka suoritetaan ennen tai jäl
keen varsinaista teollisuustuotantoa. "Tertiäärinen lohko", joka valmistaa tai 
myy teollisuus tuotteita, houkuttelee valkokaulustyöläisiä työnjohtajiksi sopivaa 
pikkuporvaristoa, joka pyrkii teollisuuden vaikutuspiiriin. Erilaiset "tertiäärisen 
lohkon" instituutit, koulut ja ammattikasvatuslaitokset, joita on syntynyt ylen
määrin Euroopan maissa, valmistavat kilvan tämän uuden työläisluokan siirto
laisvirtoja. "Tertiäärisen työläisluokan" kaikkein yleisimmin palvelusammateissa 
toimivien (kulkuneuvot, kasvatus, terveyspalvelut, poliisi jne.) siirtolaisten luku
määrä on usein suurempi kuin varsinaisen teollisuus työvoiman virran. Tietty 
määrä mainosta ja enemmän tai vähemmän suora psykologinen ehdollistaminen 
saa maaseutuväestöä pitämään pääsyä kaupungin "tertiäärisiin" ammatteihin 
kadehdittavana ammatillisena ja sosiaalisena ylennyksenä. Ottaen tämän huo
mioon sisäiset muuttoliikkeet yhä edelleen ovat välttämättömiä apuvälineitä hen
kilön kiivetessä työn, kunnian, arvonimien ja sosiaalisen aseman hierarkiassa . 

Tehkäämme johtopäätös ensimmäisestä kysymyksestämme: mistä Euroopan 
sisäiset muuttoliikkeet ovat merkkinä? 

Ne ovat ensinnäkin merkkinä Länsi-Euroopassa vallinneen taloudellisen järjes
telmän voitosta, jossa teollisuuden kasvulla on huomattava sija ja jossa maaseutu
miljöö on alistetussa asemassa. 

Ne ovat merkkinä talousjärjestelmän kasvavasta tertiäärisoitumisesta, jonka 
on aiheuttanut keinotekoisten, joko valheellisten tai todellisten tarpeiden lisäänty
minen. Nämä tarpeet ovat syntyneet kaupungeissa, joissa ne voidaan myös tyy
dyttää. 

Euroopan sisäiset muuttoliikkeet ovat myös merkkinä leväperäisyydestä, jolla 
Länsi-Euroopan hallitukset ovat antaneet teollisen kapitalismin kehittyä. Järjes
telmän aiheuttama paine ja vaikeudet ovat pakottaneet hallitukset joihinkin varo
toimiin ja sosiaalisiin sekä seutukohtaisiin suunnitelmiin. Poliittiset toimenpiteet 
ovat käsittäneet vain parantavia ja osittaisia ehdotuksia. Ne ovat myötäilleet 
teollisen kapitalismin kehitystä pikemminkin kuin vaikuttaneet sen perusteisiin, 
toimintaan tai päämääriin. 

Euroopan sisäiset muuttoliikkeet ovat myös maaseutuväestön psykologisen 
ehdollistumisen tulosta . Tälle väestönosalIe kaupunkilaisten elämäntapa ja -tyyli 
sekä elintaso on aina esitetty mallina jota pitää seurata. Sisäinen muuttoliike 
sijoittuu yksinkertaisen selvästi aliarvostetun ympäristön ja yksilöiden ja perhei-
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den odotukset täydellisesti täyttävän yliarvostetun ympäristön väliin . 
Viimeksi Euroopan sisäiset muuttoliikkeet on uudelleenarvioitu luomalla EEC, 

koska Yhteismarkkinoiden synty on korostanut alueellista er_iarvoisuutta sen 
sijaan, että se olisi poistanut sen. Taloudellinen kilpailu on maantieteellisesti laa
jentunut kilpailevien maatalouden haarojen välille . Samoin taloudellisen kilpailun 
syntyminen samantapaisten vaarassa olevien teollisuuden haarojen välille, on jou
duttanut kokonaisten alueiden tuhoa ja aiheuttanut uuden muuttoliikkeen, eSlm. 
vanhoista uhanalaisista teollisuuskeskuksista tai maatalousalueilta. 

Rajoittukaamme nyt toiseen kysymykseen: 
Onko työvoiman sisäinen muuttoliike hyväksyttävää? 

Jo analyysi, jonka olemme juuri suorittaneet, Euroopan Slsalsten muuttoliik
keiden historiallisista ja nykyisistä syistä itsessään tuomitsee ilmiön. Mutta sisäis
ten muuttoliikkeiden prosessi tulee yhä radikaalimmaksi kun tutkitaan sen tavan
omaisia vaikutuksia yksilöihin, yhteisöihin ja eri seutuihin. Liian laajamittaiset 
muutot sedulta toiselle aiheuttavat Euroopassa kasvavaa tasapainottomuutta mai
den rajojen sisällä . Tyhjentyneet maaseutualueet ja teollisuusalueet rappeutuvat 
ja niissä ilmenee tyypillisiä taloudellisen ja sosiaalisen turvattomuuden merkkejä: 
esim. väestörakenteen rappeutuminen, todellinen tai piilotyöttömyys, lääkintä
palvelujen niukkuus jne. Poliittisen vallan rooli keskittyy sosiaalisen rauhan yllä
pitämiseen kriisialueilla avustustoimenpitein, jotka koko kansakunta maksaa. 
Näistä tietyt toimenpiteet aiheuttavat käytännössä' väestön poismuuttoa ja siirto
laisuutta: esim. mahdollisuus ennenaikaiseen eläkkeeseen, nuorten ammatillinen 
koulutus ja aikuisten uudelleenkoulutus aiheuttavat uusia muuttoja. Ranskan, 
Italian, Belgian ja Saksan vanhojen maaseutualueiden tyhjentyminen on muutta
nut ne museoiksi tai kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikoiksi, toisinaan kansaI
lisiksi tai kansainvälisiksi turistikohteiksi . Asteikon toisessa päässä, vahvat alueet, 
joissa on suuri väentiheys hyvinvointia aloitteellisuutta poliittista ja taloudellis
ta valtaa, kärsivät vastakkaisista vaivoista, tungoksesta ja väenpaljoudesta. Kon
trolloimaton sisäinen muuDtoliike aiheuttaa vakavia alueellisia ongelmia kummassa 
kin päässä. 
Toinen huomio: On helppoa osoittaa, että sisäinen muuttoliike on teollisen ja 
urbaanin kasvun edellytys ja on itse asiassa hyvin kallis . Kun lisätään toisiinsa 
lähtö alueiden väestön ja infrastruktuurin avustus- ja ylläpitokustannukset sekä 
kaupunki- ja teollisuusalueiden, jonne siirtolaiset ovat kasautuneet, sosiaaliset 
kulut, saadaan varsin vaikuttava summa. Länsi-Euroopan teollisuusmaat ja niiden 
väestö maksavat yhä enemmän ennätysmäiseen bruttokansantuotteeseen, talou
delliseen sekasortoon ja suuremman tuotannon ihanuuteen perustuvan tuotanto
järjestelmän eloonjäämisestä. Sisäiset muuttoliikkeet tuottavat työvoimaa tyydyt
tääkseen yhä kalliimman taloudellisen koneiston kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset 
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tarpeet, koneiston, josta tulee yhä hienostuneempi ja joka keskittyy tuottamaan 
lisää keinotekoisia tarpeita ja tuotteita. 

Kolmas huomio: Sisäisen muuttoliikkeen vinoutunut kehitys aiheuttaa häiriöitä 
sekä yksilön että yhteisön psykologisessa tasapainossa. Paljon keskustelua herät
tänyt "sivilisaation kriisi" Länsi-Euroopan maissa katkoo joko suoraan tai epä
suorasti siteitä, jotka tähän asti ovat ylläpitäneet yhteyttä tuttuun ympäristöön . 

Kun siirtolaisuus saa liian suuret mittasuhteet muuttuu seutu sekä fyysisesti 
että sosiaalisesti tuntemattomaksi niille jotka jäävät. Autioituneiden alueiden vii
meiset asukkaat elävät alentavassa asemassa almujen varassa. Heitä elätetään 
"maaseudun vartijoina", maalaismaiseman huoltajina, koska maaseudulla on uusi 
tehtävä kaupunkilaisten lomien ja viikonloppujen virkistys- ja huvialueena. Toi
sissa tapauksissa muuttoliikkeen hylkäämien psykologinen kurjuus johtuu voimat
tomuuden tunteesta, kun he näkevät turistikeitaiden perustajien, vapaa-ajan kei
nottelijoiden ja huvi teollisuuden yrittäjien anastavan heidän elinympäristönsä. 
Sisäiset muuttoliikkeet aiheuttavat synnyinseuduille jäänneille frustraation ja 
riiston tunteita. Tarkat analyysit ovat osoittaneet itse asiassa useissa Länsi-Eu
roopan maissa, että muutto seuduille jääneet ovat harvoin yksin kyenneet korjaa
maan vahingot: autioituneina muuttoliikkeiden vaikutuksesta ne saavat vähitellen 
"sisäisten siirtomaiden", "Euroopan kolmannen maailman" aseman. 

Muuttoketjun toisessa päässä, urbaaneissa teollisuuskeskuksissa, siirtotyöläiset 
joutuvat sellaisiin työ-, sosiaalisiin, ja elinolosuhteisiin, joihin he eivät ole valmen
tautuneet ja joihin he reagoivat tunne- ja käytöshäiriöillä, agressioilla ja sisäisellä 
pirstoutumisella. On laskettu, että ranskalaiset vuonna 1974 ylläpitääkseen kasva
vaa hyvinvointia, jonka teollinen ja kaupunkisivistys väittää antavansa heille, 
nielivät 73 milj. rasiallista rauhoittavia pillereitä, antidepressio pillereitä tai piris
täviä pillereitä, mikä on kolme kertaa enemmän kun vuonna 1964. Taloudellinen 
kasvu ja muuttoliikkeet, joita se aiheuttaa, synnyttävät siis Euroopassa paradok
saalisesti kasvavaa tyytymättömyyttä, koska materiaalisten tavaroiden lakkaama
ton tuotanto ei ole riittänyt lohduttamaan ihmistä hänen kadotettuaan ei-mate
riaalisia perustarpeitaan: ilma, vesi, luonto, jonka kaupunkien kansoittaminen 
ja kasvu ovat saastuttaneet ja jotka ovat kokonaan tulleet luonnottomiksi, koska 
niistä on tehty kauppatavaraa. Sisäinen muuttoliike on tuhonnut vanhat ihmisiä 
varten tehdyt asukas- ja työyhteisöt, jotka maaseudulla, kylissä ja pikkukaupun
geissa yhdistivät maanviljelijöitä, käsityöläisiä, kauppiaita, opettajia jne. Yrittääk
seen inhimillisten suhteiden mahdotonta uudelleenluomista näissä muuttoliikkeen 
ruhjomissa yhdyskunnissa, Euroopan hallitukset ovat joskus ehdottaneet "maa
seudun elvyttämistä" suurin kustannuksin ja naurettavin parannuskeinoin otta
matta huomioon, että sitä mikä on kuollut tai kuoleva ei voida herättää eloon. 
Maaseudun elvyttämisestä on nyt vuorostaan tullut teollinen alibi; jonkinlainen 
farmaseuttien tuote, jota ostetaan ja myydään. 

On vaikea ymmärtää, miksi näissä olosuhteissa työläisten liikkuvuus esitetään 
merkkinä korkeasta sivistystasosta ja kehityksestä. Tämä legenda pitää tuhota. 
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Itse asiassa sisäiset muuttoliikkeet aiheuttavat yhtä paljon sekasortoa ihmismie
lessä, joiden on pakko muuttaa, kuin itsepäisyyttä sellaisissa taloudellisissa systee
meissä, jotka eivät näe eroa kasvun ja kehityksen välillä. Nämä tuotantojärjestel
mät, jotka perustuvat työvoiman liikkuvuuteen johtavat valtavaan ihmisten, tuot
teiden, luonnon, maan ja inhimillisen luovuuden tuhlaukseen. Samoin kuin yri
tetään puolustella liikkuvuutta, yritetään puolustella ammatillista liikkuvuutta 
ja jopa rohkaista sitä. Meille sanotaan, että on aivan normaalia ja yhteiskunnan 
ja tuotannon kannalta hyvä vaihtaa ammattia useita kertoja elämässä. Mutta miksi 
ei voida nähdä, että ammatillinen liikkuvuus tälle henkilölle vastaa itse asiassa 
joko sairaus tilaa, jonka hän kokee eri ammattien harjoittamisessa, jotka kaikki 
ovat epäsovussa tai ristiriidassa hänen fyysisen tai inhimillisen ympäristönsä 
kanssa, tai erittäin suurta riippuvuustilannetta, jossa hän on jatkuvasti kasvotus
ten muuttuvan tuotantosysteemin kanssa, joka kuluttaa aina enemmän ihmisiä ja 
uudistaa lakkaamatta vaatimuksiaan. Samat ilmiöt, jotka synnyttävät maantie
teellistä liikkuvuutta, synnyttävät myös ammatillista liikkuvuutta. Näin selittyy 
se, että siirtotyöläinen useimmiten muuttaa ammattia muuttaessaan asuinpaikkaa. 

Loppupäätelmät 

Tämä Euroopan Slsalsten muuttoliikkeiden kritiikki ei ole, hyvät naiset ja 
. herrat, vetoomus mobilisaation puolesta eikä ehdottomaan menneisyyteen paluun 

puoltaja. Olen itse asiassa tietoinen siitä, että nykyinen maailma ei ole reaaliteetti, 
joka voitaisiin tai edes pitäisi jähmettää. Olen myös tietoinen, että työläisten siir
tymät heidän omassa maassaan jatkuvat vielä tulevaisuudessa. 

Toivon ainoastaan, että sisäiset muuttoliikkeet saavat toisia muotoja, johtuvat 
toisista syistä ja aiheuttavat toisia vaikutuksia kuin ne, joita olen kuvaillut Eu
roopassa. 

Suuri edistysaskel otettaisiin sinä päivänä, jolloin muuttoliikkeet, jotka laaja
mittainen, tuhoava, traumatisoiva taloudellinen kasvu on herättänyt, korvattai
siin kehitysmuuttoliikkeillä , jotka on demokraattisesti ohjelmoitu ja jotka pakos
takin olisivat pienempiä, koska niiden päällimmäisenä huolenaiheena olisi paran
taa työolosuhteita ja ihmisten elämää maaseudulla, jossa he elävät. 

Edessämme on nyt toteutettavan mallin määrittely, koska ne tavoitteet, joita 
haluamme saavuttaa eivät sovi nyky tilanteeseen. Onnistuaksemme siinä tietyt 
vanhat tasapainoratkaisut, jotka nykyiset tuotantosysteemit ovat tuhonneet, täy
tyy asettaa entiseen arvoonsa. Ne kaksi vaatimusta, jotka meidät on opetettu 
pitämään erillään täytyy yhdistää, ts . meidän pitäisi harkita menneisyyttä ja tule
vaisuutta yhdessä. 
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.3 MAASSAMUUTTO KOTIMAASSA 

Ylijohtaja Aaro Kenttä 

Väestön määrää ja rakennetta muuttavat syntymät, kuolemat, siirtyminen jol
takin alueelta pois tai siirtyminen tälle alueelle sen ulkopuolelta. Alueellinen 
siirtyminen jakaantuu maan rajojen yli tapahtuvaan siirtolaisuuteen ja maan 
sisäiseen muuttoliikkeeseen. 

Maan sisäinen muuttoliike vaikuttaa koko maan väestön määrään ja rakentee
seen verraten hitaasti . Sen näkyvimmät vaikutukset ilmenevät väestön alueelli
sessa sijoittumisessa ja väestön alueellisessa rakenteessa. 

Vuosisatojen kuluessa Suomi on asutettu. Maassamuuton näkyvin suunta on 
ollut tiheämmin asutusta etelästä ja lounaasta asumattomille tai harvaan asutuille 
alueille kohti pohjoista ja koillista. Tuntuu luonnolliselta asettaa tämän vaiheen 
päätekohta toiseen maailmansotaan, joskin esimerkiksi siirtoväen ja rintamamies
ten asuttamiseen, asutus toimintaan yleensä kuten myös nykyiseen kehitysaluepoli
tiikkaan liittyy samansuuntaisia piirteitä. 

Sodan jälkeisenä aikana muuttoliikkeen pääsuunta on ollut kuitenkin maamme 
asuttamiselle vastakkainen. Se on suuntautunut maalta kaupunkeihin, haja-asutus
alueilta taajan asutuksen alueille, ja se on merkinnyt väestön vetäytymistä kohti 
etelää ja lounasta. 

Vuonna 1971 muutti kunnasta toiseen 171 000 henkeä. Näistä vain 76000 
eli 44 % kaikista maastamuuttajista muutti toisen läänin alueelle. 

Maassamuuttaneiden (siis kunnasta toiseen muuttaneiden) määrä hypähti 
vuonna 1960 melkoisesti ylöspäin . Sen jälkeen se pysyi vuosikymmenen verra
ten aloillaan, kunnes 1970-luvun ensi vuosina taas kohosi tuntuvasti . Vuonna 
1974 kunnasta toiseen muutti lähes 280000 henkeä. 

Muuttovoittokuntien muuttovoitto ei ole kasvanut, puhumattakaan siitä, että 
se olisi kasvanut samassa suhteessa kuin muuttoliike on lisääntynyt. Tämä osoitta
nee sen, että entistä suurempi osa muu toista kunnasta toiseen tapahtuu samalla 
työssäkäyntialueella ja että muutot suurelta osalta "korvautuvat" päinvastaiseen 
suuntaan käyvillä muutoilla. 

Muuttovoittokuntien muuttovoitto, 1000 

1950 (100) 1985 25 
1960 37 1990 22 
1965 34 1995 20 
1970 (55) 2000 18 
1975 30 2005 17 
1980 28 2010 15 

Edellä olevan asetelman luvut vuodesta 1975 alkaen ovat tilastokeskuksen 
kunnittaisen väestöennusteen käyttämiä lukuja (ennuste julkaistu 1975). Se, että 
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muuttovoitto (ja -tappio) näyttäisi jäävän ennustekauden lopulla puoleen kauden 
alulle ennustetusta, johtuu siitä, että lähtökuntien muuttoalttiit ikäluokat piene
nisivät tässä muuttoliikevaihtoehdossa vastaavasti eikä enää olisi lähtijöitä. 

Muttoliikkeen katsotaan Suomessa olevan voimakkaasti sidoksissa taloudel
lisiin tekijöihin ei maan eri osien elinmahdollisuuksiin. Luonnollisesti tuloalueen 
työpaikkojen tarjonta on tuntuvan epätasapainoisen muuttoliikkeen elinehto. Ei
hän ole kovin mielekästä lähteä esimerkiksi työttömäksi täysin vieraisiin ja outoi
hin oloihin. 

Muuttoliikkeen nettovirtojen tarkastelu suurempien alueellisten kokonaisuuk
sien puitteissa osoittaa, että muun Etelä-Suomen kuin Uudenmaan asema vastaan
ottavana puolena on vahvistunut viimeaikoina. Ns. Väli-Suomen puolesta puhu
minen on voimistunut samaan aikaan kun sen asema tässä suhteessa on parantu-
nut . 

Muuttovoitto tai -tappio alueittain, 1000 

Uusimaa Muu Etelä-Suomi' Kehitysalueläänit' 

1950 +10 +2 - 12 
1955 +14 -2 -12 
1960 +15 +0 - 15 
1965 + 16 -0 !..-16 
1970 +19 +6 - 25 

- -
1975 + 3 + 4 - 8 
1980 + 3 + 4 -7 
1985 +2 +4 - 6 
1990 + 1 +3 - 4 

Tilastokeskuksen vuoteen 2010 asti ulottuvan väestöennusteen mukaan eroai
sivat muuttoliikevaihtoehdon ja omavaraisvaihtoehdon mukaiset väkiluvut kau
den lopussa eri lääneissä kuntamuodon mukaan seuraavasti : 

Muuttoliikevaihwphto miinus omavaraisvaihtoehto, 1000 

Kaup. ja kaupp. Maalaisk. Yhteensä 

Uudenmaan lääni . ... .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . ... ... . . 68 60 128 
Turun ja Porin lääni . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . . . . 96 - 5 91 
Ahvenanmaa ... ...... ... ... . ......... . .. . .. ... . .. . 4 3 7 
Hämeen lääni ... . ...... . ..... . . .. ....... . .. ...... 29 18 47 
Kymen lääni .. . ... . .... . . . ..... . . .. . . . . .... .. .... . 20 - 27 -7 
Mikkelin lääni . . ..... ... .... .. .... ... .. ... . ... .... 6 - 36 - 30 
Pohjois-Karjalan lääni .. . ... . . ... .. . .. ..... .. .. . ... . 2 --41 - 39 
Kuopion lääni . . .. ....... . .. .. . . .. .... .. .... . ... .. 21 - 50 - 29 

1 Muu Etelä-Suomi = Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa, Hämeen ja Kymen läänit 
2 Kehitysalueläänit = Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun ja 

Lapin läänit 
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Keski-Suomen lääni ... _ .............. .. ........... . 
Vaasan lääni 
Oulun lääni 
Lapin lääni 

Muuttoalueet (muuttovoitto tai tappio 
1973-74/15-34-vuotiaiden määrä) 

Rvhmä % 
Grupp 
Group 

7.8 +40,0 -
6 + 0.0 - +39.9 
5 -29.9 - - 0.0 

~I ' IIII I ' I ! 4.9 -59.9 - -30.0 

II 
3 -89.9 - -60.0 
1.2 - -90.0 

Kunta 
Kommuner 
Comrnunes 

64 
74 
82 

107. 
84 
70 

13 
-2 

Lähde: Kunnittainen väestöennuste 1975-2010, tilastokeskus 

-25 -12 
-47 -49 
-73 -73 
- 38 - 38 

~uuttoliikkeen nettovaikutuksena siis lisääntyisi Uudenmaan ja myös ns. Väli
Suomen kaupunkien väestö, kun taas muutto tappiot tulisivat Pohjois-, Itä- ja 
Väli-Suomen maalaiskuntien osalle. Käyttäen edellä esitettyä jakoa Uusimaa, muu 
Etelä-Suomi ja kehitysalueläänit näyttäisi muuttoliikevaihtoehto miinus omava
raisvaihtoehto seuraavia eroja (1000) vuonna 2010: 
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Kaup. ja kaupp. Maalaisk. Yhteensä 

Uusimaa ............. .. . . .. . .... . . ... . ... ... .. 68 60 128 
Muu Etelä-Suomi ..... . .. . . . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . 149 --11 138 
Kehitysalueläänit .. .. .. . .... . .......... . . . . . . . .. . 40 --310 --270 

Nuorten väestön uusiutumisesta vastaavien osalta ennusteen olettama muut
toliike merkitsisi tuntuvaa siirtymää kehitysalueläänien maaseudulta Uudelle
maalle ja Etelä-Suomen kaupunkeihin. Kuitenkin kuten edellä todettiin, ennus
teen tämäkin vaihtoehto toteutuu vain, jos muuttoliike kehitysaluelääneistä su
pistuu kovasti verrattuna aikaisempiin lukuihin . 

. Pohjois-Karjalan ja Savon osalta ennustekausi on ilmeisesti maakuntien elin
voiman ja väestön uusiutumismahdollisuuksien säilymisen kannalta ratkaiseva. 
Muuttoliikkeen suonenisku kohdistuu varsin jyrkästi näiden maakuntien maalais
kuntiin, mutta myös Pohjois-Suomen, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja jopa Kymen 
läänin maalaiskuntiin. Valittavana on joko ruuhkautumis- ja autioitumiskehityk
sen jatkaminen tai muuttoliikkeen hillitseminen, sillä ympäristön kuihtumisen 
myötä muuttoliike luonnollisesti alkaa syödä myös keskustan palveluksia, joita 
tämä ympäristö käyttää. . 

Muuttajien ominaisuuksia ja taustatietoja 

Vuonna 1971 maassamuuttaneiden ominaisuuksia ja taustatietoja on selvitetty 
käyttämällä vuoden 1970 väestölaskennan tietoja taustatietona. Ikä sisältyy 
luonnollisesti jo muuttajien tunnistetietoihin. 

Muuttajat kuuluvat pääasiassa nuoriin ikäluokkiin. Erityisen voimakkaasti on 
painottunut ikäluokka 15- 24-vuotiaat, mutta myös ikäluokka 25-34-vuotiaat 
on runsaasti yliedustettuna. Lapsia maassamuuttajissa on lähes koko väestöä vas
taavasti, kun taas 35 vuotta täyttäneitä muuttajista on paljon pienempi osuus 
kuin koko väestöstä. Vuonna 1971 maassamuuttaneista oli 15- 34-vuotiaita 61 
% , kun tämän ikäluokan osuus koko väestöstä oli runsaat 32 % . Itä- ja Pohjois
Suomen kunnista muuttaneista nuorten ikäluokkien osuus oli vielä tätäkin suu
rempi, kuitenkin Lapin lääniä lukuunottamatta. Muuttoliike vähentää nuorten 
ikäluokkien osuutta Pohjois- ja Itä-Suomen väestössä ja lisää sitä Etelä-Suomessa. 
Kaikkien muuttovoittoläänien muuttovoitosta on suurin osa 15-34-vuotiaita. 
Uudenmaan läänin yli 12000 hengen muuttovoitosta kuului 81 % tähän ikäryh
mään ja lähes 65 % 15-24-vuotiaisiin. Esimerkiksi Mikkelin läänin muuttotap
piosta oli 84 % 15-34-vuotiaita ja Lapin läänissäkin yli 60 % . 

Etelä-Suomen kunnista muuttaa suhteellisesti enemmän miehiä ja Pohjois
Suomen kunnista naisia. Lähtömuuton osuus koko väestöstä oli suurin Pohjois
Karjalan ja Mikkelin läänin kunnissa ja seuraavaksi Uudenmaan ja Oulun läänin 
kunnissa. Korkeampi yleissivistys tekee ihmisestä todennäköisemmän maassa-
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muuttajan. Muuttaneiden korkeampaa koulutusastetta koko väestoon verrattuna 
selittää osittain se, että muuttajat ovat keskittyneet nuorimpiin ikäluokkiin, joissa 
pitempi koulutus on yleisempää kuin vanhemmalla väestöllä. Kansakoulun käy
neistä vaihtoi asuinkuntaa vuoden 1971 aikana joka 32., keskikoulun käyneistä 
joka 19. ja ylioppilaista joka 13 .; koko väestöstä taas keskimäärin joka 27. Alueel
liset erot ovat myös suuria, sillä Pohjois-Karjalan läänin ylioppilaista muutti vuon
na 1971 asuinkuntaa joka 7., mutta UudellamaaUa vain joka 16 . Tarkoituksen
mukaisen elämänuran jatkaminen kotikunnassa lienee siten selvästi vaikeampaa 
pohjoiskarjalaiselle kuin uusmaalaiselle ylioppilaalle. 

Yli puolet maassamuuttaneista oli saanut jonkin erikoisalan koulutusta. Maas
samuuttaneet ovat selvästi paremmin koulutettuja kuin koko väestö ja vielä sel
vemmin paremmin koulutettuja kuin Pohjoismaihin muuttaneet. Parhaiten kou
lutettuja ovat Uudenmaan, Kymen ja Vaasan läänien kunnista muutt.aneet, joista 
55-58 % oli saanut erikoisalojen koulutusta . Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Kuo
pion läänien kunnista muuttaneista 48-44 % oli saanut jonkin erikoisalan kou
lutusta. Näihin lukuihin vaikuttaa se, että kaikkien muuttajien osalta tietoja ei 
saatu . 7 % maassamuuttaneista jää tässä mielessä tuntemattomiksi . Tästä aineis
tosta on verraten vaikea selvittää, miten muuttovoitto- ja -tappioalueet hyötyvät 
tai häviävät muuttajien koulutuksesta. Suurimmat muuttovoitot ja tappiot näyttä
vät koostuvan jatkokoulutusta saamattomista. Ilmeisesti muuttoliike saattaa jos
sakin määrin hidastaa lähinnä yleissivistävän koulutuksen erojen tasoittumista eri 
alueiden välillä. 

Vuonna 1971 maassamuuttaneista oli huomattavasti useampi kaupan ja pal
veluelinkeinojen palveluksessa kuin koko väestöstä. Maa- ja metsätalouden osuus 
oli puolestaan muuttajilla vain puolet siitä mitä koko väestöllä. Muuttovoitto· 
läänit saavat suurimman osan muuttovoitoistaan kuitenkin maa- ja metsätalou
desta . Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen läänit ovat muuttotappiolää
nejä, joissa maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavat muodostavat suurim
man osan muuttotappiosta, kun taas Oulun ja Lapin läänien muuttotappiosta 
suurin osa on peräisin palveluelinkeinoista. 

Muuttaneiden osuus eri elinkeinoryhmissä on sitä suurempi, mitä korkeammin 
koulutettuja ovat elinkeinoryhmään kuuluvat. Maa- ja metsätaloudesta sekä ra
kennustoiminnasta toimeentulonsa saavista vaihtoi vuoden 1971 aikana asuinkun
taa 2-3 % ja molemmissa elinkeinoryhmissä on korkeampaa kuin perusasteen 
koulutusta saaneiden osuus vain 30-33 %. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistö
palveluksista sekä yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluksista toimeen
tulonsa saavista vaihtoi asuinkuntaa runsaat 5 % . Molemmissa elinkeinoryhmissä 
on korkeampaa kuinperusasteen koulutusta saaneiden osuus lähes 60 % . 

Voi olla kuitenkin perusteltua olettaa, että näiden elinkeinojen koulutusaste 
johtuu niiden luonteesta ja erilainen alttius vaihtaa asuinktintaa taas toisista sei
koista . Maa- ja metsätaloudessa asuinkunnan vaihto hyvin yleisesti edellyttää 
työpaikan vaihtoa . Rakennustoiminnan työpaikat taas ovat niin lyhytaikaisia, ettei-
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vät ne usein aiheuta asuinpaikan vaihtamista. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistö
palvelukset sekä yhteiskunalliset ja henkilökohtaiset palvelukset keskittyvät isoi
hin keskuksiin, joissa asuinkuntaa voidaan vaihtaa vaihtamatta työpaikkaa. 

KESKUSTELUSSA ESIIN TULLEITA NÄKÖKOHTIA 

Pj. fi.lis. Altti Majava 

- Kehitysarvioinneissa on otettava huomioon lainalaisuuden ja sattu!Dan osuus (Eino Jutik
kala). 

- Irrationaaliset tekijät aiheuttavat epävarmuutta kehitykseen perustuvissa ennustemenetel
missä (Eino Jutikkala). 
Tsaarinajan loppuun mennessä muutti Inkeriin noin 100000 suomalaista, lähinnä savolai
sia ja kannakselaisia. Itäinen siirtolaisuus on arvioitu kokonaisuudessaan 150 000 hengeksi 
(Vilho Niitemaa). 
Ruotsi-Suomen kirkkopolitiikka 1600-luvulla aiheutti ortodoksien muuttoliikettä itään 
(Veijo Saloheimo). 

- Maansisäisen muuttoliikkeen mukana on tapahtunut älykkyyden vientiä etelään (Timo 
Hämäläinen) . 

- Korkeasti koulutettua työvoimaa on siirtynyt ulkomaille (Ole Wasz-Höckert). 
- Neuvosto-Karjalassa asuu Jäämeren rannikkoa myöten maailmansotien välisenä aikana 

muuttaneita amerikansuomalaisten jälkeläisiä (Arvo Ylärakkola) . 
- Muuttopäätös tehdään useimmiten miesten olosuhteiden mukaan (Katri Laatunen). 
- (Repliikki edelliseen) . Monasti päätöksen takana on naisen vaatimus elintason kohotta-

misesta. Lapsia kuullaan harvemmin (Miesääni). 
- On otettava huomioon muuttoliikkeen vaikutus väestön biologisiin ominaisuuksiin (Veijo 

Saloheimo) . 

TIEDON TARVE 

- Muuttoliikettä koskevaa historiallista tietoaineista on liian vähän. Erityisesti aluekohtaiset 
tutkimukset ovat tarpeen. 

- On otettava huomioon sattuman ja lainalaisuuden merkitys historiallisiin aikasarjoihin poh
jautuvissa ennustemenetelmissä. 

- Taajamakehitys tulee olennaisesti hidastumaan 1980-luvulla. Tätä ei luultavasti oteta huo
mioon yhdyskuntien investointeja mitoitettaessa. Utöpistisiin toivelukuihin perustuvat 
investoinnit saattavat johtaa vajaakäyttöisiin ja kalliisiin tai keskeneräisiksi jääviin ja toi
mintakyvyttömin yhdyskuntarakenteisiin . 
. Väestö- ja investointitavoitteiden realistisuuden kontrolloimiseksi on taloudellisen suun

nittelun osuutta aluepoliittisessa ja yhteenniveltävässä suunnittelussa ja kehittämistoimin
nassa lisättävä . 

. Tilastotuotannon aluejako on saatava eri tasoisia toiminnallisia aluekokonaisuuksia vas
taavaksi, jotta aluekohtaiset ongelmat ja niitä koskevat johtopäätökset eivät huku suuria 
hallinnollisia, epäyhtenäisiä alueita kuvaaviin mitäänsanomattomiin tai suorastaan har
haanjohtaviin keskiarvolukuihin. 

- Korkean koulutuksen saaneen väestön maassa- ja maastamuuton syyt ja seuraukset olisi 
pyrittävä selvittämään. 

34 



3. MUUTTOLIIKKEEN YHTEISKUNNALLISET 
SEURAUKSET 

Vt. prof. Juhani Tauriainen 

Johdanto 

Väestönkehitys siihen vaikuttavine tekijöineen sekä sen luomat ongelmat 
kuuluvat yhteiskuntapolitiikkaa koskevan keskustelun ja useiden eri tutkimus
alojen ikituoreisiin teemoihin. Nämä aiheet ponnahtavat esiin milloin syntynei
syyden arvaamattoman vaihtelun, milloin väestönkasvun tulevia näkymiä luotaa
vien huolestuneiden arvioiden takia. Toisinaan ärsykkeen antavat siirtolaisuuden 
ja maassamuuton yllättävät käänteet tai sairastavuus- ja kuolleisuustrendien hei
lahtelut. Tämänkin hetken keskustelun aiheita ovat oikeastaan kaikki nuo, vaikka 
kenties väestön alueellinen liikkuvuus, siirtolaisuus ja maassamuutto ovat olleet 
useamman symposiumin ja seminaarin aiheena kuin muut väestönmuutostekijät. 

Suomen väestön alueellista liikkuvuutta on parina viime vuosikymmenenä 
luonnehtinut kaksi hallitsevaa piirrettä: maaseudulta, erityisesti sen haja-asutus
alueilta kaupunkeihin ja taajamiin suunnanneet muuttovirrat sekä viime vuosikym
menen aikainen pohjoismainen siirtolaisuus. Näiden väestönmuutosten syyt ja seu
raukset saattavat yksityiskohdissaan olla hieman erilaiset, mutta tämän esityksen 
puitteissa ei näitä eroja pohdita. Tarjolla oleva tutkimusaineisto asettaa muutto
liikkeen seurauksia koskevalle tarkastelulle useita rajoituksia. Ei kyetä erotta
maan toisistaan maan sisäisen muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönmuutoksen 
omia, itsenäisiä vaikutuksia. Muuttoliikkeen seurauksia on arvioitu puutteellisesti 
kaikkien siihen osallistuvien järjestelmien näkökulmasta. Liikkuvuuden vaikutuk
sia lähtö- ja tuloalueiden sosiaalisiin järjestelmiin ei tuneta riittävästi eikä muutta
jien elinkeinosuhteiden ja sosiaalisten vuorovaikutusverkostojen muuttumisen 
merkitystä heidän hyvinvointinsa kohoamisen kannalta tiedetä. 

Tässä aikaisempaan keskusteluun ja tutkimustuloksiin perustuvassa esitykses
sä kosketellaan muuttoliikkeen seurauksista niitä, jotka ilmenevät väestön demo
grafisen rakenteen muutoksina sekä alueiden taloudellisten ja sosiaalisten piirtei
den muutoksina. Demografisten vaikutusten käsittely on paikallaan, koska juuri 
väestökomponentin koon ja rakenteen muuttuminen muodostaa tärkeän mekanis
min, jonka kautta muuttoliikkeen heijastumia sosiaalisten järjestelmien eri loh
koilla - taloudellisessa toiminnassa, integraatio- ja vuorovaikutusjärjestelmissä, 
perheiden elinoloissa ja koko sosiaalisen organisaation elossa pysymisen mahdol-
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lisuuksissa - voidaan tulkita. Väestön demografisten piirteiden (ikä, sukupuoli, 
väestön uusiutumispotentiaali) lisäksi tarkastellaan eräitä väestön sosiaalisen ase
man tunnuspiirteitä (koulutus, sosiaalinen kerrostuneisuus, osallistuminen työelä
mään, tulotaso ja työmahdollisuudet) sekä alueiden toiminnallisen rakenteen 
(yritystoiminta, julkisen hallinnon yksilöt) kehityssuuntia muuttoliikkeen yh
teiskunnallisten vaikutusten havainnollistajana. 

Muuttoliike ja demograafiset rakennemuutokset 

On helppoa havaita ne alueellisen liikkuvuuden seuraukset, joissa se heijas
tuu välittömästi - alueen väestö määrän kasvu tai supistuminen, väestön alueel
lisen jakaantumisen muutos ja väestön rakenteen uudelleen muovautuminen. 

Muuttoliikkeen panos koko maan väestön muutostekijänä tajuttiin selvästi 
1960-luvun loppupuolella, eritoten vuosikymmenen vaihtuessa, kun massasiirto
laisuus johti väestönkasvun pysähtymiseen. Syntyneisyys ei enää riittänyt kuollei
suuden ja maastamuuton luoman väestöpoistuman peittämiseen. Myös maassa
muutto on tullut entistä tärkeämmäksi alueiden väestönmuutostekijäksi. Jo 1960-
luvun alussa se vaikutti luonnollista väestönlisäystä voimakkaammin alueiden ko
konaisväestömäärän vuotuiseen vaihteluun (Majava, 1968, 96). Varsinkin maa
laiskuntien väestönkehityksen suunnanmuutos on huomion arvoinen, sillä 1950-
luvun jälkipuoliskolta alkaen syntyneiden enemmyys ei ole enää riittänyt voimis
tuneen muuttotappion korjaamiseen. Tähänastisen kehityksen pohjalukemat maa
laiskunnissa on saavutettu 1970-luvun alkuvuosina, jolloin syntyneiden enem
myys putosi n. 0.1 % : iin keskiväkiluvusta ja syntyneisyys riitti juuri ja juuri 
kuolleisuudesta aiheutuneen poistuman korvaamiseen. 

Muuttoliik~ on meilläkin noudattanut hyvin totunnaista rataa. Maan kehitty
neimmät osat, kaupungit ja asutuskeskukset ovat olleet vastaanottavana puolena, 
maalaiskunnat menettävänä. Viime vuosikymmenen aikainen kehitys on merkin
nyt' väestön alueellisen keskittyneisyyden lisääntymistä, joskin prosessi eteni hi
taasti. Maan kehittyneimmän osan läänit kasvattivat väestöään n. 10 %, kun 
kehitysalueläänien väestömäärä aleni 4 %. Kipeimmin muutokset koskivat kehi
tysalueläänien maalaiskuntia, jotka menettivät n. 20 % väestöstään.1) Tosin sa
mansuuntainen muutos tapahtui myös eteläisten läänien maalaiskunnissa, sillä 
väestönmenetys oli 13 %. Jo viime vuosikymmenen puolivälissä kaikkien talous
alueiden maalaiskunnat, Uudenmaan maalaiskuntia lukuunottamatta olivat väes
tömäärältään supistuvia. Uudenmaan osuus korostui muutoinkin, sillä 1960-lu
vun koko väestönkasvu jäi pienemmäksi kuin Uudellamaalla havaittu ja Uuden-

'. On muistettava, että maalaiskuntien väestömäärä on muuttunut myös hallinnollisten muu
tosten ja aluejärjestelyjen vaikutuksesta. Useisiin maalaiskuntien väestönmuutoksia koskeviin 
lukuihin sisältyy siten tästä aiheutunutta virhettä, jota tässä yhteydessä ei ole poistettu. 
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maan osuus maan koko väestöstä kasvoi runsaasta 18 % :sta liki 22 % :iin. Kes
kittymisprosessi näkyi myös yksityisten kuntien sisällä, kun niiden taajama· 
väestön osuus kohosi. Kaikkein tuntuvin väestönmenetys on kohdannut maaseu· 
dun haja-asutusalueita, joiden väestö väheni l%O-luvulla 22 % . Väestökato ei 
silti säästänyt maaseudun väestökasaumia, sillä taajamatkin menettivät 5 % väes
töpohjastaan. 

Muuttoliikkeen vaikutukset alueiden väestömäärään ja väestön alueelliseen 
keskittymiseen eivät ole ainoat demografisista vaikutuksista, jotka heijastuvat 
sosiaalisen organisaation toimintaan. Muuttoliike jättää selektiivisyytensä takia 
jälkeensä sekä lähtö- että tulo alueiden väestölliseen rakenteeseen, joka puolestaan 
luo perustaa mm. taloudelliselle toiminnalle. Muuttoliikkeen valikoivuutta koske· 
nut tutkimus on kohdistanut huomionsa lukuisiin biologisiin ja sosiaalisiin tekijöi
hin, mm. sellaisiin kuten ikä, sukupuoli, fyysinen ja henkinen suorituskyky, am
mattitaito ja koulutus, älykkyys, ammatti ja sosiaaliryhmä. Meikäläiset valikoitu
mista koskeneet tarkastelut ovat päätyneet siihen, että muuttoliike valikoi hyvin 
usein lähtö alueiden suorituskyvyltään parhaan aineksen, mm. nuoret työvoima
ikäiset ja hedelmällisimmät ikäryhmät, joiden työpanos koituu tuloalueiden hy
väksi . 

Alla olevat yksityiskohdat valottavat viime vuosikymmenen aikana ilmen
neitä väestörakenteen muutoksia, joista useat osoittavat alueellisten erojen suu
rentuneen. Kun lopputulos on lähtöalueiden kannalta negatiivinen, ovat positiivi
set väestörakennepiirteet kasaantuneet tuloalueille . 

- Vuosina 1968- 70 muuttaneiden ikärakenne osoittaa, että n. 60 % asuinpaikkaa vaihta
neista oli 15-34-vuotiaita. Maalaiskunnista kaupunkeihin') muuttaneet keskittyivät vielä 
selvemmin näihin ikäryhmiin . Kaupunkien saama muuttovoitto koostui yli 80-prosenttisesti 
tämän ikäisistä. Nuorten työvoimaikäisten runsas muuttovirta on siten ollut osaltaan vai
kuttamassa 15-34-vuotiaan väestön kasvuun 55 % :lla ja heidän väestöosuutensa kohoami
seen 3.7 %-yksiköllä kaupungeissa. Maalaiskunnissa vastaava väestönosa supistui 9 % :lla 
ja sen väestönosuuden kasvu jäi 2.6 %-yksikköön. Koko työvoimaikäinen väestö, 15-64-
vuotiaiden luku karttui kaupungeissa 1960-luvulla 41 %, mutta väheni 12 % maalaiskun
nissa. 

- Jos ikärakennemuutoksia tarkastellaan maaseudun osa· alueiden kehityspiirteiden kautta, 
ilmenee muutossuunta kenties vielä selvemmin. Esim. kunnat, joissa etupäässä muuttotap
piosta aiheutunut väestökato oli jo 1950-luvun puolivälin perua, olivat väestörakenteeltaan 
erittäin vinoutuneita maalaiskuntien keski tasoon ja väestöltään kasvaneisiin maalaiskuntiin 
verrattuna. Vanhusten osuus väestöstä oli jo 13 %:n suuruusluokkaa, ääritapauksissa enem
mänkin, kun koko väestössä vanhuksia oli 1970 9.3 %. Parhaassa työvoimaiässä olevat 
ryhmät, 25- 34-vuotiaat muodostivat ikärakenteeseen painuman, joka kertoo väestön ydin
ryhmien menestyksestä. Väestörakenteen vinoutuneisuus - nuorten ikäluokkien vähäisyys 
ja yli 45-vuotiaiden runsaus - oli sitä selvemmin nähtävissä, mitä voimakkaampana väes-

') Tässä kuten jatkossakin kaupunki väestöön sisältyy myös kauppaloiden väestö. Maaseutu
väestöstä puhuttaessa tarkoitetaan maalaiskunnissa asuvaa väestöä. 
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tökatoa oli tapahtunut ja mitä pitempään sitä oli jo kestänyt (Tauriainen & Koivula, 
1973, 34.) 

- Muuttoliike vaikuttaa sukupuolen suhteen tapahtuvan valikoivuuden takia myös väestön 
sukupuolirakenteeseen. Koko maan ja kaupunkien sekä maalaiskuntien tasolla tilanne oli 
1970 melko tasapainoinen, joskin kaupungit olivat yhä naisvaltaisia. Keskimääräistarkastelu 
peittää kuitenkin useita merkittäviä tasapainottomuuksia. Kun tilannearvion ja kehitys
suunnan hahmottaa maaseudun väestökadon ja muuttotappion alueiden pohjalta, ilmenee 
mm. selvä miesenemmistön olemassaolo 15--4.5-vuotiaiden ikäryhmissä. Sukupuolijakautu
ma oli tasapainottomin syntyvyyskehityksen kannalta tärkeissä ikäryhmissä 15-34-vuotta 
ja vinoutuma oli muodostunut sitä suuremmaksi, mitä pitempään väestökatoa oli tapah
tunut. (Tauriainen, 1973, 51.) Kaupungeissa 15- 34-vuotiaiden hedelmällisyysikäisten ikä
ryhmissä oli sukupuolirakenne v. 1970 tasapainoisimmillaan, vaikka naisia olikin hiukan 
runsaammin kuin miehiä. 

Ikä- ja sukupuoli rakenteen vinoutumat ovat merkittäviä syystä, että ne vai
kuttavat väestön luonnolliseen uusiutumispotentiaaliin ja tulevaan väestönkas
vuun. Väestörakenne vaikuttaa myös alueelliseen liikkuvuuteen sinänsä. On to

dennäköistä, että muuttotappioalueilla väestön vanheneminen johtaa lopulta myös 
lähtömuuttaneisuuden tyrehtymiseen, kun vanhojen muuttoalttius on vähäinen ja 
kun nuoria on vähän. Tuloalueet sen sijaan voivat varautua jatkuvaan vilkkaaseen 
väestön vaihtumiseen ja sen luomiin sopeutumisongelmiin, kun nuoret, liikku
maan alttiit väestöryhmät ovat suuret. 

Alueellisen liikkuvuuden mahdollisesti muuttuvasta luonteesta ei ole käytettä
vissä tietoja, mutta ikärakenteen merkitys luonnollisen väestönkasvun kannalta 
on jo tapahtuneesta kehityksestä nähtävissä. Viime vuosikymmen merkitsi perin
teisen syntyneisyyden alueellista vaihtelua koskevan käsityksen kumoutumista . 
Vuodesta 1959 lähtien yleinen syntyneisyysluku on ollut kaupungeissa maalais
kuntien tasoa korkeampi ja syntyneisyyserot ovat suurentuneet. Tausta tälle on 
luonnollisesti hedelmällisyysiässä olevien ikäryhmien koon voimakas kasvu kau
pungeissa ja supistuminen maaseudulla. Väestön vanheneminen johtaa samalla 
kuolleisuusluvun nousuun, varsinkin jos väestömäärä vähenee. Väestökatoalueita 
koskevat havainnot osoittivat selvästi, että vuosittain kuolleiden määrä suhteessa 
väkilukuun oli sitä suurempi, mitä voimakkaammin väestökato oli muuttanut ikä
rakennetta. Maaseudun väestönkasvu alueilla kuolleisuustason tasaista kohoamista 
ei ilmennyt. (Tauriainen, 53.) 

Syntyneisyyden aleneminen ja kuolleisuuden kohoaminen johtavat lopulta ti
lanteeseen, jossa väestön luonnollinen kasvu pysähtyy. Luonnollisen väestönlisäyk

sen loppuminen ei ollut 1970-luvun vaihteessa ominaista vain voimakkaimman 
väestökadon luonnehtimille alueille, koskapa esim. v. 1970 kuolleiden määrä 
ylitti syntyneiden luvun joka toisessa maalaiskunnassa. Kuluvan kymmenluvun 
alkuvuosina sama kehityssuunta on jatkunut ja yhä useampi maalaiskunta piene
nee myös luonnollisen väestönkasvun tyrehtymisen takia. 

Tulevan väestönkasvun edellytysten heikkeneminen käy esille havainnollisim
min osoittimista, joihin ikärakenne-erot eivät vaikuta. Maaseudun ja kaupunkien 
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ikäryhmittäisten hedelmällisyyslukujen erot supistuivat 1960-luvulla, joskin maa
seudun väestön uusiutumisvoima näytti vielä v . 1970 kaupunkien tasoa korkeam
malta. Nettouusiutumisluku maalaiskunnissa oli näet 0.920, kun kaupunkien 
luku 0.829 osoitti vielä alhaisempaa uusiutumisvoimaa. Keskiarvot kuitenkin hä
märtävät alueellisen vaihtelun tosiasian. Voimakkaan väestökadon ja siihen liitty
vien muiden rakenteellisten muutosten vaikutukset näyttäisivät heijastuneen myös 
erikoishedelmällisyystason putoamiseen maalaiskuntien keskitasoa alemmas, eri
tyisesti nuorten hedelmällisyysikäisten ryhmissä. Voimakkaimman väestökadon 
alueilla 15-29-vuotiaiden hedelmällisyys oli v. 1970-72 n. 10 % maalaiskun
tien keskitason alapuolella. 

Muuttoliike ja väestön sosiaalisten rakenneominaisuuksien muutos 

Varsinaisten demografisten piirteiden muutokset havainnollistavat vain yhtä 
osatekijää siinä kokonaisprosessissa, jonka tuloksena maaseutumaisten lähtöaluei
den sosiaalinen organisaatio näyttää kokonaan menettävän elinvoimansa ja väes
tön tuloalueiden kasvuedellytykset paranevat. Kun muuttoliike valikoi myös 
sosiaalisilta rakennepiirteiltään kykenevintä ainesta, on alueellinen liikkuvuus 
yksi seikoista, jotka muovaavat lähtö- ja tuloalueiden väestön sosiaalista koostu
musta. Seuraavat yksityiskohdat valottavat 1960-luvun kehitys trendejä, joiden 
mukaan koulutuspääoma, ammattitaitoiset, aktiiviset ja suorituskykyiset sekä 
korkean sosiaalisen aseman omaavat ovat kasaantumassa muuttoliikkeen tulo
lueille. 

- Vuonna 1971 maassamuuttaneista 12.8 % oli keskikoulun käyneitä ja 11.2 % ylioppi
laita, kun vastaavat osuudet koko väestössä v. 1970 olivat 8.8 % ja 5.4 % (Myrskylä, 
1974:8) . Vaikka luvut osoittavat vain karkeasti keskiasteen koulutuksen perusteella tapah
tunutta valikoitumista, on osaltaan muuttoliikkeen seurausta, että keskikoulun käyneen 
väestön määrä kasvoi kaupungeissa suhteellisesti voimakkaammin kuin maalaiskunnissa 
(75 % ja 64 %). Ylioppilastutkinnon suorittaneiden suhteen kasvunopeuserot olivat vien 
tuntuvammat (99 % ja 65 %). 

- Ammattikoulutusta saaneiden 15-64-vuotiaiden muuttaneiden osuus kaikista muuttaneista 
(53.4 %) ylittää selvästii vastaavan 15-64-vuotiaan väestön keskiarvon (37.8 %) (Myrs
kylä, 1974: 17). Kehitysalueläänien maassamuuttaneet poikkesivat vieläkin selvemmin sikä
läisen väestön keskitasosta. 

- Kun ammatissa jo toimivat ovat passiivisia väestöryhmiä muuttoalttiimpia, painottuu pas
siivisten väestöryhmien osuus lähtöalueilla aiheuttaen puolestaan useita taloudellisia ja so
siaalisia seurauksia. Erityisesti maalaiskunnista kaupunkeihin muuttaneiden ryhmä on koos
tunut jo ammatissa toimivista, kuten esim. v. 1970 osuus, 67 %, ilmentää. Ammatissa 
toimivan väestön osuus on alentunut erityisen voimakkaasti maaseudun voimakkaan väestö
kadon alueilla (Tauriainen, 119). 

1) Huolellinen tarkastelu edellyttäisi ikä rakenteesta aiheutuvien häiriötekijäin eliminoimista, 
jotta koulutuksen suhteen tapahtuvasta valikoitumisesta saataisiin luotettava kuva. 
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Lähtöalueiden kannalta epäedullinen kehityspiirre on myös passllvlsten väestöryhmien 
koostumuksen muuttuminen niin, että vanhusten ja työkyvyttömien osuus kasvaa suh
teessa alle 15-vuotiaisiin, jotka muodostavat tulevan työvoimalähteen. Eläkeläiset ja työky
vyttömät muodostavat kenties ongelmallisimman sosiaalisen ryhmän muuttoliikkeen lähtö
alueilla. Heidän tarpeistaan huolehtiminen vaikeuttaa ja rajoittaa ponnistuksia aktiiviväes
tön ryhmien toimeentuloedellytysten kohentamiseksi. Tilanteen kipeyttä kuvaa mm. se, 
että pisimpään jatkuneen väestökadon kunnissa eläkeläisiä oli v. 1970 jo lähes sama 
määrä kuin alle 15-vuotiaita ja työkyvyttömien osuus työikäisistä oli lähes kaksinkertai
nen maaseudun väestönkasvualueiden tasoon verrattuna (Tauriainen, 64, 121) . 

- Mikäli sosiaaliryhmäjakoa käytetään useiden sosiaalista statusta osoittavien piirteiden ko
koojana, voidaan päätellä myös se, että muuttoliike toimii mekanismina, jonka välityksellä 
korkeimpiin sosiaaliryhmiin kuuluvat kasaantuvat muuttovoittoalueille. V. 1971 maasta
muuttaneista 41 % kuului kahteen ylimpään sosiaaliryhmään, kun koko väestössä heidän 
osuutensa oli 33 % (Myrskylä, 1974: 18). Tätä tukee myös ammatissa toitnivan väestön 
sosiaalista kerrostuneisuutta ja sen muutoksia koskeva tutkimus, jonka mukaan maalais
kuntien sosiaalinen kerrostumarakenne oli kokenut kaupunkeihin verrattuna huomattavia 
muutoksia 1960-luvulla. Kaupunkien kerrostuma rakenne oli säilynyt lähes samana, mutta 
maalaiskunnissa koko rakenne oli ikäänkuin kohonnut yhden portaan verran. Merkittä
vää on kuitenkin se, että vahvistuminen oli koskenut 6-8 kerrostumia, mutta kolmen 
ylimmän kasvu maalaiskunnissa oli jäänyt kaupunkeja heikommaksi. Kaupunkien yllmpien 
kerrosten henkinen voima kohosi selvästi, kun maaseudun ennestäänkin heikko koneisto 
ruostui ja jäi ilman korkeimpiin sosiaaliryhmiin kuuluvien antamaa "voiteluainetta". Hel
singin seutukaavaliiton kaupunkien ja maalaiskuntienkin asema korkeimmn sosiaaliryh
män tyyssijana oli 1970-luvun vaihteessa erittäin vahva kaikkiin muihin alueisiin verrat
tuna. Tälle alueelle keskittyi esim. yli 70 % maan kaikista arkkitehdeistä, biologeista, 
tilintarkastajista, yhteiskunnallisen tutkimus- ja suunnittelutyön tekijöistä, systeemi
suunnittelijoista ja ohjelmoijista. Näiden lisäksi oli vielä 35 muutakin ammattiryhmää 
(368:sta tutkitusa ammatista), joihin kuuluvista työntekijöistä yli 50 % asui ja työskenteli 
tällä suppealla alueella. (Rauhala, 1974, 1-15, 30--46.) 

Muuttoliike ja taloudelliset rakennemuutokset 

Väestön demografisten ja sosiaalisten rakennepiirteiden lisäksi on tarpeen kä
sitellä vielä alueiden toiminnallisen rakenteen muutospiirteitä, erityisesti taloudel
lista toimintaa ja erilaisia palveluja jakavien instituutioiden ongelmia, jotta muut
toliikkeeseen kytkeytyvät vaikutukset voitaisiin laajemmin arvioida. Tämä tehtävä 
on erittäin vaikea mm. syystä, että muuttoliikkeet sinänsä suuntautuvat ja muo
toutuvat taloudellisten olosuhteiden määrääminä. 

Kun sosiaalisen organisaation rakennetta ja sm vaihtelua voidaan kokoavasti 
kuvata lähtien esim. alueellisen kehittyneisyyden käsitteestä, pohdittakoon aluksi 
sitä, miten alueellisille kehittyneisyyseroille käy muuttoliikkeen vaikutuksesta . 
K. Hietalan mukaan muuttoliike vaikuttaa alueilla jo olevien yritysten toiminta
edellytyksiin useiden erilaisten mekanismien kautta: pääomien saatavuuden, tuot
teiden ja palvelujen kysyntäpohjan muutosten, yritysten toimintakustannusten, 
työvoiman saatavuuden ja sen laadullisten ominaisuuksien muutosten välityksellä. 
Se vaikuttaa myös eri alueille mahdollisesti syntyvien uusien yritysten suunnitel-
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miin ja investointihalukkuuteen. Lähtömuuttoalueiden kehitysedellytysten kan
nalta useat muuttoliikkeen taloudellisista seurauksista ovat monesti negatiivisia. 
Tulomuuton kohdealueilla muuttoliike luo lukuisia kasautumisesta aiheutuvia 
etuja. Muuttoliikkeen välittömiin vaikutuksiin kuuluu työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan välisten suhteellisten alueittaisten erojen tasoittuminen. Mutta välilli
sesti muuttoliikkeellä on työttömyyttä lisäävä vaikutus lähtöalueilla ja työvoiman 
kysymisen takia . Välillisten vaikutustensa takia muuttoliike siten yleisimmin 
syventää alueellisia kehittyneisyyseroja. Kun lisäksi pitkän ajan näkökulmasta 
palvelusten työvoimaosuus on kasvamassa, päädytään lopulta siihen, että muutto
liikkeen välilliset vaikutukset kasvavat suhteessa välittömiin ja siten muuttoliike 
tullee tulevaisuudessakin edelleen lisäämään alueellisia kehittyneisyyseroja. (Hie
tala, 1973,66.) 

Perusteellista empiiristä tutkimusta esitettyjen ajatusten taustaksi ei vielä ole 
saatavissa. Pyrkimättä lainkaan kattamaan kaikkia mainittuja muuttoliikkeen 
vaikutusmekanismeja, havainnot 1960-luvulla tapahtuneista taloudellisen raken
teen muutoksista tuntuvat monin kohdin sopivan edellisiin ajatuksiin. 

- Eri elinkeinoissa ammatissa toimivien määrän kehitys vaihteli selvästi alueittain 1960-
luvulla. Tyypillisillä tuloalueilla, kaupungeissa teollisuuden ja palvelujen ammatissa toimi
vien määrä kohosi enemmän kuin maassa keskimäärin (38 % ja 29 %). Kehitysaluelää
nien maalaiskunnissa kasvu jäi 13 %:iin ja muiden läänien maalaiskunnissa 15 %:iin. 
Maaseudulla, erityisesti kehitysalueilla jäätiin siis entistä enemmän maan elinkeinoraken
teen keskimääräisestä differentioitumisvauhdista. Seurannaistyöpaikkojen (rakennustoimin
ta ja palvelut) lisäyksen alueelliset erot olivat vieläkin korostuneempia, sillä kun kaupun
git yltivät 47 %:n lisäykseen oli kasvu kehitysalueläänien maalaiskunnissa 14 % ja 
muissa maalaiskunnissa 17 %. 

- Voimakkaan väestökadon alueilla elinkeinorakenteen differentioituminen eteni vieläkin 
hitaammin. Väestöltään kasvaneiden ja väestökatomaalaiskuntien väliset rakenne-erot suu
renivat. Seurannaistyöpaikkojen kasvu oli väestönkasvu kunnissa 42 %, mutta jäi väestö
katokunnissa keskimäärin vain 10 %:iin (Tauriainen, 9-112). 

- Muuttoliikkeen ja väestökadon merkitys alueiden yritystoiminnan toimintaedellytysten 
kannalta ilmenee useista 1960-luvun kehityspiirteistä. Vähittäiskaupan jakeluverkoston 
harveneminen alkoi yhä selvemmin huonontaa paikallisen väestön mahdollisuuksia saada 
palveluja. Väestökatoalueita koskevat havainnot osoittivat, että vähittäiskaupan toimi
paikkojen luku kääntyi laskuun 1960-luvun puolivälissä kuten teollisuusyritysten oli käy
nyt jo edellisellä vuosikymmenellä. Vain väestönkasvualueilla kauppa laajeni myös jake
luverkostonsa suhteen. Väestökatoalueilla ilmennyt vähittäiskaupan keskimääräisen vuo
sivaihdon kasvun hidastuminen viittaa niihin vaikeuksiin, mitä kysyntäpohjan supistuminen 
jo 1960-luvulla merkitsi. Kysyntää ylläpitävän väestön väheneminen on muuttoliikkeen 
tyypillisillä lähtöalueilla ollut erittäin merkittävä toiminnallista perustaa heikentävä teki· 
jä, koska sekä teollisuuden että kaupan yritykset ovat olleet pieniä ja niiden toiminta 
on perustunut lähes kokonaan paikallisen väestön luomaan kysyntään. (Tauriainen, 94-
102.) 

- Maataloudesta ja metsätaloudesta vapautuneet n.uoret työntekijät eivät ole kyenneet sijoit
tumaan omien alueittensa muille sektoreille ja niinpä muuttoliike on ollut merkittävä 
maa- ja metsätalouden työvoimaa vähentänyt tekijä lähtöalueilla. Maataloustuotanto ra· 
tionalisuitui, mutta tämä tapahtui etupäässä työvoimasektorilla ja työn mekanisoitumisena. 
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Maatilojen keskikoko ei juuri kohonnut. Muuttoliike näyttää kuitenkin jo ennen 1960-
luvun lopun erikoistoimenpiteiden suorittamista liittyneen maatilojen lukumäärän supis
tumiseen eritoten alueilla, joiden väestökato on muodostunut mittavaksi. Merkittävää 
oli myös se, että tilojen keskipeltoalan suureneminen oli hidastunut alueilla, joita väestö
kato oli voimakkaimmin koetellut. Nuoren maatalous työvoiman puuttuminen tiloilta 
tulee olemaan maatilatalouden ongelmia kärjistävä tekijä lähitulevaisuudessa. Maatalou
dessa toimivan väestön ikärakenne oli muodostunut erittäin vinoutuneeksi. Ikärakenne 
ja tilojen jatkajakysymyksen ongelmallisuus antoivat aiheen odottaa jo 1970-luvun alku
puolella n. 20 % :n suuruista tilaluvun supistumista. Tämän prosessin seurauksena haja
asutusalueiden elinkeinotoiminnan runko tulisi heikkenemään varsinkin maataloustuotan
non kannalta epäedullisimmilla alueilla, millä taas olisi seurausvaikutuksensa muilla 
toimintasektoreilla. Väestöltään kasvaneet maalaiskunnat tulevat todennäköisesti selviä
mään paremmin ja säilyttämään perustuotanolohkonsa toimintakykyisempänä. (Tauriainen, 
66-91.) 

Muuttaliikkeellä katsotaan olevan useita muitakin perusolemukseltaan talou
dellisia seurauksia, jotka vaikuttavat sekä väestön elinolosuhteisiin ja yritystoi
mintaan että paikallishallintoon. 

K. Hietalan mukaan muuttoliikkeen vaikutukset alueella tapahtuvaan tulon
muodostukseen ovat lähtöalueilla negatiivisia, koska suurin osa muuttajista kuu
luu työlliseen työvoimaan. Tosin kuvaan kuuluu yleensä se, että per capita tulot 
kohoavat, mutta tämä ei riitä positiivisen kokonaistuloksen aikaansaamiseksi. 
Kokonaistulojen alenemista puolestaan saattaa seurata sekä kulutuksen että inves
tointien supistuminen. Tulonmuodostus on pitkällä aikavälillä mekanismi, jonka 
kautta muuttoliike kytkeytyy lopulta työllisyysoloihinkin. Muuttoliikkeen välit
tömänä seurauksena työttömyys pienenee, kun työvoiman tarjonta laskee. Sen 
sijaan pitkän ajan välilliset työllisyysvaikutukset ovat lähtöalueilla päinvastaiset. 
Työttömyyden lisääntyminen koetaan sitä tuntuvammin, mitä paikallisempien 
markkinain varassa yritykset toimivat . Tästä johtuen väestökatoalueiden pienet 
palveluluontoiset yritykset, jotka vielä ovat työvoimaintensiivisiä, kokevat 
kysynnän pienenemisen toimintaansa rajoittavana ja työvoiman kasvua ei niiden 
varaan voida perustaa. Muuttoliikkeen epäedullinen vaikutus tulonmuodostllk
seen kertautuu lopulta työttömyyden kasvuun ja yritystoiminnan vaikeuksien ka
saantumiseen. 

Tuloalueilla vaikutukset ovat toisen suuntaisia. Tulonmuodostus kohentuu. 
Työvoimaikäisten virta hyödyttää välittömästi yrityksiä, tuotanto kasvaa ja seu
rannaistyöpaikkoja syntyy. Tuloalueet saavat muuttajien tuomana myös sellaista 
ihmispääomaa, joka on lähtöalueilla investoitu muuttajien kasvatukseen ja kou
lutukseen. (Hietala, 1973,56-68.) 

Näitä päätelmiä ei kyetä yksityiskohtaisesti havainnollistamaan empiirisin 
tiedoin, mutta seuraavat tulokehitystä ja työllisyyttä koskevat esimerkit sopivat 
kuvaan: 
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- Väestökato alueita koskeneessa tutkimuksessa ei pyritty perusteelliseen tulovaikutusten 
arviointiin, mutta kautta 1962-68 koskeva tarkastelu osoitti, että fyysisten henkilöiden 
saamien kokonaistulojen reaaliarvo nousi väestökatoalueilla selvästi hitaammin kuin maa
laiskuntien väestönkasvualueilla (17 % ja 41 %), joskaan suoranaista kokonaistulojen las
kua ei väestökatokunnissa tuona kuusivuotiskautena koettu. Sama aineisto osoitti tulon
saajien keskitulotason kohonneen myös väestökatoalueilla, kuten odottaa sopiikin silloin, 
jos muuttajat ovat keskimäärää aiemmista tuloryhmistä tai työttömistä väestöryhmistä läh
töisin. Kun alimpiin tuloluokkiin kuuluvien lukumäärä ja osuus tulonsaajista supistui 
1962-68 väestökatoalueilla maalaiskuntien keskitasoa enemmän ja kun muuttoaltteimpien 
ikäryhmien keski tulot olivat muiden ikäryhmien tuloja pienemmät, on ymmärrettävää, 
että fyysisten tulonsaajien keskiansiot kohosivat väestökatoalueilla yhtä paljon kuin maa
seudun väestönkasvualueillakin. Maataloustulot maatalouden ammatissa toimivaa kohden 
nousivat suhteellisesti enemmän kuin muissa ammateissa toimivien, mutta ammattiryh
mien välisiä tuloeroja se ei kyennyt eliminoimaan. Myöskin alueelliset erot säilyivät ja 
väestökatokunnat pysyivät n. 20 % maalaiskuntien keski tulotason alapuolella väestönkas
vukuntien kivutessa jo koko maan tulon saajien keskiansiotason yläpuolelle. (Tauriainen, 
125-143). 
Työllisyyskehitystä koskevat havainnot tukevat sitä, että välilliset työllisyysvaikutukset 
ovat lähtöalueilla kehitystaantumaa ylläpitäviä. Esim. Lapin läänin muuttoliikkeitä ja sen 
vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että kasvanut muuttovilkkaus alensi työ
ikäisen väestön määrää ja työvoiman tarjontaa, mutta työttömyysastetta se ei kyennyt 
pitemmällä tähtäimellä alentamaan (Kanniainen, 1972, 131) . Samanlaiseen prosessiin viit
tasi väestökatoalueita koskeva tarkastelu . Huolimatta vuosikausia jatkuneesta muutto
tappiosta ja työvoimaikäisten määrän vähenemisestä sekä 1968:n että 1970:n työllisyystilan
teen poikkileikkaukset osoittivat, että väestökatoalueilla työttömyysaste oli korkeampi 
kuin maassa keskimäärin ja maaseudun väestönkasvualueilla. Muuttoliike ei ole johtanut 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottumiseen lähtö alueilla eikä 1970-luvun vaih
teessa vielä ilmennyt oireita työvoimapulan synnystä (Tauriainen, 110-111) . 

Muuttoliikkeen tulo- ja työllisyysvaikutuksia koskevat havainnot tukevat sel
västi käsitystä , ettei väestöpaineen purkautuminen paranna väestön elinolosuh
teita lähtöalueilla . Hyötyjä ei voida luetella niinkuin on laita tuloalueiden osalla. 
Poismuutosta huolimatta eletään niukkojen tulojen varassa ja työttömyysuhan 
alaisena ja supistuvan yritystoiminnan suomat paikalliset palvelut heikkenevät. 
Pieni ansiotason kohoaminen hupenee kenties paikallisen verorasituksen kohoa
miseen, kenties siirtyy suurempien keskusten kasvuvoimaa ruokkimaan suurem
pien hankintojen ja lasten poismuuton mukana. 

Muuttoliikkeen aiheuttamat väestömäärän ja demografisen rakenteen muutok
set heijastuvat myös julkisten yhdyskuntien talouden ja hallinnon ongelmiin. 
Vaikutukset lähtö alueilla ovat luonteeltaan supistumiskehitystä voimistavia , 
tuloalueilla monessa suhteessa positiivisia ainakin siihen rajaan saakka, jolloin 
väestön ja toimintojen kasautumisesta koituvat kitkatekijät muodostuvat merkit
täväksi kustannuseräksi. 

Muuttoliikkeen luomat kustannukset kohdistuvat paljolti julkiseen valtaan 
sekä tulo- että lähtöalueilla, mutta sitä kautta ne välittyvät myös veronmaksajiin. 
Maaseudun eri alueille luonteenomaisia 1950- ja 1960-lukujen kehityspiirteitä 
olivat mm. seuraavat: 
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- Terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalitoimi ja opetus- ja sivistystoimi olivat väestökato
alueilla nopeasti kasvavia kuntien menotalouden sektoreita, mikä johti paikallaan polke
vaan tai hitaasti kohentuvaan toimintaan muilla kunnallisen hallinnon lohkoilla. 

- Erityisesti kuntien investointi toiminta oli taantuvaa väestöltään kasvaneisiin kuntiin ver
rattuna, jotka kykenivät investoimaan kunnallisteknisiin töihin, taajamien kehitykseen 
sekä yritystoiminnan edellytysten ja väestön palvelutason kohottamisen vaatimiin koh
teisiin. 

- Kuntien verotulot olivat väestökatoalueilla pienet ja hitaasti kasvavat väestönkasvualuei
siin rinnastettuna. Verorasitus, joka jo alkuaan oli väestökatoalueilla korkeampi, kohosi 
voimakkaammin kuin kasvualueilla. Suurin verorasituspaine koitui runsaasta ja kasva
vasta passiivisten väestöryhmien olemassaolosta. (Tauriainen & Koivula, 121- 157). 

Jo nämä kehityspiirteet antavat pohjan päätellä, että kunnallinen peruspalvelu
taso on edelleen ja enenevästi jäämässä jälkeen lähtöalueilla väestönkasvualueiden 
saavuttamasta. Väestökatoalueiden entistä pienempi aktiivinen väestönosa jou
tuu kokoamaan suurenevan passiivisen väestönosan aiheuttaman huoltorasituk
sen ja ylläpitämään palvelu tasoa yksikkökustannuksiltaan kalliimpaan hintaan. 
Tämä on omiaan heikentämään väestökatoalueilla pysyneen väestön sosiaalista 
asemaa ja lisäämään sen aktiivisimman osan muuttopainetta. Tuloalueiden kehi
tyssuunnat ovat päinvastaiset. Väestöltään vahvistuvissa kunnissa veronmaksaja 
saa paremman vastikkeen suorituksistaan kunnallisen palveutason parantumisen 
muodossa, mikä muodostuu tulomuuttoa aktivoivaksi lisätekijäksi. Tietenkin 
muuttaneiden tuoma väestönlisä kohottaa investointimenoja ja kuntien kustan
nuksia kuten esim. Suomen kaupunkeja koskeva tutkimus on osoittanut (Savi
salo & Murros, 1974). Kokonaisinvestointimenot olivat suurimmillaan nopeasti 
kasvaneissa kaupungeissa. Näyttää olevan vaikeaa arvioida tulomuuton koko· 
naisvaikutuksia kunnallistalouteen, mutta edellä mainittu tutkimus antaa viitteen 
siitä, että kunnalle muuttajasta aiheutuneet investointikustannukset korvautuisi
vat vaurastumisen tuottamana isätulona 12- 13 vuodessa. 

Loppuarvzomti 

Muuttoliikkeen seuraukset koko yhteiskunnan kannalta muodostavat enttam 
monitahoisen ongelmavyyhden, jota esillä olleet kehityspiirteet pystyvät vain 
karkeasti valottamaan. Käsiteltyjä taloudellisia seurauksia olisi kyettävä täydentä
mään mm. arvioin siitä, mitkä ovat muuttoliikkeen vaikutukset koko kansanta
louteen. Onko muuttoliikkeen tuloalueiden palveluvarustuksen kehittäminen 
hukkaan heitettyä kustannusta, kun vastaavia palveluvarustuksia oli jo lähtö
alueilla käytettävissä? Onko työmarkkinain alueellisen tasapainottomuuden pie
neneminen seikka, joka on lisännyt työvoimavarojen tehollista käyttöä? Onko 
väestökasautumien synty eteläiseen Suomeen jo sillä rajalla, jolla pitäisi pysähtyä 
kasvavien ruuhkautumiskustannusten eliminoimiseksi? 

Joka tapauksessa 1960-luvun kehityspiirteet, joiden jatkumista 1970-luvulla 
ei ole tässä tarkoin tilanneanalyysein perusteltu, osoittavat, että muuttoliike 
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kytkeytyy monien nykyisten taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien olemassa
oloon ja niiden syvenemiseenkin. Jos kehityssuuntia arvioidaan etupäässä talou
dellisin kriteerein, lienee helppoa päätyä yleishuomioihin. Yhdyskuntarakenteel
taan heikot lähtömuuttoalueet, monIn paikoin etelän suurkeskusten liepeillä, 
mutta eritoten varsinaisilla kehitysalueilla, ovat pysyneet taloudellisen rakenne
taantumansa kierteessä. Luistavassa alamäessä pysyminen näyttää sitäkin toden
näköisemmältä, kun 'luonnollinen väestönkasvu on tyrehtynyt. Lähtö- ja tulo
alueiden taloudelliset kehittyneisyyserot ovat suurentuneet eikä haja-asutusaluei
den autioitumisprosessi päättyne, vaikka etelän ja pohjoisen välinen muutto
virta kuivuisikin. Taloudellisesti vahvistuneiden väestönkasvu alueiden kehitys, 
piirteet ovat toisenlaisia, mutta niidenkin kasvuun sisältyy kipuja. Tulomuutto 
ei ole yksinomaan taloudellisia hyötyjä kasaavaa. Kustannuspuolta rasittavat 
lisääntyneet asuntotuotannon vaatimukset, taajamien infrastruktuurin ja palvelu
jen kohentamisen tuottamat menot, jotka kaiketi ovat myöhemmin korvautuneet 
vaurastumisen myötä. 

Jos muuttoliikkeen vaikutusten arviointi pohjattaisiin muihinkin kuin pelk
kiin taloudellisiin kriteereihin, vallitsevan loppu tilanteen arviointi huomattavasti 
monimutkaistuu. Ei kyetä vastaamaan, onko taloudellisen kasvun tavoittelussa 
tuotettu jo korvaamatonta vahinkoa ihmiselle itselleen, hänen elämisensä laadulle. 
Va!itauksetta jää kysymys, onko lähtöalueiden sosiaalisen organisaatiorakenteen 
muutos heikentänyt paikallisen väestön mahdollisuuksia osallistua, saada tyydy
tystä kanssakäymisestä ja turvautua tuttuihin sosiaalisiin verkostoihin. Yhtä 
vähän tunnetaan sitä, onko tulo alueiden sosiaalisen rakenteen differentioituminen 
vaikuttanut alkuperäisen väestön ja sinne muuttaneiden sosiaaliseen hyvinvoin
tiin. Tuntuu kuitenkin siltä, että muuttoliikkeeseen kytkeytyvät vaikutukset 
voitaisiin usein varustaa miinus-merkillä. Lähtöalueille muodostuneet ongelma
ryhmät - eläkeläiset, eläkkeelle siirtymisen tai alueelta muuton paineessa elä
vät - valaisevat taloudellisen kehityksen kulussa syrjään jääneitä, joiden sosiaa
lisesta hyvinvoinnista on huolehdittu puutteellisesti. Sosiaalisen rakenteen ter
veimmän, aktiivisimman ja toimintakykyisimmän väestönosan menetys ei suin
kaan lisää heidän elinympäristönsä kykyä vastata ongelmaryhmien tarpeisiin. 
Kulttuurimiljöön taantuminen näivettää henkisen kasvun mahdollisuuksia, vaik
ka kenties juuri sen varassa elämisen laadullinen kohentaminen voisi tapahtua. 
Yhtä todennäköistä on ongelmaryhmien esiintyminen tuloalueilla, vaikka niiden 
olemassaolo helposti peittyy taloudellisen keskiarvo tarkastelun huppuun ja talou
dellisen edistyksen ulkoisiin tunnusmerkkeihin. Tästä noususta syrjään jääneiden 
olosuhteiden kartoitus on välttämätöntä, ennenkuin muuttoliikkeen seurausten 
punnitseminen on paremmin mahdollista ja ennenkuin voidaan arvioida tuloaluei
den sosiaalisen organisaatiorakenteen elinvoimaa ja väestön sosiaalista hyvin
vointia. 
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KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA NÄKÖKOHTIA 

Pj. fil.1is. Altti Maiava 

- Aborttien lukumäärä on otettava huomioon hedelmällisyyslukuja määritettäessä. (Timo 
Hämäläinen, Aimo Pulkkinen) . 

- Maatalousyrittäjät on otettava huomioon aluepoliittisissa tukitoimissa (Juhani Alanen) . 
- Koulutetun muuttajan pääoma-arvo on arvioitu 200.000 markaksi. Vuosikymmenen 

muuttajamäärä maa- ja metsätaloudesta on 300.000, joka merkitsee tällöin 60 mrd. mk 
pääomasiirtoa alueelta toiselle (Uuno Varjo). 

- Valtakunnan työvoimatavoitteiden mukaan on työllisyyskursseilla kurssitettu uusia työn
tekijöitä. Tämä on johtanut siihen, että kehitys alueet ovat kouluttaneet kansalaisia Etelä
Suomen tarpeita varten (Paavo Pirttimäki). 

- Mahdollisuudet aluepoliittisin keinoin 1960-luvulla hillitä tyhjäalueiden muuttoliikettä 
olivat vähäiset (Juhani Tauriainen). 

- Muuttoliike ja virheellinen asuntopolitiikka aiheuttavat sen, että osa uusista kerros talo
alueista jää tyhjiksi (Paavo Pirttimäki) . 

- Onko yhteiskunnan rakennemuutoksilla ja koko yhteiskuntapolitiikalla pyritty liian suu
reen nopeuteen (ovatko haitat suuremmat kuin hyöty). Onnellisempaa saattaisi olla pyrkiä 
paljon pienempiin ja hitaampiin muutoksiin (Altti Majava). 
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Vankkaa tietoa hankitaan suhteellisen vähän ja toimitaan enemmän luulojen ja kuvitel
mien varassa (Altti Majava). 
Liikkuvuusarvostukset eivät vähäisyytensä takia ole olleet ratkaisevia muuttoliikkeen 
kehityksessä (Altti Majava). 
Muuttoliikkeen tarkastelu olisi suoritettava pidemmällä aikavälillä, koska liikkuminen ei 
ole lyhytjännitteistä. Yhteiskunnallinen kehitys on aaltoilua, jossa ihmiset siirtyvät sinne 
missä kullakin hetkellä on parhaat elinehdot. Jos muuttoliike olisi pelkästään kielteinen 
ilmiö, olisi Lapissa tällä hetkellä korkeintaan 100.000 asukasta 200.000 asemasta ja koko 
Suomi olisi tyhjä ilman aikoinaan tapahtunutta muuttoliikettä (Arto Salmela). 
Kuusamolainen suhtautuu kielteisesti alueelta toiselle tapahtuvaan muuttoliikkeeseen, 
mutta hyväksyy kuntansa sisällä keskustaajamaan tapahtuvan muuttoliikkeen (Arto Sal
mela). 

- Muuttoliikkeen sisällön tilastollinen tarkastelu johtaa vääristymiin, koska kunta tilastolli
sena alueyksikkönä ei ole maan eri osissa vertailukelpoinen (Eino Jutikkala, Taisto Johtei
nen). 

- Väestökysymysten järjestely valtionhallinnossa olisi uudistettava ja päästävä koordinoi
dumpaan ja tehokkaampaan väestöpolitiikan harjoittamiseen (Jouko Hulkko). 
Muuttoliike ei ole pelkästään kielteinen ilmiö (Katri Laatunen, Arto Salmela, Juhani 
Wallenius). 
Valtion rahavirtojen ohjauksessa ovat ruuhka-Suomen vajaa-asutusalueet jääneet lapsipuo
len asemaan (Vilho Niitemaa). 
Heisinkikeskeisen muuttoliikkeen syynä on keskitetty päätöksenteko, maakuntaitsehallin
non puuttuminen ja kunnallisen itsehallinnon kaventuminen on heikentänyt eri alueiden 
omaehtoista kehittämistoimintaa (Lauri Palmunen). 
Väestöpolitiikka on hoidettu huonosti, vaikeudet vuosikymmenen kuluttua tulevat ole
maan suuret. Erityisesti tämä tulee näkyviin muuntuneena ikärakenteena ja työvoima
pulana (Sirkka Lankinen). 
Työttömyyskorvausten maksuperusteet ovat olleet virheellisiä. Korvauksia on maksettu 
työvoimalle, jota olisi pitänyt kouluttaa (Sirkka Lankinen). 
Pääkaupunkiseudun sisäinen muuttoliike, n . 120.000 henkeä (1974) muodostaa huomatta
van suuren osan koko maan muuttoliikkeestä. Tämä johtuu lähinnä asumisväljyyden kas
vusta (Eero Holstila). 
Imeväiskuolleisuus on hyvä alueellisen kehittyneisyyden indikaattori (Ole Wasz-Höckert). 
Helsinkikeskeisyydelle on luotava voimakkaita vastalääkkeitä, esim. teknisen ja kaupalli
sen koulutuksen hajasijoituksella (Ole Wasz-Höckert). 

TIEDONTARVE 

On tutkittava muuttoliikkeen vaikutusta puolueiden alueelliseen kehitykseen . 
Tuotettaessa tietoaineistoa, joka tekee mahdolliseksi muuttoliikkeen ja luonnollisen väes
tömuutoksen vaikutuksen erittelyn, liikkuvuuden vaikutuksia lähtö- ja tuloalueiden sosiaa
lisiin järjestelmiin ei tunneta riittävästi. 

- Tutkimuksen monimutkaistumisesta huolimatta on muuttoliikkeen vaikutusten arvioinnin 
pohjattava taloudellisten kriteerien lisäksi myös sosiaalisiin kulttuuriympäristöön liittyviin 
kri teereihin. 
Taloudellisen keskiarvo tarkastelun ulkopuolelle jääneiden olosuhteiden kartoitus on välttä
mätöntä. Näitä ovat esim. eläkeläiset, alueelta muuton paineessa elävät sekä muut talou
dellisen kehityksen kuluessa syrjään jääneet. 
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- Muuttoliikkeen kustannusten kokonaistarkastelu mukaanluettuna ns. muuttoliikkeen kak
koslaskut (sosiaalinen sopeutumattomuus, lisääntynyt sairastavuus). 

- Muuttoliikeilmiäiden ymmärtämiseksi ja oikeiden yhteiskuntapoliittisten ratkaisujen teke
miseksi on lisättävä demograafista perustutkimusta. 
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4. MUUTTAJAN · MUOTOKUVA - MUUTTAJAN 
MOTIIVI JA VALINNAT 

.1 TALOUDELLISET TEKIJÄT 

Yht. maist. Ilkka Leveelahti 

Maassamuuton tarkastelussa voidaan kiinnittää huomio joko muuttoliikkeen 
syihin jaltai muuttoliikkeen seurauksiin. Tässä tarkastellaan lyhyesti pelkästään 
muuttoliikkeen taloudellisia syitä. Tarkastelun kohteena on yksityinen muuttaja, 
jolloin yksilön muuttoa alueelta toiselle edeltää aina muuttopäätös. Muuttopää
töksen taas voidaan olettaa olevan tulosta siitä vallitsevasta informaatiosta, joka 
yksilöllä on kulloinkin saatavissa sekä hänen asuinalueeltaan että muilta alueilta. 
Kun tarkastellaan pelkästään taloudellisten tekijöiden vaikutusta muuttopäätök
seen, voidaan tätä päätöstä käsitellä yksilön kannalta investointipäätöksenä, jossa 
hänen on otettava huomioon muutosta aiheutuvat tuotot ja kustannukset sekä 
tehtävä valintansa näiden tietojen pohjalta. 

Mitkä olisivat ne tuotot ja kustannukset, joita muuttajan olisi otettava huo· 
mioon. Näitä on tietysti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia. Jos tarkastellaan 
pelkästään taloudellisia tuottoja niin ne on yleensä määritelty yksilön muutostaan 
saamaksi rahallisen reaalitulonnOlJsuksi, jonka laajuuteen vaikuttavat muutokset 
nimellisansioissa, hinnoissa ja työllisyysmahdollisuuksissa. 

Taloudellisina kustannustekijöinä on yleensä pidetty muutosta aiheutuvia kul
jetuskustannuksia sekä niitä lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat uuden asunnon ja 
työpaikan etsimisestä sekä erilaisten palvelujen saatavuudesta. Näin ollen muut
toliikkeen taloudellisten syiden tarkastelussa joudutaan kiinnittämään huomio 
eri alueiden tarjoamiin ansio- ja työllisyysmahdollisuuksiin, alueilla vallitseviin 
kustannus- ja palvelutasoeroihin sekä näiden yhteyksiin muuttovirtoihin. 

Jor nyt määritellään muuttovirta (M ij ) alueelta i alueelle j, niiden yksilöiden 
lukumääräksi, jotka muuttavat i:stä j:hin, voidaan tämä virta esittää riippuvaksi 
alueiden välisistä eroista tulotasoissa, työllisyysmahdollisuuksissa, kustannuksissa 
sekä erilaisten palvelujen saatavuudessa ts. 

missä M· · 1) 

y .. 
1) 

4 Muuttoliike 

muuttovirta alueelta i alueelle j 

Y j - Y i = nimellisansiotasoero alueiden j ja i välillä 
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u·· II u· I u· 1 työllisyysero alueiden j ja i välillä 

p .. 
II 

p. 
I 

p. 
1 kustannustasoero alueiden j ja i välillä 

S ·· II S· I S· 1 = palvelutasoero alueiden j ja i välillä. 

Muuttovirtaan vaikuttavista suureista voidaan olettaa: 

a) y .. 
II 

b~ 
c) p .. 

II 
d) S" II 

~o 

>0 

>0 

>0 

tulot joko paremmat tai yhtä suuret alueella j kuin alueella i 

työmahdollisuudet paremmat tai yhtä hyvät alueella j kuin 
alueella i 

kustannustaso korkeampi tai yhtä suuri alueella j kuin alueella i 

palvelutaso parempi tai yhtä hyvä alueella j kuin alueella i. 

Jotta muuttovirtaa alueiden i ja j välillä olisi, on ainakin yhdessä kohdista a - d 
oltava voimassa epäyhtälö, jos oletetaan muuton riippuvan pelkästään näistä esi
tetyistä muuttujista. Lisäksi voidaan olettaa, koska muuttajat maksimoivat omaa 
etuaan, että tulotaso-, työllisyys- ja palvelutasoerojen ja muuttovirtasuureen vä
lillä on positiivinen riippuvuus, jolloin muuttovirta i:stä j:hin kasvaa, jos jokin 
näistä suureista kasvaa ceteris paribus. Näin ollen muuttovoitto olisi yhteydessä 
korkeaan tulotasoon, hyviin työ- ja palvelumahdollisuuksiin, muuttotappio taas 
vastaavasti alhaiseen tulotasoon ja vähäisiin työllisyys- ja palvelumahdollisuuk
siin . Kustannustasoeron ja alueelle muuton välillä voidaan olettaa olevan nega
tiivinen riippuvuus ts . jos kustannukset alueella j kasvavat ceteris paribus vähe
nee myös alueelle muutto. Näin ollen voidaan todeta, että muuttoa alueelle suosi
via tekijöitä olisivat korkea tulotaso, hyvät työllisyys- ja palvelumahdollisuudet 
kun taas muuttoa alueelle hidastava tai jopa sen estävä tekijä- olisi alueen korkea 
kustannustaso. 

Edellä esitettyjen ajatusten empiirinen testaus suoritettiin käyttäen alueina 
kuntia ja tietoina lähinnä vuoden 1970 -väestölaskennasta saatavia tilastosarjoja. 
Kuntatason aineisto koostui otoksesta, jossa oli mukana 108 kuntaa.' Näistä 
kunnista oli 43 muuttovoittokuntaa ja 65 muuttotappiokuntaa.2 

Muuttovirtasuureet, joiden yhteyksiä taloudellisiin tekijöihin kartoitettiin, olivat 
kuntaan muutto(M in) ja kunnasta muutto (M out ) sekä muuttovoitto- ja 
muuttotappiokuntien kohdalla lisäksi nettomuutto (M net) ts . kuntaan muutto 
miinus kunnasta muutto. Kaikki muuttovirtasuureet suhteutettiin kunnan 1000 
asukasta kohti ja niiden keskimääräiset arvot on esitetty taulukossa 1. 

I Otoksen kunnat valittiin keskus- ja vaikutusalueluokituksen pohjalta, jolloin mukana olivat 
kaikki keskukset pääkaupunkitasolta, valtakunnanosatasolta ja maakuntatasolta. Alempien 
keskustyyppien osalta otos oli harveneva. 

2 Muuttotappiokunnista Helsinki jätettiin pois analyyseistä. 
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Taulukko 1. Keskimääräiset muuttoluvut 1000 asukasta kohti 

kaikki kunnat 
muuHovoittokunnat 
muu ttotappiokunna t 

Min 
55.7 
88.6 
32.8 

Taloudelliset tekijät, joiden vaikutuksia testattiin, olivat: 

M out 
56.4 
59.8 
53.8 

M net 
- 0.7 

29.2 
-21.0 

kunnan asukkaiden tulotaso (Y), jonka mittana käytettiin veroäyrien luku
määrää asukasta kohti vuodelta 1969 
työllisyys taso (U n ), jota mitattiin työttömien työnhakijoiden lukumäärän 
suhteena 1000 ammatissatoimivaa kohti. Tällä mitattiin kunnan työmah
dollisuuksia yhdessä 
ammatissa toimivan väestön prosenttiosuuden (ATV) koko väestöstä kanssa. 

Koska tulotason ja elinkeinorakenteen välillä on tutkimuksissa havaittu olevan 
riippuvuutta, otettiin mukaan elinkeinorakenteen mittareiksi: 

teollisuusväestön %-osuus at-väestöstä (ATV te ) 
maatalousväestön %-osuus at-väestöstä (ATV ma ) 
palveluväestön %-osuus at-väestöstä (ATVpa )' jonka ajateltiin myös kuvaa
van kunnan palvelumahdollisuuksia yhdessä 
palvelupistemäärän (P), joka saatiin keskus- ja vaikutusalueluokituksesta 
vuodel ta 1967, kanssa. 
ainoa kustannuksiin viittaava tekijä oli äyrinhinta (Pä ) vuodelta 1969. 
Tällä mitattiin kuntalaisen maksamaa hintaa kunnan tarjoamsta palve
luista. 

Taloudellisten tekijöiden keskimääräiset arvot on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Taloudellisten suureiden keskimääräiset arvot 

Y Un ATV ATVteATVma ATVpa P p .. a 
kaikki kunnat ... .... 3845 10.2 44.8 29.2 30.2 37.4 68.7 13.8 
muuttovoittokunnat ... 5073 10.0 46.8 41.3 8.1 48.7 118.6 13.7 
muuttotappiokunnat .. 2945 10.5 43.2 21.0 45.9 29.2 33.8 13.9 

Taulukon wlokset tukevat väitteitä, että muuttovoittoa saavat kunnat, joissa on 
keskimääräistä korkeampi tulotaso, pienempi työttömyysaste, korkeampi amma-

51 



tissa toimiva väestön osuus, korkeampi teollistumisaste, ' paremmat palvelujen
saantimahdollisuudet ja alhaisempi äyrinhinta. 

Eri taloudellisten tekijöiden tnerkitsevyyden testaus muuttovirtoihin suoritet
tiin laskemalla muuttosuureiden ja taloudellisten tekijöiden välisiä korrelaatioita. 
Vain merkitsevät korrelaatiot 5 % riskitasolla on kirjattu näkyviin. 

Taulukko 3. Korrelaatiot kuntaan muuton ja kunnasta muuton sekä taloudellisten 
tekijöiden välillä kaikissa kunnissa . 

y Un ATV ATVte ATVma ATVpa p p .. 
a 

Min .. . ... . .. ... . 0.41 0.28 0.43 -0.47 0.35 0.36 

M out ..... . . ..... 0.23 -0.23 0.26 

Veroäyrimäärällä asukasta kohti mitattiin tulotasoa ja se näyttää olevan positii
visessa suhteessa kuntaan muuttoon, joten tämä viittaa siihen, että korkeamman 
tulotason kunta saa enemmän muuttovoittoa kuin alemman tulotason kunta . 

Teollistumisasteen ja pavelumahdollisuuksia mittaavien suureiden korrelaatiot 
olivat myös positiivisia, joten tämä tukee sitä tulosta, että teollisuusvaltaiset ja 
hyvät palvelumahdollisuudet omaavat kunnat houkuttelevat muuttajia itselleen . 
Koska myös näiden muuttajien välillä sekä niiden ja tulotason välillä on merkit
täviä korrelaatioita voidaan puhua eräänlaisesta taloudellisten mahdollisuuksien 
kumulaatiosta. Maatalousvaltaisuus puolestaan vähentää kuntaan muuttoa. 

Kunnasta muuttoon oivat merkitsevät korrelaatiot työttömyydellä, palvelu
elinkeinojen ja maatalousväestön osuudella. Työttömyys ja palveluväestön osuus 
korreloivat positiivisesti, joten työttömyys on kunnasta pois työntävä tekijä . 
Maatalousvaltaisuuden negatiivinen korrelaatio viittaa maa- ja metsätaloudenhar
joittajien mahdolliseen muuttohaluttomuuteen. 

Muuttovoittokunnissa kuntaan muuton kanssa korreloivat merkitsevästi vain 
tulotaso, työttömyysaste ja palvelupistemäärä. 

Taulukko 4. Korrelaatiot kuntaan muuton ja taloudellisten tekijöiden välillä 
muuttovoi ttokunnissa 

Y Un 
Min ..... . ......... 0.42 -0.36 

ATV AT\'te ATVma ATVpa p 
-0.80 

p .. 
a 

Suurin positiivinen korrelaatio oli palvelupistemäärän ja kuntaan muuton välillä. 
Näin ollen pavelujen saatavuus näyttäisi vaikuttavan muuttokohteen valintaan. 
Myös kunnan tulotason kasvu suosii muuttovoittokuntiin tapahtuvaa muuttoa. 
Ainoastaan työmahdollisuuksien väheneminen (työttömyyden kasvu) hidastaisi 
kuntiin Japahtuvaa muuttoa. 
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Muuttotappiokunnissa tyottomyys, maatalousväestön osuus ja koko ammatis
satoimivan väestön osuus saivat merkitsevät korrelaatiot kunnasta muuton 
kanssa. 

Taulukko 5. Korrelaatiot kunnasta muuton ja taloudellisten tekijöiden välillä 
muu ttotappiokunnissa 

y Un ATV ATVte ATVma ATVpa 
0.39 - 0.22 0.23 

P P .. 
a 

Koska työttömyyden ja maatalousväestön osuuden korrelaatiot olivat positiivisia 
kunnasta muuton kanssa, tuntuu sekä työttömyyden kasvulla että maatalous
valtaisuuden lisääntymisellä olevan kunnasta poistyöntävä vaikutus. At-väestön 
osuuden kasvu taas puolestaan vähentäisi kunnasta muuttoa. 

Lopuksi laskettiin nettomuuton ja taloudellisten muuttujien väliset korrelaa
tiot sekä muuttovoitto- että muuttotappiokunnissa. Muuttovoitto korreloi positii
visesti sekä tulotason että maatalousvaltaisuuden kanssa. Negatiiviset korrelaatiot 
muuttovoitolla oli työttömyyteen palveluelinkeinojen osuuteen. 

Taulukko 6. Nettomuuton ja taloudellisten tekijöiden väliset korrelaatiot muut
totappiokunnissa 

muuttovoittokunnat Y Un 
Mnet ............ . 0.30 - 0.35 

muuttotappiokunnat 

Mnet .............. - 0.55 

ATV ATVte ATVma ATVpa 
0.53 - 0.35 

p p .. 
a 

- 0.41 -0.57 0.57 - 0.300.30 

Kun tarkasteltiin lisäksi taloudellisten muuttujien keskinäisiä korrelaatioita ja 
muuttovoittokuntien sijaintia, voitiin todeta, että osa muuttovoittokunnista oli 
maatalousvaltaisia kuntia, jotka sijaitsivat lähellä teollistunutta ja suhteellisen 

hyvän palveluvarustuksen omaavaa kuntaa . 
Muuttotappio negatiivisesti tulotason, at-väestön osuuden, teollisuusväestön 

osuuden ja palvelumahdollisuuksien kanssa . Positiivinen korrelaatio oli muutto
tappiolla sekä maatalousväestön osuuden että äyrinhinnan kanssa. Taloudellis
ten muuttujien keskinäiset korrelaatiot olivat myös merkittäviä, joten tämä 
yhdistettynä edellisiin tuloksiin tukisi sitä, että muuttotappiokunnat olisivat 
alhaisen tulotason, ja vähäisen teollistumisasteen sekä huonon palveluvarustuk
sen omaavia kuntia . Myös korkea äyrinhinta ja suuri maatalouden osuus kasvat

tavat muuttotappiota. 
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Esityksen alussa lähdettiin liikkeelle siitä oletuksesta, että muuttoa edeltää 
muuttopäätös, johon vaikuttaa ympäristöstä saatava informaatio. Muuttovirto
jen alueilta toisille oletettiin olevan seurausta näistä päätöksistä, jolloin ajateltiin 
voitavan pyrkiä selvittämään muuttopäätöksiin vaikuttavia taloudellisia tekijöitä 
tutkimalla kuntien ominaisuuksia ja muuttovirtojen yhteyksiä taloudellisiin teki
jöihin. Yleispiirteinä tuloksista voitiin todeta, että kuntaan muuttoa näyttivät 
suosivan tulojen kasvu, teollistamisasteen nousu, palveluvarustuksen paranemi
nen ja työmahdollisuuksien lisääntyminen. Kunnasta muuttoa näyttivät aiheutta
van työttömyys ja palveluvarustuksen vähäisyys. Muuttovoiton syntyyn vaikutti 
korkean tulotason ja työmahdollisuuksien paranemisen ohella myös kunnan si
jainti lähellä voimakkaita teollisuuskeskuksia. Muuttotappio puolestaan liittyi 
vähäiseen teollistumisasteeseen, huonoihin palvelumahdollisuuksiin, alhaiseen 
tulotasoon ja korkeaan äyrin hintaan. 

Kokonaisuutena voidaan todeta saatujen tulosten vahvistaneen vallitsevia 
käsityksiä. Kuitenkin taloudellisten tekijöiden ja muuttosuureiden väliset riip
puvuudet jäivät suhteellisen alhaisiksi, joten puhtaasti taloudellisilla tekijöillä 
ei kyetä selittämään kovin suurta osaa muuttovirtojen suunnista, vaan mukaan 
on otettava myös ei-taloudellisia tekijöitä, jotta kuva muodostuisi täydellisem
mäksi. On myös syytä muistaa, että lasketut korrelaatiot kertovat vain lineaarisen 
riippuvuuden selitettävän ja selittäjien välillä, joten tällöin jäi pois kokonaan 
ei-lineaarisen riippuvuuden testaus taloudellisten tekijöiden ja muuttosuureiden 
välillä. 
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. 2 SOSIAALISET TEKIJÄT 

Sosiaaliset tekijät muuttoliiketutkimuksissa 

Valt.1is. Pekka Huuhtanen 

Maamme sisäisen muuttoliikkeen vilkkaus, paasuunnat ja keskeiset syyt on 
tunnettu jo pitkään. Tutkimusten tarkastelukulma on ollut usein kansantalou
dellinen tai työvoimapoliittinen: analyysi on kytketty Suomessa nopeasti tapah. 
tuneeseen elinkeinorakennemuutokseen, alueellisiin kehittyneisyyseroihin, työl
lisyystilanteen vaihteluihin eri aikoina ja eri puolilla maata jne. Koko maan 
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tasolla onkin pystytty osoittamaan taloudellisten tekijöiden keskeinen merkitys 
muuttovirtojen laajuuden ja suunnan selittäjänä. 

Muuttamisen syiden yksilökohtaiset tutkimukset ovat rakentuneet joidenkin 
kysely- ja haastattelututkimusten varaan. Aineistot ovat verraten suppeita ja kä
sitteiden määrittelyltään niin suuresti, että ongelmakentästä ei ole toistaiseksi 
olemassa yhtenäistä kattavaa kuvaa. Osin tähän on vaikuttamassa yksilöihin 
kohdistuvien tutkimusten läpiviennin työläys ja kalleus, osin teorianmuodostuk
sen puutteellisuus koko muuttoliiketutkimuksessa yleensä ja yksittäisiä muutta
jia ja muuttajaryhmiä koskevassa tutkimuksessa erityisesti. 

Yksityisiin muuttajiin, heidän muuttonsa syihin, muuton suorittamiseen ja 
seurauksiin on maassamme kohdistunut lisääntyvä huomio viimeisen vuosikym
menen aikana suurelta osin siksi, että maan sisäisen väestönkehityksen tasapai
nottomuus ja työvoimapula Etelä-Suomessa ovat kärjistyneet ennalta arvaamat
tomasti; kehityssuunta tullee jatkumaan samanlaisena huolimatta lähiajan ylei
sestä suuntauksesta tilapäisesti poikkeavista näkymistä. Sosiaalisten näkökoh
tien korostuminen muuttoliiketutkimuksissa on myös yhteydessä hyvinvoinnin 
käsitteen uudelleen arvioon, onhan elämisen laadusta alettu puhua aikaisempaa 
monipuolisempana hyvinvoinnin kriteerinä. 

Tässä esityksessä keskitytään muuttajan muotokuvan hahmottamiseen ja muu
ton syiden kartoittamiseen nimenomaan yksityisten muuttajien ja muuttajaryh
mien näkökulmasta . Tarkastelun kohteena on kunnasta toiseen muuttaminen eli 
maassamuutto . Huomio on seikoissa, jotka ovat kuuluneet lähinnä sosiologiseen 
ja psykologiseen tutkimusperinteeseen. Näitä lähestymistapoja soveltavien tutki
musten harvalukuisuudesta johtuu, että dokumentointi painottuu maassamuuton 
osalta nuorten Uudellemaalle muuttoa koskevaan selvitykseen (Huuhtanen 1975) 
sekä Ruotsiin muuttoa ja potentiaalisia muuttajia käsitteleviin tutkimuksiin 
(Heikkinen 1974, Hietala 1974, Lehtonen 1975) . 

Muuttajien valikoituneisuus ja muotokuva 

Muuton syyt ja muuttajien valikoituneisuus ovat tOlsunsa läheisesti liittyviä 
seikkoja. Tarkasteltaessa yhteiskuntaa kokonaisuudessaan (huomioitava myös 
olosuhteet maan rajojen ulkopuolella) voidaan lähteä siitä, että ihmiset - jotka 
ovat potentiaalisia muuttajia - ovat samojen koko yhteiskuntaa koskevien olo
suhteiden vaikutuspiirissä. Kun tarkennetaan näkökulma nimenomaan muutto
liikkeeseen, keskeinen tekijä on työmarkkina- ja työllisyystilanne, nivoutuvat
han alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus toisiinsa. Muuttaminen ei kuitenkaan 
kohdistu tasaisesti koko väestöön vaan se valikoi siihen altteimmat ryhmät. Osa 
väestöstä on keskimääräistä riippuvaisempi työmarkkina tilanteesta: työttömyys 
tai sen uhka kohdistuu voimakkaimmin toisaalta kehitysalueilla asuviin, toi
saalta ilman ammattikoulutusta oleviin. Koulutusta ja tavoitetasoa vastaavan 
työpaikan saaminen ja ammatti uralla eteneminen onnistuu puolestaan usein 
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valU siten, että siirrytaan pitkänkin matkan päähän toiselle paikkakunnalle ta
voitteiden saavuttamiseksi. Ensinmainitut muuttosyyt yhdistetään tavallisesti 
ns. pakkomuuttoon, jälkimmäiset vastaavasti tavoitemuuttoon. 

Muuttoliikkeen määrän ja suunnan ennustaminen ja siihen vaikuttaminenkin 
olisi verraten helppoa, mikäli ilmiö voitaisiin selittää yksinomaan taloudellisten 
tekijöiden kautta. Näin ei asia kuitenkaan ole. Niistäkin samalla paikkakunnalla 
asuvista ihmisistä, joiden koulutusaste, työnsaantimahdollisuudet ja aineellisen 
hyvinvoinnin taso ovat samansuuruiset, vain osa muuttaa. Työttömiksi joutu
neista jotkut lähtevät etsimään toimeentuloa muualta, toiset jäävät odottamaan 
työtilaisuuksien avautumista kotipaikkakunnallaan. Taloudellisen toimeliaisuu
den elpyessä liikkuvuus usein lisääntyy kasvavien odotusten vuoksi, vaikka 
omalla paikkakunnalla olisikin sopivia työpaikkoja tarjolla. Omien toiveiden 
suunnassa olevaa koulutusta lähdetään etsimään sieltä, missä sitä on tarjolla jne. 
Näin ollaankin päädytty muutoin syiden yksilöllisiin ja ryhmäkohtaisiin eroa
vuuksiin. Erot itselle asetetuissa tavoitteissa, muuttoalttiudessa ja muuton pakol
lisuuden asteessakin 'selittyvät kunkin yksilön kohdalla suurelta osin ns. sosiaali· 
sista tekijöistä (mukaanlukien psykologiset seikat). 

Muuttajat valikoituvat muusta väestöstä ja yhtenä valikoitumisen mekanismi
na on, miten henkilöt kykenevät ylittämään muuton suorittamisen esteet (talou
delliset, koulutukselliset, ammattitaitovaatimukset jne). Suomessa tehdyt tutki
mukset ovat sangen yhtäpitävästi osoittaneet, että valikoitumista tapahtuu ai
nakin seuraavien tekijöiden suhteen: ikä (nuoret muuttavat eniten), sukupuoli 
(naiset enemmän), koulutus (koulutusta runsaasti hankkineet enemmän), am
matti (yhteiskunnallisissa, humanistisissa ammateissa työskentelevät eniten). 

Keskeinen piirre Suomessa aivan viime vuosiin asti on ollut väestön muutto 
kehitysalueilta keskuksiin, Itä- ja Pohjois-Suomesta etelään. Voimakkaan tun
nepitoisiakin kannanottoja on esitetty varsinkin nuorten muuttamisesta, ovat
han he muuttajien pääjoukkoa (15-24-vuotiaita oli vuonna 1971 asuinkuntaa 
vaihtaneissa 37 % kun heitä koko väestössä oli ainoastaan 19 %) . Näkemykset 
muuton syistä ja etenkin sen hyödyllisistä ja haitallisista seurauksista ovat vaih
delleet varsinkin sen' mukaan, onko asiaa tarkasteltu lähtö- vai tuloalueen näkö
kulmasta. Kovin harvoin ovat muuttajien ääni ja ,käsitykset kantautuneet esiin 
"asiantuntijoiden" väittelyn lomasta. Nuorten maassamuuttajien muotokuvaa, 
muuton syitä, suorittamista sekä sopeutumista uusissa oloissa lähdettiin syste
maattisesti kartoittamaan haastattelemalla vuonna 1973 muualta Suomesta Hel
sinkiin, Porvooseen ja Porvoon maalaiskuntaan muuttaneita nuoria juuri muuton 
tapahduttua (Huuhtanen 1975). 

Tutkimus osoitti selvästi, että nuorten muuttoliike on syiltään ja seurauksil
taan hyvin heterogeeninen ilmiö, varsinkin jos sitä verrataan maastamuuttoon. 
Muuttoliikkeen valikoivuus tulee hyvin selvästi näkyviin mm. siinä, että muut
tajat olivat saaneet enemmän koulutusta kuin heidän ikätoverinsa keskimäärin 
koko maassa. Nuorten muuttoa etelään ei suinkaan voi kuvata yksinkertaistaen 
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maaltamuutoksi: enemmistö 15-24-vuotiaista on lähtöisin kaupungeista ja 
kauppaloista. Se ei myöskään ole yksiviivaisesti tulkittavissa elinkeinorakenteen 
muutoksen synnyttämäksi hakeutumiseksi uusiin ammatteihin ja tehtäviin: 
muuttajissa on niin ammatillista koulutusta ja työkokemusta jo saaneita omalla 
alallaan eteenpäin pyrkiviä kuin ammatin vaihtajia ja ensi kertaa työelämään as
tuviakin. Omia ryhmiään ovat opiskelemaan tulevat nuoret ja aviopuolison mu
kana muuttavat perheenäidit. Ei siis ole olemassa yhtenäistä muuttajan muoto
kuvaa vaan useita taloudellisten, sosiaalisten ja psykologisten seikkojen perus
teella erotettavissa olevia ihmisryhmiä. 

Niin tämän kuin useiden muidenkin tutkimusten perusteella on todettava, että 
valtaosa maan sisällä kunnasta toiseen muuttavista on saamansa koulutuksen ja 
ammattitaidon perusteella arvioiden verraten edullisessa asemassa. Heidän jou
kossaan on luonnollisesti ryhmiä, lähinnä alimpiin sosiaaliasemiin kuuluvia ras
kaisiin ja huonostipalkattuihin työ tehtäviin tulevia (usein maalta ilman koulu
tusta kaupunkiin muuttaneet), joiden tilanne on pulmallinen. Kuitenkin koko 

\v'äestön olosuhteita ajatellen kaikkein epäedullisimmassa asemassa lienevij,t sit
.~ - tenkin ne, jotka jäävät paikoilleen väestönkatoalueilla, ovathan he usein ikään

tyneitä, ilman kunnollista ammatillista koulutusta ja vailla mahdollisuuksia pa
rantaa taloudellista tilannettaan, ellei pysyviä työpaikkoja pystytä perustamaan 
heidän asuinseudulleen. 

Miksi ihmiset muuttavat 

Tarkasteltaessa muuttamista ja siihen liittyviä valintoja yksityisen muuttajan 
näkökulmasta ei muuttoa tule pitää yhtenä ainutkertaisena tapahtumana vaan 
kyseessä on pitkäaikainen prosessi. Se alkaa lähtöpaikkakunnalla joko ympäris
tön tarjoamien toimeentulomahdollisuuksien puutteen pakottamana parempien 
olosuhteiden etsimisenä tai omien tarpeiden entistä parempien tyydytysmahdol
lisuuksien hakemisena. Muuton yksilölliset syyt ovat yhteydessä ympärillä ole
vaan fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Prosessi etenee vaihtoehdoista han
kittavien tietojen kautta muuttopäätöksen tekoon, varsinaiseen muuttamiseen 
sekä uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen tai edelleenmuuttoon. 

Muuttamisen sosiaalisten syiden tutkiminen edellyttää tietojen hankintaa yk
silö- ja ryhmätasolta. Makrotason analyysien perusaineistot kuten erilaiset tilas
tot, väestölaskennat, muuttoilmoitukset ym. rekisterit eivät sellaisenaan ole riit
täviä vaan aineisto on kerättävä haastatteluin ja postikyselyin. Muuttajien vastat
tavaksi esitetään joko avoimia kysymyksiä tai syyluetteloita, jotka on luokiteltu 
aikaisempien tutkimusten perusteella eri syyryhmiin. Vastaukseksi saadaan täl
löin muuttajien omat käsitykset ja tulkinnat muuttonsa syistä, jotka saattavat 
poiketa ns. todellisista, objektiivisista syistä. Tuloksia tulkittaessa ja johtopää
töksiä tehtäessä on tärkeää muistaa, että eri ihmiset hahmot tavat ympäristöään 
eri tavoin, arvostavat eri asioita ja tiedostavat ja tulkitS"evat oman käyttäytymi-
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sensä motiivit toisistaan poikkeavasti. Muuttopäätös ei suinkaan myöskään aina 
ole rationaalisen olosuhdevertailun tulos, taustalla saattaa olla useita syitä ja 
satunnaisten herätetekijöiden merkitys voi joissakin tapauksissa olla ratkaiseva. 

Huolimatta menetelmällisistä eroista eri tutkimukset ovat johdonmukaisesti 
osoittaneet, että työpaikkojen puute, parempien paikkojen hankkiminen, parem
piin ansioihin pyrkiminen ym. taloudelliset tekijät ovat päällimmäisiä maassa
muuton syitä. Näiden rinnalla esimerkiksi huono viihtyvyys aikaisemmalla paik
kakunnalla, vaihtelunhalu tai palvelujen puute eivät ole kovinkaan merkityksel
lisiä. Uudellemaalle tulleista nuorista (Huuhtanen 1975) 25 % sanoi muutta
neensa paremman työpaikan tai palkan toivossa, 18 % työttömyyden tai sen 
uhkan vuoksi sekä 13 % omaa ammattitaitoa ja työkokemusta kehittääkseen 
tai päästäkseen ammattiuralla eteenpäin. Osin näitä syitä - etenkin viimeksi 
mainittua - voidaan pitää paitsi taloudellisina myös sosiaalisina, mutta tässä 
yhteydessä rajataan sosiaalisten syiden käsitteen alle lähinnä ne syyt, jotka liit
tyvät yksilön käyttäytymiseen yhteisön ja ryhmän jäsenenä tai ainakin riippu
vuussuhteessa sosiaaliseen ympäristöön (mukaanlukien harrastusmahdollisuudet 
yms). Nuorista muuttajista 7 % piti tärkeimpänä muuton syynä avioliittoa ja 
5 % sitä, että muita ystäviä tai sukulaisia aikoi muuttaa tai oli jo muuttanut. 
Vaihtelunhalu ja viihtymättömyys edellisellä paikkakunnalla oli 9 % :lla tärkein 
muuttosyy. Sitä vastoin parempia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ei yksikään 
maininnut keskeisimmäksi syksi ja toiseksi tärkeimmäksi syyksikin sen totesi 
vain 2 % vastanneista. 

Kysely- ja haastattelu tutkimusten perusteella havaitaan' kaikkiaan, että mui
den henkilöiden muuttamisen ja avioliiton kokee tärkeimmäksi kunnasta siirty
misen syyksi 5- 15 % muuttajista osuuden vaihdellessa tutkimusjoukon mu
kaan. Avioliiton merkitys on suurin ymmärrettävästi nuorissa ikäryhmissä. Eri
tyisen merkillepantavaa on, että yllämainittujen sosiaalisten syiden kohdalla on 
huomattava sukupuolten välinen ero: muiden henkilöiden vaikutus omaan muut
tamiseen on selvästi korostuneempi nais,ten kuin miesten kohdalla. Helsinkiin, 
Porvooseen ja Porvoon maalaiskuntaan muuttaneista nuorista naisista 12 % 
ilmoitti avioliiton tärkeimmäksi syyksi, miehistä ainoastaan 1 %. Muuttosyyn 
"koska muita oli jo muurtanut tai aikoi muuttaa" vastaavat osuudet olivat nai
set 7 % ja miehet 2 %. Ero oli erityisen suuri Porvoon seudulle (pääasiassa 
teollisuuden palvelukseen) tulleiden kohdalla. Naisista joka kolmas (32 %) 

ilmoitti tärkeimmäksi muuttonsa syyksi joko avioliiton tai muiden muuttami
sen, miehistä ainoastaan 3 %. 

Edellä on tuotu lyhyesti esiin lähinnä sellaisia muuttamisen syitä, joissa sel
vimmin on kyse muuttajan käyttäytymisestä ryhmän jäsenenä. Avioitumisen 
todettiin olevan yksi tapahtuma, joka usein merkitsee siirtymistä paikkakunnalta 
toiselle. Samantapaisia elämäntilannetekijöitä on useita; muuttoon helposti joh
taviin elämäntilanteen käännekohtiin kuuluvat mm. koulusta työelämään siirty
minen, avioero ja leskeksi jääminen. Tällaisten tekijäin osuutta yksityisten muut-
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tajien muuttosyissä on kuitenkin vaikea arvioida, tilastollisissa analyyseissahan 
tämänkaltaiset ja monet muut yksilölliset syyt peittävät helpommin luokitelta
vien motiivien alle tai ne sijoitetaan erittelemättä muut syyt -ryhmään. On mah
dollista, että niiden merkitys on jonkin verran suurempi kuin tutkimukset sel
laisenaan osoittavat, onhan helpompaa selittää omaa muuttokäyttäytymistään 
"yleisesti hyväksytyin" motiivein, esim. työllisyys tilanteeseen vetoamalla. 

Motiivien yhteys muuton seurauksiin 

Edellä todettu sukupuolten välinen muuttosyyero ei ole tullut näkyviin yksin 
maassamuutossa vaan myös Ruotsiin muuton motiiveja selvitettäessä. Se saa 
edelleen vahvistusta potentiaalisten muuttajien muuttoaikeiden perusteluja ana
lysoitaessa (Hietala 1974): naiset painottavat muiden perheenjäsenten muut
toa mahdollisen muuttonsa syynä merkittävästi miehiä useammin. Perheen muut
topäätöksen sanelee siis pääosin miehen työpaikka. Pulmalliseksi tilanteen tekee 
se, että paitsi syyt myös muuton seuraukset ovat erilaiset miehillä ja naisilla. Vii
meksimainitut kokevat runsaammin huolia ja sopeutumisongelmia; muuttamisen 
on havaittu irtaannuttavan heitä miehiä useammin nimenomaan asuinympäristön 
vuorovaikutussuhteista. Nuoria koskevassa tutkimuksessa todettiin, että miehillä 
nimenomaan työyhteisö oli tärkeä vuorovaikutuksen luoja ja ylläpitäjä; kaikkein 
eristetyimmässä asemassa olivat kotia hoitavat naiset. Muuttamisen yhteiskun
nalliset perussyyt voivat siis olla koko perheyksikölle samat mutta sen yksilölli
set seuraukset poikkeavat jäsenten kohdalla toisistaan. 

Mielenkiintoisen lisänäkökohdan sosiaalisten muuttosyiden tarkastelulle mah
dollistavat ne tutkimukset, joissa on selvitetty jo muuttaneiden paluumuutto
halukkuutta ja paluun syitä. Ruotsista Suomeen palanneista 36 % katsoo takai
sintulonsa syyksi joko lasten koulutuksen, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet tai 
kiintymisen kotiseutuun ja kotimaahan (Heikkinen 1974). Juuri koti-ikävä ja 
outoihin oloihin sopeutumattomuus on muissakin tutkimuksissa todettu paluun 
tai sen aikeiden tärkeäksi perusteluksi. 

Alkuperäisen muuttosyyn ja paluusyyn rinnastus paljastaa mielenkiintoisen 
syylajin vaihtelun muuttoliikemotivaatiossa: liikkeelle ensi kertaa lähdettäessä 
ovat työhön, toimeentuloon ja yleensä taloudellisiin seikkoihin liittyvät motiivit 
voimakkaasti etualalla . Uudella paikkakunnalla työ, toimeentulo ja asuminenkin 
on yleensä turvattu (moni varmistuu siitä jo etukäteen), ja näin muuttajien tie
toisuudessa "jää tilaa" sosiaalisten tekijöiden merkityksen kohoamiselle. Sopeu
tuminen uusiin oloihin edellyttää integroitumista uuteen sosiaaliseen ympäris
töön ja se saavutetaan pääosin sosiaalisten kontaktien sekä harrastus- ja järjestö
toiminnan kautta . Jos näissä sopeutumisen edellytyksissä koetaan riittävästi epä
onnistumisia, herää usein ajatus muuttaa joko takaisin tai edelleen muulle paikka

kunnalle . 
Edellä todetun perusteella käy ymmärrettäväksi, miksi muuttamista yksityi

sen kannalta on tarkasteltava pitkäaikaisena tapahtumasarjana, jossa lähtöalueen 
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olosuhteet, päätöksenteko, muuttaminen, olosuhteet uudella paikkakunnalla ja 
ajan kuluessa mahdollisesti tapahtuva sopeutuminen muodostavat toisiinsa yh
dessä olevan kokonaisuuden. Näin muuttajien motiivien analysointiin on tässä 
yhteydessä haluttu liittää viittauksia muuton seurauksiin. Taloudelliset tekijät 
määräävät yksityisten muuttajien valintoja pitkälti sosiaalisista tekijöistä riippu
matta. Aineellisessa hyvinvoinnissa tällöin tapahtuva edistys saavutetaan usein 
sosiaalisten tarpeiden tyydytys mahdollisuuksien kustannuksella. 

Tutkimuksen kehittämistarpeet 

Jo aikaisemmin viitattiin muuton sosiaalisten syiden analysoinnin metodologi
siin ongelmiin: tietojen keruu on vaivalloista, mahdollista ristiriitaa muuttajien 
itsensä ilmaisemien ns. subjektiivisten syiden ja ns. objektiivisten syiden välillä 
on vaikea täsmällisesti määrittää jne. Tutkittavan ilmiön luonne saattaa näin 
epäoikeutetusti johtaa sen tosiasiallisen merkittävyyden aliarvioimiseen. Tästä 
seuraa - mikä on vakavampaa kuin teorianmuodostukseen ja tutkimukseen si
nänsä jäävät aukot - että myös muuttoliikkeeseen ja yksityisiin muuttajiin vai
kuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa sosiaaliset näkökulmat jäävät hel
posti sivuun. 

Rinnan ka~santaloudellisten, maantieteellisten, työvoimapoliittisten ym. mak
rotason lähestymistapojen kanssa on tehostettava muuttamisen sosiaalisten mo
tiivien ja seurausten tutkimista. Muuttaminen merkitsee aina siirtymistä tutusta 
sosiaalisesta ympäristöstä uuteen, jolloin siteet sukulaisiin ja ystäviin katkeavat 
tai heikkenevät. Näin tapahtuu helposti etenkin silloin, kun muuttajalla ei talou
dellisen toimeentulon turvaamiseksi ole asuinpaikan valinnanvapautta. Ongelma 
ei ole yksin niiden perheiden, joiden huoltaja joutuu ansiotyön vuoksi hankkiu
tumaan työhön irralleen perheestään. 

Maassamuuttoon vaikutettaessa on keskeinen kysymys muuttamisen sosiaali
sesti turvatun luonteen lisääminen. Sopivan työpaikan ja tyydyttävän asunnon 
tarjoaminen - johon nykyisin jo usein pystytään - ei yksin riitä. Ihmisten elä
misen laadun parantaminen edellyttää hänen tarpeidensa, myös sosiaalisten, huo
mioonottoa vastuullisemmin kuin tähän saakka. 
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. 3 ALUEELLISET TEKIJÄT 

Apul.prof. Lauri Hautamäki 

Maassamuuttoon liittyy olennaisesti alueellinen aspekti. Massamuutto maa
rhellään juurin alueellisesti eli asuinpaikan vaihtamiseksi kunnasta toiseen. Saman 
kunnan sisällä tapahtuvaa muuttoa ei tällöin katsota maassamuutoksi. 

Muuttoprosessin alueellinen näkökulma 

Eräissä tutkimuksissa on käsitelty muuttotapahtumaa prosessina, mutta ne 
eivät mielestäni ole sellaisenaan käyttökelpoisia, koska alueellinen näkökulma 
ei ole niissä hallitsevana. Seuraavassa esitänkin oman ehdotukseni asuinpaikan 
vaihtamisen eH muuttotapahtuman prosess~ksi (1). 

Kuva 1. Muuttotapahtuman päätöksentekoprosessi yksilön näkökulmasta. 

P ... .O.rOs 
Olg~~~I\~H IC.HL .... ) ... " 0 .... 

TY YDyn", 

'" 

1. Aikomus muuttaa 

A. Asuinpaikan olosuhteet huononevat jatkuvasti (Ei voi jäädä entiselle 
asuinpaikalle, esim. väestön pakkosiirrot) 

B. Yksilö pyrkii parempiin olosuhteisiin (ei halua jäädä entiseen asuin
paikkaan) 

II. Uuden asuinpaikan etsintä 

A. Yksilön vaatimukset tulevan asuinparkan suhteen 
B. Yksilön tiedot eri asuinpaikkavaihtoehdoista 
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III. Valinta eri asuinpaikkavaihtoehtojen kesken 

A. Tyydyttävän vaihtoehdon valinta (turvataan vain yhteen vaihtoehtoon, 
joka havaitaan tyydyttäväksi) 

B. Optimivaihtoehdon valinta (vertaillaan useita vaihtoehtoja, joista vali
taan paras vertailun perusteella) 

IV. Lähtö uudelle asuinpaikalle 

V. Päätös jäädä uudelle asuinpaikaHe tai päätös palata takaisin 

Edelläkuvattu prosessi on kovin kaavamainen ja yksinkertainen, mutta tar
joaa jonkinlaiset puitteet alueellisten valintojen tarkastelulle. 

Muuttoliikkeeseen liittyy ensimmäisenä vaiheena aikomus muuttaa. Tämä 
voi olla v.apaaehtoisen harkinnan tai pakon sanelema tai siltä väliltä. Pakolli
seksi muuttoliikettä voi luonnehtia sHloin, kun y'ksi[ön on pakko lähteä esim. 
väestön pakkosiirrot; vapaaehtoiseksi silloin kun yksilöllä ei ole varsinaista 
pakkoa muuttaa. Suomessa tapahtuva muuttoliike on ilmeisesti suurilta osin 
vapaaehtoista. Yksilö voisi periaatteessa jäädä entiselle asuinpaikalleen mutta 
lähtee sieltä 'lähinnä hakeakseen parempia elinolosuhteita. Maassamuutto ei kui
tenkaan kokonaisuutena ole vapaaehtoista, vaan monet muuttajat joutuvat läh
temään enemmän tai vähemmän pakollisesti. Kaikki lähtömuuttajat eivät saa 
entisellä asuinpaikallaan riittävää toimeentuloa, esim. pientilan aikuisikään tu
levat lapset. Asuinpaikan jättämisen vapaa-ehtoisuus ja pakollisuus vaikuttavat 
suuresti alueellisiin va[intoihin. Vapaaehtoisesti muuttavalla on yleensä enem
män valinnan varaa, pakollisesti muuttavalla vahemmän valinnan varaa. 

Uuden asuinpaikan etsinnässä erotetaan toisaalta yksilön asettamat vaati
mukset tulevan asuinpaikan suhteen ja toisaalta yksilön käytettävissä olevat 
tiedot eri asuinparkkavaihtoehdoista. Yksilön vaatimukset tulevan asuinpai
kan suhteen ovat ilmeisesti johdettavissa yksilön omasta kokemustaustasta, 
hänen ominaisuuksis~aan ja preferensseistään. Yksilö arvostaa usein sellaisia 
olosuhteita, jotka muistuttavat hänen entistä asuinpaikkaansa. Tämä johtunee 
ennen kaikkea tot:umuksesta mutta myös yleisestä tavasta turvautua varmaan 
ja koettuun vaihtoehtoon. 
Potentiaalinen muuttoalue ja muuton kohdentuminen ovat ensi sijassa riippu
vaisia yksilön käytettävissä olevista alueita koskevista tiedoista. 
Yksilö omaa useimmiten eniten tietoa maantieteellisesti lähimpinä olevista 
asuinpaikoista. Kokemusperäistä tietoa eli suorien henkilökohtaisten kokemusten 
perusteella saatua tietoa yksilöllä on usein v,ain läheisistä pai:koista, koska yksilön 
toimintaympäristö on varsin suppea. 

Käytettävissä olevia detolähteitä, jotka eivät vaadi suoria henkilOkohtaisia 
kontakteja on monia. Massatiedotusvälineet antavat runsaasti tietoa kaikkialta 
maasta, erityisesti pääkeskuksesta. Lisäksi aikaisemmin lähteneet tiedottavat 
uuden asuinpaikkansa olosuhteista. Lisäksi erilaiset spesiaalitietolähteet kuten 

62 



Kuva 2. Potentiaalinen muuttoalue ja muuton todennäköisyys. Muuton kohdistuminen 
alueelle on sitä todennäköisempää, mitä tummempi varjostus on: toisin sanoen mitä enem
män kontakteja yksilöllä on kyseiselle alueelle. 

POTENTIAALINEN MUUTTOALUE 

o (j) 

JOKAPÄIVÄINEN 
TOIMINTA-AL'UE 

ALUE, JOLTA YKSILÖ OMAA 
KOKEMUSPERÄISTÄ TIETOA 

ALUE, JOLTA YKSILÖ OMAA 
MUUTA KUIN KOKEMUSPE
RÄISTÄ TIETOA 

• KONTAKTIPISTE 
~TOIMINAN PÄÄSUUNTA 
X YKSILÖN ASUINPAIKKA 

ilmoitukset uusista työpaikoista sekä asuntomyynti-ilmoitukset ovat tärkeitä 
tietolähteitä. 

Informaation saatavilla olo ei suinkaan riitä, vaan se on omaksuttava ja hyö
dynnettävä. Tämä vaatii mm. tiedon luotettavuuden takaamista. Tästä syystä 
oma kokemusperäinen tieto koetaan usein arvokkaimmaksi. Tähän liittyy usein 
myös outojen olojen vierastaminen. Kun yksilö tuntee jonkin asuinpaikan, asu
minen siellä sinänsä tuntuu miellyttävaltä. Myös henkilökohtaisten kontaktien 
avulla saatua tietoa arvostetaan, jos se saadaan luotettavalta henkilöltä ja jos se 
saadaan sellaisessa muodossa, että se on helppo omaksua. Henkilökohtaiset tutta
vuudet ovat luonnollisesti myös avuksi uul'een asuinpaikkaan tultaessa. Tuttavat 
voivat auttaa mm. asunnon työpaikan ym. hankinnassa. Lisäksi sosiaalisen ym
päristö on silloin uudella asuinpaikatla osittain tuttu. 
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Yleensä vaihtoehtoisia muuttokohteita on vähän, usein vain yksi. Tämä liit
tyy yksilön kokemuspiirin rajoittuneisuuteen. Yksilö tuntee usein riittävästi vain 
yhden kysymykseen tulevan vaihtoehdon, jonka olosuhteet hän hyväksyy tyy
dyttävinä. Sama ilmiö esiintyy myös yritysten muuttosuunnitelmissa (LTT 1975). 
Useimmiten yritykset harkitsevat vakavasti vain yhtä sijaintivaihtoehtoa. Tämän 
on selitetty johtuvan riskin välttämisestä. Tyydytään varmaan vaihtoehtoon, 
vaikka se ei olisikaan paras mahdollinen. 

Monilla muuttajllla on kuitenkin usdta vaihtoehtoja harkittavanaan. Tarkka 
vertailu näiden kesken jää useimmiten tekemättä, koska yksilöillä on harvoin 
riittävästi ja yhtä paljon tietoa karkista vaihtoehdoista vertailun 'tekemiseksi. 
Täsmällisen vertailun tekeminen on yleensäkin vaikeaa, koska yksilollinen pää
töksenteko ei aina käyttäydy loogisten rationaalisten sääntöjen mukaan. 

Muuttoprosessiin kuuluu myös arviointi 'siitä, onko valittu tuloalue riittävän 
hyvä. Ellei niin ole, on aloitettava lisätietojen hankinta uusista mahdollisista 
muuttokohteista. Mikäli taas valittu muuttdkohde on riittävän hyvä seuraa 
lähtö uudelle asuinpailkalle. Jos olosuhteet siellä osoittautuvat tyydyttäviksi, 
muuttaja päättää jäädä. Päinvastaisessa tapauksessa päätetään palata takaisin. 
Tällaiset paluumuutot ovat paljon yleisempiä. 

Uuden asuinpaikan valintaan vaikuttavat tekijät 

Uuden asuinpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä on monissa tutkimuksis
sa analysoitu. Luettelonomaisesti voidaan todeta seuraavien tekijöiden vaikutta
van muuttokohteen valintaan: mm. Clarke 1965). 

1. Etäisyystekijä 
2. Paikkakunnan tuttuus (paikkakunnalla ennestaan tuttavia, joilta saadaan tie

toja ja jotika voivat auttaa asunnon ja työpaikan saannissa tai paikkakunnalla 
on asuttu aikaisemmin) 

3. Halutaan työpaikan saanti ja hyvät ammatilliset eteenpäinpääsymahdollisuudet 
4. Yhdyskunnan ja sen ympäristön fyysinen puoleensavetävyys (mm. meren lä-

heisyys, hyvä ilmasto, luonnon kauneus) 
5. Yhdyskunnan palveluvarustus 
6. Yhdyskunnan sosiaalinen rakenne ja status 
7. Muiden vaihtoehtojen puute 

Käytännössä tuloaIueeHa on sekä positiivisia että negatiiv1sia ominaisuuksia. 
Muuttopäätös tehdään vertaamal1a näitä toisiinsa. Muuttopäätöstä ei kuitenkaan 
tehdä pelkästään emo tekijöitä vertaamalla, vaan henki'lökohtaiset tekijät ja ns. 
väliintulevat esteet vaikuttavat päätöksentekoon huomattavasti. Sellaista muut
tajaa, joka kiinnittää päähuomion tuloalueen ominaisuuksiin eli vetoon, kutsu
taan tutkimuksissa yleensä tavoiJtemuuttajaksi. 
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Monissa tutkimuksissa on etäisyyden katsottu olevan tärkein selittäjä. Usei
den tutkimusten mukaan etäisyys selittää muuHovirroista noin 90 %. Tämä 
merkitsee sitä, että yksilö pyrkii valitsemaan Iähimmän mahdoUisen muuttokoh
teen, mikä hänen tiedossaan on. Etäisyyden suuri merkitys on monien tekijöiden 
yhteisvaikutus. Fyysinen etäisyys ei suinkaan aina ole ratkaiseva vaan ns. sosiaali
nen etäisyys. Sosiaalinen etäisyys on riippuvainen toisaalta informaation mää
rästä pa~kkakunden välillä, toisaalta paikkakuntien sosiaalisesta samanlaisuudesta. 
Sosiaalinen etäisyys on sitä pienempi mitä suurempi informaation määrä paikka
kuntien välillä on ja mitä samanlaisempia paikkakunnat sosiaalisesti ovat. Sosiaa
linen etäisyys on usein yhteneväinen maantieteellisen etäisyyden kanssa, koska 
informaation määrä on osaksi riippuvainen fyysisestä etäisyydestä. Informaation 
määrään vaikuttavat myös muut tekijät. Informaatiovirroissa ovat keskeisiä asu
tuskeskukset. Asutuskeskusten ja erityisesti suurien asutuskeskust·en välillä on 
enemmän informaatiota kuin fyysinen etäisyys edellyttää. 

Lähellä sijaitsevat paikat ovat yksilölle usein jo ennestään tuttuja, niiden olo
suhteet muistuttavat suuresti oman asuinpaikan olosuhteita ja niistä omataan 
enit,en kokemusperäistä tietoa. Myös etäi,syyden kitka vaikuttaa asiaan, muutto
kustannukset ovat lyhyillä matkoilla pienemmät kuin pitkissä muutoissa. Etäi
syystekijäänsisältyy usein myös muitakin aIueellisia tekijöitä. Mm. arkuus outoja 
oloja kohtaan 'saa aikaan lylhyitä muuttoja. 

Vaikka etäisyystekijä onkin hallitseva muuttoliikkeen alueellisissa valinnoissa, 
myös eräät muut alueelliset tekijät ovat merkittäviä. Eräässä tutkimuksessa 
(Hautamäki 1969) olen selittänyt tulomuuttoa (%-tulokunnanasukasluvusta) 
kunnan asukasluvulIa, palveluvarustuksella, tulouasolla ja lähimmän asutuskes
kuksen koolla. Kokonaisuutena malli selitti 43 % vaihtelusta, vaikka etäisyys
tekijää ei otettu mukaan. Merkil'tävimpiä olivat tuIotaso ja palveluvarustus. Näin 
ollen tulokunnan palvelujen runsaus ja korkea tu'lotaso ovat omiaan houkuttele
maan tulomuuttajia. Korkea tu~otaso heijastelee lähinnä kunnan tarjoamia työ
tilaisuuksia ja niiden laatua. 

Edellä on alueellisia valintoja käsitelty ns. aggregaattitasolla eli lähinnä kunta
tasolla. Tällöin on havaittavissa selvää säännönmukaisuutta. Säännönmukaisuus 
on sitä suurempi mitä suuremmista alueyksiköistä on kyse. Kun sensijaan tarkas
tellaan yksilöiden muuttovalintoja, hajonta on suuri. 

Yleensä on havaittavissa, että ihmi:set pyrkivät muuttamaan pienemmis,tä kes
kuksista suurempiin (vrt. Hautamäki-Viitala 1971). Esimerkiksi haja-asutus
alueilta ihmiset yleensä muuttavat aluksi läheiseen pieneen keskukseen. Pienestä 
keskuksesta ihmiset muuttavat usein ns.aluekeskukseen ja sieltä maan pääkes
kukseen. Tällaista muuttoliikettä kutsutaan ns . etappimuutoksi. Saman ihmisen 
ei tarvitse muuttaa näin monessa vaiheessa, vaan muuton välillä voi olla suku
polvi tai kaksikin. Yleensä yksilö pyrkii parantamaan elinolosuhteitaan. Mah
do'lHsuudet ovat yleensä sitä suuremmat, mitä suurempi keskus on. 

Esimerkiksi Helsinkiin muutossa on havaittavissa tiettyjä alueellisia säännön-
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mukaisuuksia, jotlka tukevat edelläesitettyjä hypoteesejä (Hautamäki-Viita 1971). 
Helsinkiin muutetaan suhteellis·esti sitä enemmän, mitä lähempänä paikkakunta 
sijaitsee. Tästä tendenssistä on eräitä poil&euksia. Yleensä asutuskeskusten lähei
sistä kunnista muutetaan Helsinkiin varsin vähän ja pääosa muu toista suuntau
tuu lähikeskukseen. Sensijaan kaukana keskuksista olevilta alueilta esim. Pohjois
Karjalan pohjoisosasta muutetaan Helsinkiin suhteellisen paljon. Oman alueen 
keskukset eivät pysty vetämään puoleensa kaikkia muuttohalukkaita, vaan ne 
joutuvat lähtemään kaukaisiin keskuksiin. 

Suuri osa Helsinkiin muutosta on Itä-Suomesta. Itä-Suomessa on vähän voi
makkaasti kasvavia asutuskeskuksia, kun taas länsi-Suomessa keskuksia on paljon. 

Aluepreferenssit ja muuttoliike 

Aluepreferenssit määritellään yleensä ihmisten käsitysten perusteeHaeri aluei
den miellyttävyydestä. Aluemieltymystutkimuksia on yleensä tehty haastattelujen 
perusteella. Perusajatuksena on ollut saada selville ihmisten kollektiiviset käsi
tykset eri alueista. Käsitykset riippuvat toisaalta siitä, millaisia tietoja ihmisillä 
näistä alueista on ja miten he suhtautuvat alueiden ominaisuuksiin. Näin ollen 
kysymyksessä on maantieteen ja ympäriS!töpsykologian välimaastossa tapahtuva 
tutkimustyö. Aluemieltymykset vaikuttavat varmasti esim. muuttoliikkeeseen ja 
yritysten sijaintipäätöksiin. 

Yleisenä piirteenä asuinpreferenssejä koskevista tutkimuksista voidaan todeta, 
että ihmisinä on taipumus pitää omaa kotiseutuansa miellyttävimpänä alueena ja 
miellyttävyys laskee etäisyyden kasvaessa (Abler-Adams-Gould 1972). Kui
tenkin on olemassa tiettj'jä alueita esim. Kaliforni'a USA:ssa, joita kaikkialla 
maassa pidetään miellyttävinä alueina. Tämä näkyy myös muuttovirroissa. 
USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa on todettu alueen miellyttävyyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin asteen olevan suoraan verrannollisia. Myös virkistysmahdollisuudet 
vaikuttavat aiueen miellyttävyyteen. 

Kehitysmaissa mm. Ghanassa hyvinkoulutetut ihmiset pitävät vain suuria 
kaupunkeja ja teollistunutta rannikkoaluetta mieHyttävinä. Tämä vaikeuttaa 
virkamiesten saamrsta muualle. 

Valitettavasti aluepreferenssien vatkutusta muuttoliikkeen suuntautumiseen 
ei ole riittävästi tutkittu. Vaikutuksen selvittäminen olisi tärkeätä, mikäli muut
tovirtoihin pyritään vaikuttamaan. Ihmisten käsityksiin eri alueista voidaan vai
kuttaa, ja ne muuttuvat ajan, tietämyksen ja olosuhteiden mukaan. 

Kotimaisia aluepreferenssitutkimuksia on tehty vain vähän. Eräitä johtopää
töksiä niistä voidaan kuitenkin ,tehdä. Itäsuomalaiseteivät pidä länsi~Suomesta 
ja päinvastoin (Hämäläinen 1974). Tämä näkyy myös näiden alueiden välisinä 
vähäisinä muuttovirtoina. Suomalaisten tuilkimusten mukaan näyttää myös siltä, 
että kotiseudun miellyttävyyden kokemisessa tapahtuu muutos iän mukana. 
Pesosen alustavien tutkimusten mukaan posiolaiset peruskoululaiset arvostavat 

66 



eniten kotipaikkaansa, mutta lukidlaiset Järvi-Suomea ja Lappia. Irtaurtuminen 
kotipaikkasidonnaisuudesta näyttää ajoittuvan samaan aikaan, kuin muutto
aktiivisuus lisääntyy. Luonnollisesti tiedon määrä on lisääntynyt samanaikaisesti. 

Alueelliset valinnat ja aluepolitiikka 

Näyttää siltä, että ihmiset .arvostavat kotiseutuansa ja haluaisivat asua siellä, 
mikäli toimeentulomahdoUisuuksia olisi. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että 
muutot ovat yleensä lyhyitä. Näin ollen nykyisinaluepolitiikassa paljon esillä 
oleva tasapainoisen alueellisen kehityksen tavoite olisi yhteneväinen ihmisten 
omien käsitysten kanssa. Kun alueita opitaan tuntemaan enemmän, arvostus niitä 
kohtaan lisääntyy. Näin ollen a1uepolitiikassa olisi pyrittävä jakamaan entistä 
tasapuolisemmin tietoja maan eri alueilta. Tämä saattaisi vaikuttaa osa~taan kehi
tystä tasapainottavasti. Maantieteen opetuksella on tässä suhteessa tärkeä tehtävä
kenttä. Informaatiovirrat ovat maassamme liian Helsinki-keskeisiä. Helsingin 
seudun negatiiviset seikat elinympäristönäeivät ehkä tule riittävästi esiin, vaan 
edullisia seikkoja korostetaan. Tiedot olisi saatava entistä otasapuolisemmiksi. 

Yksilön mahdollisuudet valita useiden muuttokohteiden välillä ovat enemmän 
tai vähemmän rajoittuneita. Rajallisuus johtuu ennen kaikkea yksilön puutteelli
sista tiedoista ja resursseista. Mitä paremmat tiedot ja korkeampi koulutus yksi
löllä on, sitä enemmän vaihtoehtoja asuinpaikan valinnassa hänellä on. Tutki
musten mukaan muutto onnistuu sitä paremmin mitä enemmän tietoja tulevasta 
asuinpaikasta on. Kuitenkin tietoja on yleensä vähän. Alueellisten tietojen mää
rää olisi ~hdottomasti lisättävä. 

Alueelliset valinnat eivät ole riippuvaisia yksinomaan yksilöstä, vaan myös 
vastaanottavien alueiden ominaisuuksista. Tuloalueiden vastaanottokyky on 
enemmän tai vähemmän rajoittunutta. Tämä tulee esiin ennen kaikkea maaseutu
valtaisilla alueilla, joiNa oman alueen keskukset eivät pysty ottamaan vastaan 
kaikkia halukkai,ta tulomuuttajia. Mikäli alueellisesti tasapainoiseen väestökehi
tykseen pyritään, tällaisia keskuksia olisi vahvistettava ja kehitettävä. Tällaisia 
alueita on ennen kaikkea Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomen 
pohjoisosassa ja yleensä Suomenselän alueella. 
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KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA NÄKÖKOHTIA 

Pj. prof. Uuno Varjo 

On otettava huomioon haastattelumenetelmän yksipuolisuus ja aineiston kontrollointi
vaikeudet, haastateltaessa mm. henkilökohtaisten epämiellyttävien asioiden salaaminen 
(Vilho Niitemaa). 

- Täydentävää tutkimusaineistoa on käytettävä hyväksi, esim. yksityisiä kirjeitä (Vilho 
Niitemaa). 

- Perhemyönteisellä sosiaalipolitiikalla on suuri merkitys muuttoliikkeessä, esim. DDR:n 
ja Ranskan toimenpiteet syntyvyyden lisäämiseksi (Ole Wasz-Höckert). 

- Koulutuspaikkakunnan vaikutus tulevan asuinpaikan valintaan on ratkaisevaa, esim. 
lääkärikoulutus Oulussa (Uuno Varjo). 

- Eräillä alueilla ja aloilla on havaittavissa myös koulutuspaikkojen ylitarjontaa (Pekka 
Huuhtanen). 
Peruskoulun jälkeisestä nuorisoasteen koulutuksesta ei ole huolehdittu. Tämä vaikeuttaa 
työhönsijoittumista lisäten muuttopainetta kehitysalueilla (Taisto Johteinen). 
Tuloalueiden asuntotuotanto on ollut voimakkaasti kerrostalovaltaista. Pientaloalueiden 
luomisen esteenä on ollut poliittinen tahto (Katri Laatunen, Raimo Narjus). 

- Yhteiskunnallisen rakennemuutoksen säätelyssä on otettava huomioon kansainväliset, 
lähinnä Ruotsin olosuhteet, vrt. Ahvenanmaa (Raimo Narjus). 

- Tutkittava, mikä on ollut aktiivisen työnvälityksen osuus kehitysalueiden tyhjentämisessä 
(Matti Kaasinen). 

- Alueellinen kehittyneisyyskartta on tilkkutäkkimäinen, eikä viittaa yhtenäisiin, laajoihin 
kehitysaluevyöhykkeisiin. Voimakkaimmat muuttotappioalueet ovat Turun ja Ahvenan
maan saaristossa (Vilho Niitemaa). 

TIEDONTARVE 

- On tutkittava mikä merkitys ns. pioneerimuuttajalla on muuttoliikkeen synnyssä ja kehi
tyksessä. 

- Mitä mahdollisuuksia on niveltää yhteen eri tieteenaloja ja käyttää hyväksi yhteispro
jekteja. 

- On otettava huomioon poliittiset ja yhteiskunnalliset arvostus tekijät yksilöön kohdistu
vassa muuttotutkimuksessa. 

- Yksilötasolla olisi tutkittava muuttokäyttäytymiseen vaikuttavia taloudellisia tekijöitä ja 
pyrittävä vertaamaan niitä muihin muuttoliikkeisiin vaikuttaviin tekijöihin (esim. koti
seututekijä/korkeampi palkkataso) . 

- Yksilöön kohdistettavaa tietoaineistoa eri alueiden taloudellisista oloista olisi tehos
tettava. 

- Muuttajan ääni ja käsitykset on saatava päätöksentekijöiden tietoon. 
- Rinnan kansantaloudellisten, maantieteellisten, työvoimapoliittisten ym. makrotason lä-
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hestymistapojen kanssa on tehostettava muuttamisen sosiaalisten motiivien ja seurausten 
tutkimista. 



- Maantieteen ja ympäristöekologian välistä tutkimusta on laajennettava. 
- Aluepreferenssien vaikutusta muuttoliikkeiden suuntautumiseen olisi tutkittava. 
- On saatava aikaan oikeita, tasapuolisia ja riittäviä alueellisia tiedostoja ja niitä on mark-

kinoitava. 
- Työvoiman värväystoiminnan laajuutta ja alueellisuutta koskeva selvitystyö. 
- Sosiaalisten tekijöiden (arvostukset, odotukset) ja syntyvyyden välisten riippuvuussuhtei-

den selvitys ja tausta. 
- Rationaalisten ja irrationaalisten tekijöiden keskinäinen osuus muuttokohteiden valin

nassa. 
- On tutkittava noudattavatko muuttovirrat ihmisten aluepreferenssejä. 
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5. YKSILÖ JA ALUEPOLITIIKKA 

.1 MAASSAMUUTON OHJAUS 

Suunnittelusihteeri Jouko Kajanoja 

Johdanto 

Ohjataanko maassamuuttoa 

Onko maassamuutto ollut ohjattua, onko se ollut seurausta valtiovallan tietoi
sesta aluepolitiikasta? 

Maassamuuton suunta ja määrä lienee aina oHut enemmän tai vähemmän 
yllätys viranomaisille hallinnon kaikilla tasoilla. Myös viimeaikainen muuttoliik
keen kehitys on ollut yllätys. En tiedä kenenkään pari vuotta sitten ennakoineen 
niin nopeaa alueiden välisen nettomuuttoliikkeen vähenemistä kuin nyt on tapah
tunut. 

Minkäänlaisesta suunnitelmallisuudesta ei siis muuttoliikkeen yhteydessä voida 
puhua. Suunnitelmallinen kehitys ei yllätä - ei ainaka'an niin perusteellisesti 
kuin muuttoliike Suomessa . 

Edellä sanottu ei tarkoita sitä, etteikö valtiovallan toimenpitein olisi vaiku
te Hu muuttoliikkeeseen. Se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö olisi tapahtunut 
tietoista muuttoliikkeen ohjausta. Useiden toimenpiteiden vaikutuksista muutto
liikkeeseen on ollut ennakoIta suur1npiirtein oikeaksi os01ttautunut käsitys. -
Mutta kokonaisuutta ei ole hallittu eikä kyetty ohjaamaan. 

Miksi näin on käynyt? Vastauksen saamiseksi tarkastelen ensin valtiovallan 
erityisiä, "tietoisia" ohjaustoimenpheitä ja sen jälkeen yleisen taloude1li:sen kehi
tyksen ja alueellisen kehityksen välisiä kytkentöjä . 

Ohjaamisen välineet 

Aluetuet 

Kehitysalueille sijoittuvi'lle yrityksille myönnettyjä tukia koskevissa tutkimuk
sissa on päädytty johtopäätökseen, että noin kolmannes kehitysalueiden teolli
suuden netto'kasvusta johtuu valtion aluetuesta. Johtopäätös perustuu yrittäjien 
omiin arvioibin siitä, ova~ko korkotuki ja veronhuojennus vaikuttaneet ratkaise-
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vasti yrityksen investointi- jasijaintipäätökseen. Tällainen arvlOllltlperuste on 
luonnollisesti hyvin epävarma. Teollisuuden sijoittumistilastot kuitenkin jossain 
määrin tukevat johtopäätöksiä. 

Valtion kehitysaluetuet - mukaan luettuna myös Kehitysaluerahaston toi
minta - ovat lähinnä luoneet edellytyksiä kehitysalueiHa jo aiemmin sijainnei
den yritysten laajentumiselle ja siellä syntynei'lle uusille yrityksille. Kaikki tuki 
ei kuitenkaan ole vähentänyt kehitysalueiden muuttotappioita. Esimerkiksi tämän 
vuosikymmenen kahtena ,ensimmäisenä vuonna kehitysalueluottoinvestoinneista 
suuntautui 19hes puolet paperiteollisuuteen. Nämä investoinnit eivät 'lisänneet 
lainkaan työpaikkoja kehitysalueilla, koska niistä suuntautui suuri osa taitionali
sointiin. Osa siis vähensi työpaikkoja kehitysaluet1la ja lisäsi muuttoliikettä. 

Selvitysten mukaan aluetuet eivät ole sanottavasti kyenneet ohjaamaan tuotan
tolaitosten siirtymistä kehitysalueille. Siirtyneitten yritysten määrä on hyvin 
vähäinen. Ne ovat sopeutuneet yleiseen keskittymiskenitykseen myös siinä mie
lessä, että valtaosa tuesta on suuntautunut kehitysalueiden suurimpiin ja jo 
ennestään nopeasti kasvaviin keskuksiin. 

Jokseenkin varmasti voidaan väittää, että valtion aluetuet nostavat tosin kehi
tysalueiden osuutta koko maan tuotannollisista investoinneista ja niiden yhtey
dessä syntyvistä työpaikoista. Vaikutusta vahvistaa uusi laki kehitysalueiden 
tuotantotoiminnan tukemisesta. Se suunnilleen kaksinkertaistaa yrityksille val
tion varoista maksettavat kehitysalue-etuudet tämän vuosikymmenen loppupuo
lella. Tärkeimmät kehitysalueavustukset saattavat nousta noin 500 miljoonaan 
markkaan vuodessa. Summan suuruutta kuvaa, että se on peräti 7- 8 % koko 
maan tehdasteollisuuden bruttoinvestoinneista. 

Tuet ovat karkea öhjaustoimenpide. Niiden vaikutuksia ei ennakolta voida 
sanottavasti arvioida. 

Hajasijoitus 

Valtion virastojen ja laitosten hajasijoittaminen sekä päätösvallan ja toiminto
jen siirtäminen keskushallinnosta 'saattaa vaikuttaa melkoisesti muuttoliikkee
seen. Mikäli hajasijoituskomitean toppumietinnön ehdotukset toteutettaisiin sel
laisenaan, vähentäisivät ne kehitysalueiden vuotuista muuttotappiota useilla 
tuhansilla, ehkä noin 4000:lla keskimäärin 1970-luvun loppupuoliskolla. Tämä 
olisi jo noin neljännes kehitysalueiden vuotuisest,a muuttotappiosta parina viime 
vuonna. Mutta nämä hajasijoitustoimenpiteet eivät ole toteutuneet komitean 
esittämässä aikataulussa. Ei kuitenkaan ole mitään syytä epäillä, etteikö haja
sijoitustoimenpiteitä toteutettaisi. Toteuttaminen tapahtunee vain vaatimatto
mammassa mittakaavassa ja huomattavasti hitaammin kuin hajasijoituskomitea 
ehdotti. Siten vuotuinen vaikutus muuttoliikkeeseen jäänee murto-osaan siitä, 
mitä edellä esitettiin. 
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Valtion yritykset 

Valtion yritykset ovat sijoittuneet kehitys'alueelle suhteellisesti enemmän kuin 
yksityiset yritykset. Lisäksi valtion yritysten tiedetään esimerkiksi pitäneen 
työllisyyssyistä pystyssä joitakin kehitysalueiden sahoja, jotka yksityinen yritys 
luultavasti olisi lopettanut. 

Suuruusluokaltaan valtion yritysten vaikutus ei ole ollut kovin merkittävä. 
Onhan valtion yritysten osuus koko teollisuudesta melko vähäinen. Sen sijaan 
aluekohtaisesti valtion yrityksillä on oHut suuri vaikutus nettomuuttoliikkee
seen, esimerkkinä vaikkapa Rautaruukki Raahessa. 

Sijainninohjaus 

Työvoimaministeriössä tapahtuva sijainninohjaus on tällä hetkellä tiedostojen 
keräämistä ja jossain määrin myös tietojen ja neuvojen ilmaista luovuttamista 
yrityksille niiden sijoitusratkaisuja varten. EpäNemättä tiedot ja neuvot ovat 
tarpeen . Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan lähes 
puolet yksityisten yritysten sijoitusrat<kaisuista tapahtuu edes harkitsematta 
sijoitusvaihtoehtoja. 

Muuttoliikkeeseen tällaisella "sijainnindhjauksella" tuskin on - ainakaan 
toiminnan nykyisessä mittakaavassa - sanottavaa vaikutusta. 

Yritysten sijoittumista rajoiHavat toimenpiteet 

Suomessa on its'easiassa ~ksi kokemus yritysten sfJ0!ttumista alueellisesti ra
joittavista toimenpiteistä. Etelä-Suomessa oli vv. 1973 ja 1974 noin puolen
toista vuoden ajan voimassa ollut investointivero. Vero säädettiin enemmän 
suhdanne- kuin aluepoliittisista syistä. Se koski toimisto- ja varastorakennuksia 
sekä eräitä palvelutiIoja. 

Kokemukset eivät olleet myönteisiä sen enempää suhdanne- kuin aluepoliitti
selta'kaan kannalta . V'ero tuskin vaikutti lainkaan netto muuttoliikkeeseen, ehkä 
vain 'Siirsi hiukan sen ajoittumista. Vero ei nimittäin i'lmeisestikään vaikuttanut 
rakentamisen kokonaismäärään EteläcSuomessa - se lienee vain aiheuttanut 
rakennusboornin lain säätämisvatheen tuntumassa, joka 'sitten nopeasti lientyi 
lain voimassaoHessa. 

Inves'tointivero ei kuitenkaan anna perusteita arvioida yleensä yritysten sijain
tia rajoittavien toimenpiteiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Verohan todella
kin oli määräaikainen ja lähinnä suhdannepoliittinen. Yritysten sijoittumisen 
ohjaamiseen pyrkivistä pysyvistä lupa- tai veromenettelyistä ei Suomessa ole 
kokemuksia. mkomaisiin kdkemuksiin palaan myöhemmin. 
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Julkisten palvelujen sijoittaminen 

Vahiovalta voi välillisesti monin tavoin vaikuttaa työpaikkojen sijoittumiseen 
ja siten muuttoliikkeeseen. Näitä vaikutuksia sisältyy koulutuspalvelujen, tie
verkon, rautatieliikenteen yhteyksien, valtion asuntolainojen, lasten päivähoidon 
tukemisen, automaattisen puhelinliikenteen yms. alueelliseen kehittämiseen. Näi
den toimenpiteiden määrätietoisella ja yhdensuuntaisell~ alueetlisella jäsentämi
sellä on epäilemättä vaikutusta varsinaisen tuotantotoiminnan sijoittumiseen. 
Sitä paitsi nämä toimenpiteet sijoittavat itse välittömästi jonkin verran työpaik
koja. 

Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tähän mennessä käytetty 
määrätietoisesti ja yhdensuuntaisesti alueellisen kehityksen ohJaamisessa. Enkä 
usko sen merkittävässä määrin olevan mahdollista - eikä edes toivottavaakaan. 

NäiNä toimenpiteillä voidaan tukea tarkoituksenmukaisen kesku~verkon muo
dostumista. Sen sijaan alueiden väliseen kehitykseen niillä ei käytännössä voida 
oleeNisesti vaikuttaa. Viime kädessä vaikutussuhde on joka tapauksessa se, että 
julkiset palvelut sopeutetaan alueiden väliseen tuotannolliseen kehitykseen. Vai
kutussuhde ei tdki ole yksioikoinen, mutta perussuunta on tämä: kun jollekin 
alueelle syntyy tuotantoa, on sinne yhteiskunnallinen "pakko" rakentaa asunnot 
ja välttämättömät palvelut mahdollisista suunnitelmista ja suunnitteluista huoli
matta. 

M u uttoiikeavus tukset 

Muuttolii'keavustuiksilla ei liene ollut mainittavaa vaikutusta muuttoliikkee
seen. Kysymys on ollut pääasiassa sosiaalisesta avustuksesta. Sen sijaan työttö
myysavustuksiin liittyvi'llä säädöksillä lienee ollut enemmänkin vaikutusta. 
Perusteet ovat kuitenkin olleet työvoima- ja sosiaalipoliittisia, eivät aluepoliit
tisia. 

Yhteenvetona ohjausvälineiden vaikutuksista 

VaLtion ohj,ausvälineillä ei ole ollut suuntaa antavaa vaikutusta muuttdlii'kkee
seen. Niiden pääasiallinen tehtävä on itse asiassa ollut sopeutua ja sopeuttaa yksi
tyisten investointipäätösten pdhjalta määräytyvään aIueelliseen kehitykseen. 

Ne eivät silti ole olleet merkityksettömiä. "Suoran toiminnan" toimenpiteet 
- valtion yritysten sijoittaminen ja virastojen ja laitosten hajasijoittaminen -
vaikuttavat selvästi ja yksiselitteisesti alueelliseen kehitykseen ja muuttoliikkee
seen. Vaikutus on vain jäänyt kovin vähäiseksi pääomien ja työvoiman kokonais
liikkeeseen verrattuna. Valtion erimuotoisella tuella on epäilemättä myös dIlut 
kehitysalueita suosilvaa vaikutusta alueelliseen kehitykseen ja muuttoHikkeeseen. 
Mutta myös tämä vaikutus lienee jäänyt monestakin syystä marginaaliseksi. 

74 



Talouspolitiikka ja mu.uttoliike 

• Kansantalous ja muuttoliike 1970-1uvun alkupuolella 

Tämän vuosi'kymmenen koko alkupuoliskon on työllisyystilanne ollut suhteelli
sen hyvä. Pääasiassa vuonna 1971 tapahtunut hyvin lyhyt laskusuhdanne ei ehti
nyt oleelHsesti heikentää työlHsyyttä. Hyvä työllisyystilanne on pakottanut pää
oman ottamaan jossain määrin huomioon työvoiman sijainnin työvoiman saanti
vaikeuksien ja palkkaliukumien pelossa. Työvoiman ei ole tarvinnut yksinomaan 
juosta pääoman perässä. Tämä Henee keskeisin syy kehitysalueiden muutto
tappioiden vähenemiseen viime vuosina. 

Hyvään työllisyystilant,ees,een on puolestaan merkittävästi vaikuttanut kapi
talististen valuuttamarkkinoiden kriisi ja Suomen Pankin "hberaali" rahapoli
ti~kka. Ulkomaista lainaa on ollut vuosikymmenen alkupuolella hyvin tarjolla ja 
siten investoinnit on voitu pitää pitkään poikkeuksellisen korkealla tasolla. 
Seurauksena on ollut sellainen velkaantuminen ulkomaille, ettei sitä joitakin 
vuosia sitten olisi lainkaan pidetty mahdollisena. Investoinnit ovat kuitenkin 
olleet melkoisen tehottomia, eivätkä ne ole luoneet riittäviä edellytyksiä iänsi
kaupan viennin lisäämiseen tai länshuonnin korvaamiseen. Nyt on pää tulossa 
vetävän käteen ja seurauikset tullevat näkymään myös muuttoliikkeessä. 

Kansantalous ja muuttoliike 1960-luvun loppupuolella 

Vuosina 1966- 1968 oli pitkä matalasuhdanne. Sen vaikutukset näkyivät 
kärjistyneenä kehitysalueilla, niinkuin yleens,äkin suhdannevaihtelut. Niiden 
tuotantorakenne on kahdella tavoin yksipuolinen: maa- ja metsätalouden sekä 
puu- ja puunjalostusteollisuuden osuudet ovat suuret. Viimeksi mainittu toimiala 
on erityisen suhdanneherkkä. Sen heilahtelujen vaikutusta kehitysalueilla kärjis
tää valilliset seurauibet metsätyömiesten työllisyyteen, pienviljelijöiden sivu
ansioihin sekä metsätuloihin. 

Alkutuotannon työllisyys kääntyikin nopeaan 1askuun 60-1uvun loppupuolella 
ja työttömyysluvut nousivat erityisesti kehitysalueilla. Sen sijaan kehitysalueiden 
muutto tappiot olivat suhteellisen vähäisiä. Työpaikkoja ei ollut muuallakaan 
tarjolla. 

Suhdanteet kääntyivät nousuun vuonna 1969 ja tavan mukaan ensin Ruotsissa 
ja sitten Suomessa. Seurauksena oli ennätysmäinen muuttoaalto kehitysalueHta. 
Aluksi muuttotappio purkautui pääosin Ruotsirn, sitten Helsingin seutu lisäsi 
osuutltaan vastaanottajana. Laman aikana kertynyt muuttopaine oli niin suuri, 
ettei kehitysalueilla samaan ai'kaan tapahtunut poikkeuksellisen voimakas teollis
ten työpaikkojen lisäys kyennyt sanottavasti edes jarruttamaan muutto tappioita. 
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Kansantalous ja muuttoliike 1970-luvun loppupuolella 

Kaikki merklt viittaavat siihen, että nyt on alkamassa samanlainen prosessi 
kuin vuonna 1966. Ensin matalasuhdanne ja vähäiset muuttotappiot kehitys
alueina ja sitten noususuhdanteessa massamuutot Ruotsiin ja Etdä-Suomeen, 
jos muuttopainetta ehtii kertyä riittävän kauan. 

On kuitenkin eräitä tekijöitä, jovka näyttävät lieventävän matalaslJIhdanteen 
alueellisia vaikutuksia 1960-luvun loppupuoleen verrattuna. Kehitysalueiden 
teollisuuden toimialarakenne on siitä l~htien monipuolistunut ja vahvistunut. 
Valtiovallan kehitysaluetuet tuotannoUe ovat vahintään kaksinkertaiset . Alku
tuotannosta tuskin enää vapautuu yhtä suuria työvoimamääriä kuin aiemmin, 
vaikka viimeiset tilastotiedot kertovatkin alkutuotannon työvoiman erittäin 
nopeasta vähenemisestä. 

Toisaalta on myös tekijöitä, jotka kärjistävät tilannetta 1960-luvun loppupuo
leen verrattuna. Vv. 1966- 1968 bruttokansantuote kohosi koko ajan, joskin 
hitaasti. Nyt on tuotanto kääntymässä laskuun. 

Paljon puhutuilla yritysten sijoittumista rajoittavilla. toimenpiteiHä tuskin 
olisi enää tässä ti:lanteessa paIjoa edellytyksiä kääntää kehityksen suuntaan. 
Ensinnäkin sijaintilupa- ja sijainninohjaustoimistossa ei olisi paljoa asiakkaita; 
lamakaudellaei ole paljoa investointeja mitä rajoittaa ja ohjata. Toiseksi koke
mukset lupamenettelyjen vanhimmasta käyttäjästä Englannista osoittavat, että 
rajoittavien menettelyjen soveltamista lievennetään työttömyyden kasvaessa . 
Tähän lienee olennaisena syynä se, ettei niiden lupamenettelyjen tärkeimpänä 
perusteena ole ollutkaan alueellisen kehityksen ohjaaminen vaan työvoiman 
saannin turvaaminen ja palkkaliukumien estäminen nopeasti 'kasvavilla ,alueil1a. 
Kun työttömyys'luvut nouseva:t ja työvoimaa on yltä kyllin maan kaikissa osissa 
tarjolla, poistuu lupamenettelyjen työvoima- ja palkkapoliittinen peruste ja lupa
menettelyjen soveltamisesta aletaan 'luopua. Kuitenkin yritysten sijoittumista 
rajoittavia toimenpiteitä pidetään järeimmän luokan aseina ns. alueellisen eri
tyistoimenpiteiden joukossa. Kaiken kaikkiaan alueelliset erityistoimenpiteet 
näyttävät osoittautuvan hyvin kevyiksi, silloin 'kun taloudellinen kehitys mark
kinavoimat heiluttavat alueellista kehitystä ja estää edessä olevan maassamuuton 
syntymisen, (on taouspolitiikan suuntauduttava korkean työllisyyden turvaami
seen ja kansakunnan voimavarojen mahdollisimman tarkkaan hyväksikäyttöön.) 
Kevyiksi osoittautuvat "aluedliseterityistoimenpiteet", kun alueellista kehitystä 
ja muuttoliikettä heiluttelevat yleinen talouddlinen kehitys, markkinavoimat. 

Valtiovallan toimintalinjana on kysynnän rajoittaminen. On yleisesti tunnet
tua, että se vauhdittaa laman syvenemistä ja työttömyyden kasvua. Tässä alustuk
sessa ei ole mahdollista tarkastella hallituksen talouspolitiikan syitä ja va~htoehto

ja. Silti voidaan kysyä, miten hyvin nykyinen talouspolitiikka noudattaa Edus
kunnan vast'i'kään hyväksymää lakia alueellisen kehityksen edistämi'Sestä. Laissa 
nimittäin todetaan seuraavaa: "Tuotantotoimintaa tukemalla ... on valtion toi-
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menpitein pyrittävä tarkoituksenmukaisen aluejaon puitteissa turvaamaan koko 
maassa tasapuolisesti kunkin alueen väestölle pysyvän työpaikan saannin mah
doHisuus, tulotason nousu ... sekä muutoinkin edistämään eri alueiden elin
keino- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä." Onko nyt muuttoliikettä 
kärjistävä talouspolitiikka tämän lain mukaista. 

Maassamuuton ohjaus 

Yhteenveto valtiovallan toimenpiteiden vaikutuksista 

Siihen mitä todettiin valtiovallan ohjausvälineiden vaikutuksista, on tässä teh
tävä oleellinen täydennys. Yleisellä talouspolitiikalla on keskeinen asema maassa
muuton ohjauksessa. Jos halutaan oleellisesti tasapainottaa työvoiman alueellista 
kysyntää ja tarjontaa, jos halutaan oleellisesti tasapainottaa muuttoliikettä, on 
talouspolitirkan suuntauduttava korkean työllisyyden turvaamiseen ja kansakun
nan työvoimavarojen mahdollisimman tarkkaan hyväksikäyttöön . 

. 1 1 Sisäasiainministeriön näkökulma 

Ylitarkastaja Arto Salmela 

Yksilö ja aluepolitiikka 

Tämä puheenvuoro on vain asianomaisen puheenvuoron käyttäjän henkilö
kohtainen "pakina". Sisäasiainministeriön osuus rajoittuu siten, että kysymystä 
käsitellään lähinnä ministeriön toimialan osalta. 

Muuttoliike, aluepolitiikka, tulokset 

Maassamme harjoitettiin 1920- ja 30-luvuilla suhteellisen passllvlsta teollis
tamispolitiikkaa. Lisäksi 1950-luvulla investoinnit kohdistuivat pääomavaltai
seen teollisuuteen ja työpaikat lisääntyivät vain hitaasti. Siten Suomi tuli 1960-
luvulla tilanteeseen, jossa maatalousväestön osuus oli kaksinkertainen muihin 
Pohjoismaihin verrattuna. Kun teollistuminen ja elintason nousukin 1960-luvulla 
kiihtyivät, oli tuloksena erityisen voimakas maassamuutto. 

Aluepolitiikassa tapahtui 1960-luvun seurauksena aiheellisesti ratkaiseva muu
tos. Se ulottui kaikille politiikan osa-alueille: yrityksiä houkuteltiin erilaisin 
avustuksin kehitysalueille, palveluja parannettiin siellä rajusti, asuntorahoituk
sessa alettiin syrjiä Etelä-Suomea jne. Uuden politiikan tulokset ovat loistavia, 
parempia kuin juuri kukaan oli osannut odottaakkaan, kuten Jouko Kajanoja 
alustuksessaan totesi. Tätä eivät tietäjät ole pyrkineetkään kansalle ja päätök-
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sentekijöille kertomaan. Edelleen siis esimerkiksi luullaan, että Pohjois-Suomi 
autioituu, vaikka tosiasiassa sen väkiluku on jälleen selvästi kasvamassa. Entä 
tiedot ikärakenteesta (vuodelta 1973): 

Turun ja Porin lääni ......... . 
Lapin lääni ............... . 

alle 15 vuotiaat 

21.4 % 
27.2 % 

yli 65 vuotiaat 

11.5 % 
7.2 % 

En minä ainakaan tee luvuista sitä johtopäätöstä, että Lapista ovat nuoret 
kaikonneet ja vain vanhukset jäämässä jäljelle. 

Keskusjärjestelmä ja väestönmuutokset 

Kuvassa 1 on tarkasteltu vuosittaisia väestönmuutoksia eri keskustasoilla. 
Kunkin keskuksen vaikutusalue on otettu laajimpana, esimerkiksi Kuopion alue 
käsittää pääosan Itä-Suomea, Joensuun alue Pohjois-Karjalan sekä Siilinjärven alue 
oman kuntansa lisäksi Maaningan. Kuva ei perustu tarkkoihin tietoihin, vaan 
on lähinnä arviolta laadittu havainnollistamaan kehitystä viimeisten 10 vuoden 
aikana. 

Kuvio 1. 
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Mitä alempi keskus, sitä suurempi hajonta. Tätä ilmentää se, että hajontaku
vio levenee vasemmalle. Yhden yrityksen kehittämispolitiikka voi saada pienellä 
paikkakunnlla aikaan rajujakin heilahduksia. Kolmion muotoisen kuvion kärki 
osuu lievästi nollan yläpuolelle: koko maamme (Helsingin pääkaupunki tasoinen 
vaikutusalue) väkiluku on hitaassa kasvussa. Kolmion ylä reuna on hieman · kaa
reva, mutta väkiluvun lisäys tuskin missään ylitti selvästi 1 % kun mukana on 
koko vaikutusalue. Raahet ja Uudetkaupungit ovat harvinaisia poikkeuksia. Kol
mion alareuna ja keskiarvo laskevat vasemmalle: mitä pienempi keskus, sen 
suurempi muuttotappio . 

Ennen tarkastelukehikon jatkopohdintaa on syytä todeta, että itse taajamien 
väkilukukehitys ei ollut juuri lainkaan riippuvainen niiden koosta. Kaikki ne 
taajamat, joissa maa- ja metsätalouden osuus ei ollut merkittävä, kasvoivat eri 
kokoluokissa keskimäärin suunnilleen samaa vauhtia. Näennäinen ristiriita se
littyy sillä, että haja-asutus vähenee ja sitä on eniten pienten keskusten alueella. 

Kuva l :n osoittama kehitys on liian hallitsematonta: joidenkin keskusten vä
estöpohja romahtaa muutamassa vuodessa, joidenkin taas räjähtää kasvamaan. 
Ilmeisesti kaikki olemme melko yksimielisiä (ehkä äärioikeistoa lukuunottamatta, 
joka vaatii täysin vapaata kehitystä) siitä, että hajontakuviota tulisi supistaa. Vas
ta sitten alkavat erimielisyydet, kun tulee kyse kuvaajan kaltevuudesta vasem
malle mennessä. 

Kuvio 2. 
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Tummennettu vaakasuora sauva kuvassa 2 osoittaa tilanteen, jossa minkään 
paikkakunnan väkiluku ei laskisi eikä kasvaisi. Kehitys olisi toisaalta paikallaan
pysähtyvänä äärikonservatiivista ja vaatisi toisaalta toteutuakseen täysin sosialis
tisen yhteiskuntajärjestelmän. Ehkäpä meillä on mikropuolueidenkin ulkopuo
lella tällaisen mahdottoman vaihtoehdon kannattajia. 

Valtioneuvoston kanslian politiikka on: minkään maakunnan väki ei saa laskea 
kuin hieman tai ei lainkaan. Alempien keskusten osalta ei juuri kanslian kantoja 
pystyarvaamaan, mutta varmaankin hajonnan supistamisvaatimuksiin yhdytään. 
Kuviteltu kanslian malli on piirretty vasemmalle laskevalla tiheällä viivoituk
sella. Siinä on ilmeisesti kynnys C- ja D-keskustasojen välissä. 

Kehikkoon voidaan kuvata erilaisia malleja. Havainnollisuuden vuoksi on laa
dittu vielä yksi vaihtoehto (vahva reunaviiva ja harva vinoviivoitus). Leveä
lapaisessa jääkiekkomailassa on painopiste kehityskykyisten (E2 ... B) keskusten 
vaikutus alueiden väkiluvun vähentymisen estämisessä. 

Yksilö ja muuttoliike 

Ihminen kaipaa turvallisuutta. Rajut yhteiskunnalliset muutokset saavat 
aina aikaan ongelmia, myös muuttoliike. Vaikeammassa asemassa on muuttaja 
itse. Hän joutuu uuteen työ- ja asuinympäristöön, minkä ohella hänen sosiaali
set siteensä katkeavat ja hän joutuu ehkä kokonaan luopumaan vanhoista 
tavoistaan ja harrastuksistaan. Uuden tulokkaan hyväksi ei valtio ole tehnyt 
paljoakaan ja kunnankin mielenkiinto kohdistuu usein voittopuolisesti vanhoi
hin veronmaksajiin, kun hekään eivät ole saaneet kohtuullisia toiveitaan toteu
tettua. Ymmärrettävästi kaikki maassamuuttajat eivät kestä tällaisen tilanteen 
painetta. 

En usko, että muuttoliike sinänsä on oleellinen syy epäkohtiin. Englanti 
koki kaupunkilaistumisensa jo ennen toista maailmansotaa. Kuitenkin sikäläi
set sosiaaliset ongelmat ovat samaa tasoa kuin muuallakin Euroopassa. Toisaalta 
liekö kaupunkilaistumisen loppumisen mukanaan tuoma pysähdys osana hidas
tamassa Englannin taloudellista kasvua. Muuttoliikkeen syyksi on Suomessakin 
pantu paljon sellaista, joka johtuu elintason noususta ja muusta yhteiskunnalli
sesta kehityksestä . 

Pitkästäkin muuttoliikkeestä on pakkomuuttoa vain osa. Mukana on seik
kailunhalua ja pyrkimystä sijoittua alueelle, joka vastaa paremmin ihmisen 
toiveita. Erityisesti naiset pyrkivät taajamiin, jossa heidän suurempi sosiaali
suutensa pääsee purkautumaan usein monipuolisina harrastuksina. Miehillähän 
vapaa-ajan vietto enemmän perustuu luontoon. Eikä muuttoliike läheskään 
,aiheudu taloudellisesta hädästä. Vastikään on tilastokeskuksen selvitys (Vä 
1975: 20) osoittanut, että erityisesti maastamuuttajien joukossa on paljon hyvä
tuloisia (16 % yli 20000 mk ansainneita vuonna 1971, kun vastaava osuus 
koko väestön osata oli vain 10 %). Täten mielestäni muuttoliikettä ei pidä 
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kokonaan pysäyttää. Sen täytyy vain olla hallittua siten, ettei 1960-luvun tyyp
pisiä epäkohtia synny. 

Suomen leveysasteella on maailman eri puolilla käynnissä muuttoliike 
etelään (joskin sitä on eräin paikon pyritty estämään suurilla ylipalkoilla poh
joisessa). Muuttoliikkeen suunta lienee riippuvainen sekä elinkeinoelämän tar
peista että ihmisten ympäristötavoitteista. Etelä-Suomi on lämpimämpi kuin 
Pohjois-Suomi. Esimerkiksi Rovaniemellä on "kunnon kesä" (vuorokauden 
keskilämpötila ylittää 15 astetta) vuodessa keskimäärin vain vajaat 20 päivää, 
mutta Lappeeenrannassa lähes 65 päivää. Toisaalta myös monet yksityistä ihmis
tä koskevat kustannustekijät puoltavat etelää. Lämmitysmenot ovat Rovanie
mellä 30 % korkeammat kuin Lappeenrannassa. Keski-Euroopan tasolla pyrki
mys kohti etelää jo heikkenee. Toisaalta Yhdysvalloissa paisuu etelä eikä kai elin
keinoelämän vaan kuluttajan ehdoilla. 

Saastuminen ja aluerakennemallit 

Ympäristön huonontuminen ja saastuminen on jatkunut jo kauan ja tulee 
ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmeisesti edelleen jatkumaan. Alue
rakenteelle asettaa jatkuva taloudellinen kasvukehitys haasteen: mikä rakenne
malli aiheuttaa vähiten ympäristöhaittoja. 

Jos keskitetään voimakkaasti, voidaan teknilliset toimenpiteet haittojen 
ehkäisemiseksi viedä pitkälle ja luonnolle aiheutetut kokonaisrasitukset piene
nevät . Samalla kuitenkin pääosa ihmisistä joutuu ainakin pääosan vuodesta 
asumaan alueilla, jotka ovat meille epäterveellisiä. Keskitetty malli merkitsee 
alueellista eriarvoisuutta tämän tärkeän tekijän osalta. 

Asutuksen hajoittaminen lisää liikennetarvetta (ja henkilöauton käyttöä 
jalankulkuun ja julkiseen liikenteeseen verrattuna) ja saasteiden puhdistus jää 
pakosti heikohkoksi . Tällöin luonto saattaa kuitenkin itse hoitaa osan rasituk
sista. Siten saastuminen on vain hieman suurempaa kuin keskitetyssä ratkai
sussa. Tärkein rahoituksen etu on se, e tä ihmisten elinympäristö on keski
määrin parempi kuin keskitetyssä mallissa. 

Esitetty vertaiu on yleispiirteisyydessään liian yksinkertaistava. Hajoitettu 
malli kiehtoo monia ekologeja. Täysautoistuneessa maassa se olisi haja-asutuk
sellekin varsin tasapuolinen. Eikö kuitenkin ole niin, että nämä ekologit ovat 
auton suuria vihamiehiä. Mainittakoon, että tasaisesti maahan jakaantuva 
10000 000 m2:n loma-asuntokanta (noin 10 % asuntokannastamme) on meil
le mainio hätävara, jos hajoitettu ratkaisu on esimerkiksi katastrofin seurauk
sena äkkiä toteutettava. 

Joitakin aluekysymyksiä 

Helsingin seudun kasvun on pitkään maarannyt asuntotuotanto. Kun ra
kentaminen kasvoi 1970-luvulla muualla hyvin rajusti, ero asumisväljyydessä 
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muihin alueisiin nähden heikentyi. Jo vuonna 1970 asui tiettyyn sosiaaliryh
mään kuuluva perhe maanviljelijöitä lukuunottamatta Uudellamaalla ahtaam
min kuin keskimäärin muualla maassa. 'Erityisen huono oli ammattityönteki
jöiden tilanne: vain kahdessa Itä-Suomen läänissä oli asumisahtaus suurempi 
kuin Uudellamaalla ja Vaasan lääni oli 15 % edeHä. 

Suhteellisen alhain('!Q.Juotanto-osuus oli seurausta 1970-luvun Helsingin seu
tua syrjivästä valtion asuntolainoituksesta. Viime vuonna valmistuvista asun
noista sain valtion tukea kehitysalueilla 48 %, ns. Väli-Suomessa 44 %, mutta 
Helsingin seudulla vain 26 % . 

Kun asumistaso voi kohota vain hitaasti, näyttää Helsingin seudun kasvu 
muodostuvan lähivuosina hyvin vaatimattomaksi. Kqhtalaisen kasvun vaatimaa 
asuntotuotannon huomattavaa lisäystä tuskin saadaan aikaan. Yritystoiminta ob 
jo sopeutunut tilanteeseen siirtämällä toimintaa muille alueille. Alueen elinkeino
rakenne vinoutuu. Täten meillä on kaksi vaihtoehtoa: 

1. Nykyinen palveluvaltaisuuden raju kasvu tai 
2. Hallinnon osittainen hajasijoitus siihen liittyvine toimenpltemeen, mutta 

samalla teollisuuden kadon estäminen (seudulta muuttava yritys ei saa 
kehitysaluetukea) . 

Pohjanlahden rannikkoseudulla menee hyvin. Kaupunkien kasvu Suomen
lahden rannikolla on viime aikoina ollut keskimäärin hitaampaa kuin Pohjan
lahden rannikolla. Syitä on monia: 

talvimerenkulun edellytykset ovat parantuneet 
- suurin osa rannikosta on kuulunut ja kuuluu kehitysaluetukien piiriin 
- rannikkosijaintia vaativan teollisuuden osuus on kasvanut 
Valtio bn sijoittanut yrityksiään tälle vyöhykkeelle. Itse asiassa olisi suuri 
osa alueesta tullut siirtää kehitysaluetukien ulkopuolelle tasapuolisuuden vuoksi. 
Toisaalta on paine Ruotsiin muuttoa kohtaan suurempi Länsi- kuin Itä-Suomesta. 
Saattaa olla, että kehitysaluerajaa on perusteltu reaalipolitiikalla: tulkoon vaikka 
kotimaahan uusia tulotasoeroja, kunhan ero Pohjanlahden eri puolien kesken 
saadaan pysymään suppeana. 

Lopuksi 

. Taloudellisen tilanteemme kaikki tiedämme. Syynä valtetaan olevan liian 
suuret ja tehottomat investoinnit . 1970-luvulla lisääntyivät investoinnit nimen
omaan kehitysalueilla. (Asuntotuotannon indeksiluvut vuonna 1974 olivat 
Uudenmaan ja kehitysalueiden osalta 113 ja 157, kun 1971 = 100). Kukaan 
ei ole kuitenkaan väittänyt, että kehitysaluepolitiikalla ja taloudellisella umpi
kujallamme olisi jotain yhteyttä. Enkä minäkään. 

Meikäläinen politiikka on hidasliikkeistä, mutta kun idea lähtee vyörymään, 
sitä ei pysäytä mikään. Asuntomiehet valittavat 1960-luvun lopun ja 1970-luvun 
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alun tuotannon pienuutta, innostuttiin ja saatiin hullu vuosi. Sairaalanrakenta
jat, eläkkeiden nostajat. Kehitysalueiden hyötyjä kahmineet isokenkäiset tietä
vät: valitusvirsi vain korkeammalle ja korkeammalle, niin kyllä kehitysalue
politiikka kaiken muun politiikan jyrää. Vai jyrääkö? 

Ylitarkastaja Arto Salmelan suullinen puheenvuoro keskustelujen toisena päivänä: 
Täällä on ollut havaittavissa, että kehitysalueiden "isokenkäisten" joukossa on kaksi ryhmää. 
Noin 90 % kuuluu ns. valittajiin, joiden mielestä kehitysalueilla menee huonosti ja kehitys
aluetukea pitäisi ehdottomasti lisätä vähintään kolminkertaiseksi nykyisestään. Toinen ryhmä, 
loput 10 %, pyrkivät katsomaan, miltä asiat todella objektiivisesti näyttävät. Esimerkiksi 
kaupunginjohtaja Johteinen ja seutukaavajohtaja Wallenius toivat eilen esille sen tosiasian, 
että tilanne näyttää kehitysalueilla varsin hyvältä Etelä-Suomeen verrattuna. Heidän mieles
tään ei ole kovin suurta syytä valitusmentaliteetin levittämiseen. Valtaenemmistö kuitenkin 
lähtee s·iitä, että kun on saatu aikaan Suomessa tällainen kehitysaluepoliittinen aalto, niin 
nyt on painettava kaasua niin kauan kuin mahdollista ja pitää yllä käsitystä, että Pohjois
Suomi tyhjenee . 
.\lueellisen työpaikkakehityksen pitäisi olla alueellisen kehityspolitiikan ydinlähtökohta. 
Oheisena muutama kuvasarja siitä, miten ihmeellisen paljon kehitysaluepolitiikka on muut
tanut kehitystä. (Kuviot 1-3). 

Kuvio 1. 
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Kuvio 2. 

% 

Kuvio 3. 
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Ensinnäkin maa- ja metsätalouden työpaikat laskevat suhteellisen tasaisesti koko maassa, 
hitaammin kuin keskimäärin. Alueelliset tuottavuuserot lienevät sen tapaiset, että etelä
suomalainen maanviljelijä tuottaa kaksi kertaa enemmän hyödykkeitä kuin muualla työsken
televä. Erot ovat ilmeisesti säilyneet edelleenkin ennallaan. 
Rakennustoiminnan osalta Pohjois-Suomi ja Keski-Suomi kasvavat selvästi voimakkaammin 
kuin muut alueet. Nämä tiedot tosin perustuvat kahden ensimmäisen neljänneksen tietoihin, 
muu osa on arviota. Rakennustoiminta on kehitysalueella näin laskukautenakin erittäin laajaa. 
Ehkä nämä kaksi muuta, tällä hetkellä jo muita tärkeimmät teollisuus ja palvelukset Teol-' 
lisuuden kohdalla on mielenkiintoista nähdä kehitysalueilla esiintyvät alueelliset erot. Keski
Suomen, Vaasa- Joensuu vyöhykkeellä ei teollisuus ole 1970-luvun alkupuolella vielä pääs
syt kunnolla irti Etelä-Suomen kasvuvauhdista. Vasta tänä vuonna on Etelä-Suomi selvästi 
jäänyt jäkeen. Pohjois-Suomessa on sitä vastoin kehitys koko ajan ollut erittäin rajua, aivan 
toisenlaista kuin muualla Suomessa. Myös Uudellamaalla on nähtävissä, että teollisten työ
paikkojen lukumäärä on pysynyt ennallaan 1970-luvun ajan. Tosin ne kävivät hieman kor
keammalla kääntymässä (vrt . kuvio 2), mutta ovat nyt jälleen pudonneet alas . Teollisuuden 
taantumisen seurauksena Uusimaa on muuttumassa erittäin voimakkaasti palveluvaltaiseen 
suuntaan. Palvelutyöpaikkojen kehityksessä on nähtävissä teollisuustyöpaikkoihin verratta
via piirteitä. Kehitysalueet ovat tässäkin paremmassa asemassa. Erityisen kiinnostavaa on, 
että Väli-Suomi on ollut kehitykseltään hitainta. Uusimaa on omassa ylhäisyydessään, 
Pohjois-Suomi meni 1960-luvulla ja Keski-Suomi 1970-luvulla Väli-Suomen ohitse. Väli
Suomi on jäänyt alueeksi, jossa palveluelinkeinojen osuus on alhaisin. Se alkaa näkyä jo 
palvelujen tarjonnassa. 
Väestökehitys on seurausta työpaikkakehityksestä. Kehitysalueella väestön vähentyminen on 
kääntynyt kasvuun. Kuten Kajanoja totesi, tilanne on kuitenkin jossain määrin epäselvä. 
Kehitysalueilla investoinnit ovat nykyisin korkealla tasolla verrattuna Etelä-Suomeen. Tilanne 
ei ilmeisesti muutu kovin äkkiä huonommaksi kehitysalueiden kannalta. 
Läänittäisen tarkastelun perusteella vain Mikkelin lääni on säilynyt suhteelisen voimakkaan 
muuttotappion alueena (Kuvio 4). 

Kuvio 4. 
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Tulotason kehityksessä on jo 1960-luvulla tapahtunut varsin voimakasta tasoittumista 
(kotitaloustiedusteun tuloksia). Suhteellisesti Helsingin tulotaso on siis laskenut, joskin 
absoluuttisesti sekin on noussut. Pohjoinen Suomi ajaa Keskisen Suomen ohitse. Toinen 
silmiinpistävä piirre on kaupunkien ja maalaiskuntien välinen ero. Jo 1960-luvun lopulla 
on tapahtunut hyvin voimakasta tuloerojen tasoittumista. 
Varallisuuserojen kaventuminen tulee selvemmin ilmi autotiheyskäyrästä Uudenmaan auto
tiheys oli v 1965 noin 50 % korkeampi kuin kehitysalueilla. Väli-Suomi ajoi vuoden 1973 
vaiheilla Uudenmaan ohitse ja tänä vuonna vastaavasti kehitysalueet (kuvio 5) . 

Kuvio 5. 
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Tämä varallisuusindikaattori osoittaa - joskin täytyy tunnustaa, että kehitysalueilla keski
määräisesti ottaen auton tarve on suurempi kuin Uudellamaalla - ettei kehitysalueilla mene 
läheskään niin huonosti kuin yleensä luullaan. Meidän asuntotuotantomme huippuluvut 
ns. 'hullut vuodet' kohdistuvat vain lievästi Uudellemaalle ja Väli-Suomeen. Kaikkein voi
makkaimmillaan asuntotuotannon nousu on ollut kehitysalueilla. Asuntotuotanto on putoa
~assa erityisesti Uudellamaalla. Tänä vuonna on Uudellamaalla myönnetty asuntotuotanto
lupia asukasta kohti keskimäärin vähemmän kuin kehitysalueilla. Tämä on syytä ottaa huo
mioon, kun ajattelemme kahta muuttoliikkeen päävastaanottoaluetta. Jos muuttoliikettä 
kehitysalueelta syntyy, Uusimaa ei enää ole vastaanottaja, vaan pelkästään muut Pohjoismaat. 
Uudellamaalla asuntotuotannon vaihtelut ovat paljon rajumpia kuin pientalotuotanto, joka 
saattaa jopa lisääntyä suhdannelaskun aikana. Pientalojen tuotanto ei ole laskenut tämän
kään matalasuhdanteen aikana, vaan supistuminen kohdistuu juuri kerrostalotuotantoon. 
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.1 2 VaLtiovarainministeriön näkökulma 

Ylijohtaja Timo Relander 

Aluepoliittinen ohjaustoiminta on maassamme vasta noin 10 vuoden ikäinen 
ilmiö, eikä sitä ole muissakaan maissa harjoitettu keskimäärin sen pitempään. 
Siksi onkin aluepolitiikkaan kohdistetussa kritiikissä oltava ymmärtäväinen ja 

. suvaitsevainen - kukaan ei ole seppä syntyessään. Vaikka voitaisiinkin jossain 
määrin väittää, etteivät aluepolitiikan ohjaus ja edtyisesti nyt käsiteltävänä oleva 
maassamuuton ohjaus ole olleet kokonaisvaltaisesti koordinoituja, ovat saavute
tut tulokset silti tyydyttäviä. 

Olisin Kajanojan esityksestä odottanut, että hän olisi tarkastellut valtio
neuvoston kanslian asemaa aluepolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koordi-

. noijana; tämä työ kuuluu nykyisin kanslian tehtäviin. Olisin odottanut, että 
hän olisi esittänyt edes jonkinlaisia suuntaviivoja siitä, miten aluepolitiikka ja 
yhteskuntapolitiikka tulisi keskenään käytännössä koordinoida. Tällaisen tiedon 
puutteen poistamiseen hän ei - ikävä kyllä - ryhtynyt . 

Kajanoja puuttui esityksessään pariin sellaiseen kohtaan, jotka epäilemättä 
ansaitsisivat hieman lähempää tarkastelua. Hän puhui muun muassa investointi
verosta ja totesi, ettei se ollut muuttoliikettä riittävästi hillitsevä toimenpide ja 
että se kokonaisuutena ottaen oli epäonnistunut. Olen eri mieltä hänen kanssaan. 
Investointiveron tehtävänä ei ollut muuttoliikkeen hillitseminen, vaan sen 
tehtävänä oli vähentää Etelä-Suomen alueella tapahtuvan talonrakennustoimin
nan ylikuumenemista. Siinä se lievästä myöhäissyntyisyydestään ja lain pitkälli
sistä käsittelyvaiheista huoimatta kohtuullisen hyvin onnistui. 

Kajanoja puuttui myös valtioneuvoston juuri vastikään hyväksymiin väestö
suunnitteisiin. Mielestäni oli varsin hyvä, että suunnitteet hyväksyttiin ohjeelli
sina eikä kirjaimellisesti noudatettavina. Aluepolitiikassa tarvitaan tiettyä jous
tavuutta yhteiskunnallista kehitystä jäykistävän ehdottoman tavoitteellisuuden 
sijasta. 

1960- ja 1970-luvun taitteessa tapahtunut runsas maastamuutto aiheutui 
lähinnä työttömyydestä. Tänä päivänä ei kehitysalueiden elinkeinorakenne kui
tenkaan ole yhtä heikko kuin silloin vastaanottamaan 'ja kestämään Ruotsin 
taholta tulevaa työvoiman kysynnän lisäystä. Työvoimaministeriön tekemän 
tutkimuksen mukaan maastamuutto aiheutuu lähinnä työttömyydestä tai sen 
uhasta, kun taas maassamuuttoon vaikuttavat merkittävästi myös muut syyt , 
kuten paremmat ansiomahdollisuudet, opiskelu tai avioliitto. 

Ilman kehitysaluepoliittisia toimenpiteitä olisi Väli- ja Pohjois-Suomen lähtö
muutto viimeisen kymmenen vuoden aikana luultavasti suuntautunut Etelä
Suomen sijasta toteutunutta enemmän muihin Pohjoismaihin, lähinnä Ruotsiin. 
Luulisin, että Etelä-Suomen "imukyky" oli etenkin 1970-luvun alkupuolella 
täysimääräisenä käytössä. Se ei olisi voinut vastaanottaa juuri enempää työ-
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voimaa muilta alueilta, sillä mm. asuntojen niukkuus taajama-alueilla oli ja on 
yhä merkittävä. Tähänhän myös Salmela viittasi. 

Maassamuuton ohjauksella ymmärtäisin kokonaistaloudelliselta kannalta 
sitä, että julkinen valta myötävaikuttaa elinkeinoelämän ja työvoiman sijoittu
miseen alueittain niin, että työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat alueittain, 
aloittain ja ammateittain tasapainossa. Pääsääntönä tulisi pitää, sitä, että työ 
tulee ihmisen luo, eikä päinvastoin. Aluepolitiikassa on kuitenkin otettava huo
mioon tietyt realiteetit. Meillä ei pienenä valtiona ole varaa ja mahdollisuuksia 
kehittää jokaista kehitysalueen kuntaa ja haja-asutusta, vaan on tyydyttävä 
elinkelpoisimpien alueiden elinkeinorakenteen määrätietoiseen monipuolista
miseen. Tämä johtuu mm. siitä, että ns . perusinvestointien aiheuttamat kustan
nukset, joita teollistuminen ja yhteiskunnan kehittyminen edellyttävät, muodos
tuvat aina erittäin suuriksi. 

Aluepolitiikan eräänä toiminta-ajatuksena tulisikin olla muuttoliikkeen 
suosiminen siinä mielessä, että se tapahtuisi lähelle kotiseutua ja tuttua elin
ympäristöä. Tällöin kyetään varmasti lieventämään yhteiskunnan nopeiden 
rakennemuutosten, joihin myös väestön alueelliset siirtymät sisältyvät, yleensä 
aiheuttamia saastumis-, ruuhkautumis-, mielenterveys- ja rikollisuusongelmia, 
eräitä ongelmia mainitakseni. Tällaisten ongelmien ja kustannusten syntymisen 
uhka on aina asetettava aluepolitiikan välittömien rahamääräisten kustannusten 
vastapainoksi. 

Toisaalta muuttoliikkeen suunnittelussa ja ohjaamisessa on aina pidettävä 
mielessä se, ettei muuttoliike johtaisi olemassa olevan pääomakannan, asuntojen, 
koulujen infrastruktuurin jne. tarpeettomaan vajaakäyttöön. Yhteiskunnan 
maksettavaksi koituisi tällaisessa tilanteessa eräällä tavalla kaksinkertainen ja 
tarpeeton lasku: muuttoliikkeen aiheuttama ja usein myös sen edellytyksenä 
olevan pääomakannan rakentaminen muuttovoittoalueille sekä olemassa olevan 
kapasiteetin käyttöasteen alentaminen. Tällaisen tilanteen syntyminen pitäisi 
luonnollisesti pyrkiä välttämään. 

Ruuhka-Suomeen tapahtuvaa muuttoaaltoa on varmasti pyrittävä hillitse
mään jatkossakin. On kuitenkin sellaisia toimialoja, jotka pitkänkin päälle toi
mivat ja pystyvät toimimaan vain Etelä-Suomessa ja joiden työvoiman kysyntä 
ylittää tämän alueen työvoiman tarjonnan. Tällaisten alojen toiminnan ja kehit
tymisen turvaamiseksi lienee järkevää suosia myös suuralueelta toiselle tapahtu
vaa muuttoliikettä. Uudet kehitysalue-etuisuudet - investointiavustus, käyn
nistysavustus ja koulutusavustus - tulevat kuluvan vuosikymmenen loppuun 
mennessä varmasti tuntuvasti tehostamaan kehitysaluepolitiikkaa. Tämänkin 
johdosta muuttoalttius ilmeisesti pienenee. Lisäksi muuttamisessa ei ole enää 
pelkästään kysymys rahasta, vaan enenevässä määrin myös viihtyvyydestä. 
Viihtyvyystarpeiden korostuminen hidastaneekin tulevaisuudessa tutusta ympä
ristöstä vieraaseen ympäristöön tapahtuvaa muuttoliikettä. Tästä muissa maissa 
on selviä esimerkkejä tarjolla. 
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Kehitysaluetuet ovat nykyään varsin karkea ohjaus toimenpide, kuten m.m. 
Kajanoja esitti. En kuitenkaan voi nähdä mitään estettä sille, etteikö niitä voi
taisi hienosäätää. En kuitenkaan väitä, että julkinen valta pystyisi ohjaamaan 
tuen aina parhaille aloille ja soveliaimmille alueille, mutta nykyistä valikoidum
paan ohjaamiseen varmasti on edellytyksiä ja mahdollisuuksia olemassa. 

Aluepolitiikka nojaa paljolti kehitysaluelainsäädännön mahdollistamiin 
tukimuotoihin. Muita mahdollisia kehitysalueiden talouselämään vaikuttavia 
keinoja ovat mm. valtion laitosten hajasijoitus, valtion yritysten sijoittaminen 
ja kehittäminen, yksityisten yritysten sijainninohjaus ja sijoittumista koskevat 
kiihokkeet sekä rajoitukset, julkisten palvelujen ohjailu ja muuttoavustus
toiminta jne. 

Näistä yritysten ja laitosten - niin yksityisten kuin julkisten - sijainnin
ohjaustoimenpiteillä on mahdollista varmasti merkittävästikin vaikuttaa muutto
liikkeen ohjaukseen. Sijainninohjaustoiminta on mm. talonrakennustoiminnassa 
tullut useassa maassa voimakkaasti kuvaan mukaan määrällisen ja suhdanne
poliittisen ohjailun lisäksi. Samoin myös hallinnon hajasijoitusta on toteutettu 
useissa muissa maissa merkittävissä puitteissa. Ilmeisesti myös meillä tullaan 
lähivuosina ainakin osittain toteuttamaan näitä toimenpiteitä. Kuitenkaan esim. 
hallinnon hajasijoittaminen ei saa olla mikään itsetarkoitus. On tarkoin harkit
tava, aina tapaus kerrallaan, siitä aiheutuvat hyödyt ja kustannukset. Hallinnon 
joustavuuden ja tehokkuuden turvaamista on tässä suhteessa pidettävä kaikkein 
tärkeimpänä; vasta sitten tulevat muut näkökohdat. 

Kajanoja pitää muuttoliikkeen 1970-luvun alkupuolella tapahtuneen tuntu
van vähenemisen syynä hyvää työllisyys tilannetta. Tämä pitänee osittain paik
kansa. Sen sijaan työllisyyden tasoon ovat ns. valuuttakriisin ja vuosien 1972--
1974 keveiden rahamarkkinoiden lisäksi vaikuttaneet olennaisesti myös mm. 
puunjalosteiden voimakas kysyntä vuosina 1972-1974, investointiasteen 
kohoaminen ennätyksellisen korkealle tasolle sekä työvoiman niukkuuden muo
dostuminen tuotantotoiminnan suurimmaksi kapeikkotekijäksi. Viimeksi mai
nittu myötävaikuttaa onneksi siihen, etteivät yritykset hevin luovu työvoimas
taan lamakaudenkaan vallitessa, millä tietysti on muuttoliikettä vähentävä 
vaikutus. 

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueelliset erot ovat viime vuosien aikana 
pienentyneet olennaisesti. Lisäksi maamme on vaikeasta taloudellisesta tilan
teestaan huolimatta pystynyt ylläpitämään työttömyyden tason huomattavasti 
alempana kuin keskimäärin muissa maissa. Lyhyellä aikavälillä työllisyystilanne 
on nyt kuitenkin heikentymässä. Ensi talvena saattaa koko maan keskimääräi· 
nen työttömyysaste nousta ensimmäisen kerran moneen vuoteen 3],,2 prosentin 
tasolle, ehkä sen ylikin. Ulkomaisen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseksi 
meidän on rajoitettava kotimaisen kysynnän kasvua, pelkästään määritelmä
yhtälön perusteella. Tämä vaikuttaa jossain määrin epäedullisesti työllisyyteen, 
ellei resursseja riittävän joustavasti kyetä ohjaamaan vientielinkeinojen kehittä-
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miseen ja viennin lisäämiseen. Kuitenkin työllisyyttä ylläpitävät ja vahvistavat 
eri alueilla mm. valtion lainoittaman asuntotuotannon säilyttäminen ja pysyminen 
korkealla tasollaan sekä Suomen ja Neuvostoliiton suuret yhteisprojektit sekä 
monet muut työllisyyden turvaamiseen tähtäävät valikoivat toimenpiteet. Näistä 
ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitys sisältää koko joukon esityksiä. 

Lähivuodet tulevat maassamme olemaan varmaan aiempaa hitaamman 
taloudellisen kasvun aikaa, mutteivät silti elintason alenemisen vuosia. Siten 
en uskokaan, että tulevina vuosina muuttoliike ulkomaille ja Etelä-Suomeen 
lisääntyisi läheskään samassa mittakaavassa kuin 1960-luvun lopussa. Tuolloin, 
60-luvun lopulla, se saattoi olla taloudellisen laman ja henkisen ahdistuneisuuden 
aiheuttama muuttopurkaus . Tästä huolimatta on tärkeätä, ettei aluepcilitiikassa 
keskitytä pelkästään tehostamaan keinoja, joilla ulkomaille ja Etelä-Suomeen 
tapahtuva muuttoliike saadaan vähenemään. Tämän lisäksi on pyrittävä tie
dottamaan muuttoa suunnitteleville entistä enemmän tulevasta muuttoalueesta 
sekä toisaalta vaikutettava tulopaikkakuntien akiivisuuteen huolehtia muutta
jista, jotta muuttamisen epäedulliset seuraukset voitaisiin eliminoida . 

. 1 3 Seutusuunnittelun näkökuhna 

Toiminnanjohtaja Juha Talvitie 

Seutukaavoituksen toiminta-ajatuksen mukaisesti seutukaavaliiton tehtä
vänä on huolehtia toimialueensa yhteenniveltävästä eri toimintojen sijoitus
suunnittelusta ja yleispiirteisestä aluevaraussuunnittelusta sekä edistää tämän 
suunnittelun hyväksikäyttöä. Seutukaavoitus on siten luonteeltaan alueellista 
suunnittelua, johon aluepoliittinen ajattelu on käytännössä sisään rakennettu 
elementti. 

Luonnollisesti seutukaavoituksen alkuaikoina mitään selvää aluepoliittista 
näkökulmaa ei ollut suunnittelusta erotettavissa johtuen siitä, että suunnittelu
aIueen eri osien keskinäisten kysymysten käsittely katsottiin luonnostaan kuulu
vaksi erääksi suunnittelun osa tehtäväksi. Valtakunnan mittakaavassa eri osa
alueiden keskinäisten kehityserojen kärjistyttyä jouduttiin myöskin seutu
kaavoituksen piirissä entistä perusteellisemmin selvittämään nykymuotoisen 
aluepolitiikan merkitystä osana seutukaavallista suunnittelua. 

"Tavoitetietoisuus seutusuunnittelussa" -julkaisussa on maantetty seutu
kaavoituksen päämäärät ja tavoitteet, jotka oleellisimmilta osin käyvät ilmi 
seuraavasta kaaviosta. 
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ES 1M E"R KKITA VO ITTE I STO _11.1.1 Seutusuunnittelun tulee ottaa huomioon valtakunnan tasolla toimivien päätöksentekoelinten I kehittämistavoitteet ja -suunnitelmat sekä vaikuttaa niiden sisältöön. 
Seutusuunnittelun tulee toimia 
yhteistyössä eri tasoilla tOimi- I_I_1

1.1.2 Seutusuunnittelun tulee ottaa huomioon väliportaan tasolla toimivien päätöksentekuelinten 
vien päätöksenteko elinten I kehittämistavoitteet ja -suunnitelmat sekä vaikuttaa niiden sisältöön. 
kanssa 

-/1.1.3 Seutusuunnittelun tulee ottaa huomioon paikallisella tasolla toimivien päätöksentekoelinten 

1.1 

1. Seutusuunnittelun 
tulee johtaa kokonai
suudessaan hyvään 
kehitykseen 

I 1.2 Seutusuunnittelun tulee tur-
_ vata ja luoda mahdollisimman 

I monipuoliset ja hyvät toimin-
taedellytykset seudulle. 

kehittämistavoitteet ja -suunnitelmat sekä vaikuttaa niiden sisältöön. 

1
1.2.1 Seutusuunnittelun tulee huolehtia siitä, että alueen käytettävissä olevia voimavaroja ei ' 

- tuhlata (sama kuin 1.4.1). 

1.2.2. Seutusuunnittelun tulee turvata ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset seudulla asu
miselle. 

_11.2.3 Seutusuunnittelun tulee turvata ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset alueen elin
keinotoiminnalle. 

_ 1 1.2.4 Seutusuunnittelun tulee turvata ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset seudulla tapah- ' 
tuvalle virkistystoiminnalle. 

_ 1 1.2.5 Seutusuunnittelun tulee turvata ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset seudulla tapah- ' 
J tuvalle yhteiskunnalliselle toiminnalle. t:1 1.2.6 Vuorovaikutustarpeet on tyydytettävä mahdollisimman suuressa määrin ja tasapuolisesti. 

I 1.2.7 Seudun väestörakenteen eri alueilla tulee olla mahdollisimman normaali. 

II 1.3.1 Perusvuorovaikutustarpeet on tyydytettävä yhtäläisesti alueesta riippumatta. 

1
1.3.2 Seudulla käytettävissä olevat taloudelliset voimavarat tulee ohjata eri osa-alueille seudulla 

'_1 1.3 A~u~elli?en eriarvoisuus on 1_ - niiden luontaisia toimintaedellytyksiä tukien. 
mmlmoltava. 

,1 1.3.3. Seutusuunnittelulla tulee ratkaisevasti ohjata alueellisesti seudun sijoituspäätöksiä. 

Merkinnät : 

_ samanaikaisen 

••• 

toteutumisen 
vaatimus (sekä 
että-suhde) 

vaihdannaisuuden 
vaatimus (tai
suhde) 

_11.4 
Seudun kehitys on sovitettava 
mahdollisimman hyvin luon
non ja kulttuuriympäristöön . 

1.5 Seutusuunnittelulla on pyrittä
vä taloudellisuuteen. 

OY KJESSLER & MANNERSTRALE AB 
05. 10.1972 

_1 1.3.4 Vähemmistöjen kustannuksella ei saa suosia enemmistöryhmiä kielen, rodun, heimon, uskon
non, poliittisen kannan, koulutustason tai syntymäpaikan suhteen. 

1
1.4.1 Seutusuunnittelun tulee huolehtia siitä, että alueen käytettävissä olevia voimavaroja ei r tuhlata (sama kuin 1.2.1). 

1
1.4.2 Seudun kehityksen tulee olla mahdollisimman suuressa määrin ympäristön sieto-ominai-

11
- suuksien mukaista. 

- 1 1.4.3 Ympäristöarvoja on erityisesti suojeltava. 

-1 1.4,4 Seudun kehityksen tulee olla uusia ympäristöarvoja luovaa. 

1 1.4.5 Luonnonvarojen uusiutuminen ja jätteiden hyväksikäyttö on maksimoitava . 

EI 1.5.1 Käyttöarvo suhteessa käyttöönsaattamisen uhrauksiin mahdollisimman suuri. 

1- 1 1.5.2 Käyttöarvo suhteessa käyttÖkunnossapidon uhrauksiin mahdollisimman suuri. 

- 1 1.5.3 Käyttöarvo suhteessa käyttöuhrauksiin mahdollisimman suuri. 



Aluepoliittinen näkökulma sisältyy tämän tavoitteiston kolmanteen kohtaan 
eli pyrkimykseen alueellisen eriarvoisuuden minimimoiseksi. Seutukaavoituksen 
kannalta aluepolitiikkaa tarkasteltaessa onkin syytä erityisesti korostaa sitä, että 
tämä yhteiskuntapolitiikkamme tällä hetkellä keskeinen pyrkimys muodostaa 
seutukaavallisessa suunnittelussa yhden viidestä keskeisimmästä päämäärästä. 
Siten seutusuunnittelutyössä ratkaisuja ei tulla perustamaan yksistään alue
poliittisin perustein, vaan samanaikaisesti otetaan huomioon eri yhdyskuntien 
toimivuuskysymykset, ympäristöpoliittiset näkökannat, taloudelliset tekijät jne. 

Seutukaavoitus vauhdittanut aluepolitiikan syntyä ja kehittymistä 

Tänä päivänä voidaan perustellusti todeta, että seutukaavaliittojen tOlmmta 
on maassamme oleellisesti vaikuttanut alueellisen ajattelutavan laajempaan 
hyväksymiseen kaiken suunnittelun eräänä tekijänä ja toisaalta seutukaavaliitot 
omalla toiminnallaan ovat vauhdittaneet valtakunnan tasoisen aluepolitiikan 
syntymistä ja ongelmien ottamista valtakunnallisesti ratkaistavaksi. 

Ryhtymättä laveammin kissan häntää nostamaan voidaan luettelonomaisesti 
todeta, että seutukaavaliitot ovat ensimmäisinä suunnitteluviranomaisina aset
taneet väestön kehitykselle tavoitearvioita oman suunnittelunsa pohjaksi. Tätä 
ennen suunnitelmat perustettiin ns . menneen kehityksen varaan pohjautuvien 
väestöennusteiden mukaisiin arvioihin. Elinkeinorakenteen voimakas kehittymi
nen osoitti kuitenkin nopeasti ns. trendipohjaiset perusteet epäluotettaviksi ja 
seutukaavaliitot kehittivät ennustemenetelmiä siten, että mukaan otettiin myös
kin eri elinkeinojen kehitysnäkymät ja työpaikkaselvitykset. 

Näin tehtäessä vaadittiin varsin aikaisessa vaiheessa myöskin valtiovallalta 
toimenpiteitä tavoitteellisten väestö- ja työpaikka-arvioiden aikaansaamiseksi 
suunnittelun perusteiksi. Odottavan aika kävi kuitenkin pitkäksi ja siksi seutu
kaavaliitot laativat yhteistyössä 1960-luvun lopussa erityisen alueellisen tuo
tanto-, työvoima- ja väestöennusteen, mikä laajemmin on julkaistu nimellä 
"Suomi 2000". Osaksi tämän ennusteen julkistamisella haluttiin korostaa 
myöskin aluepoliittisen suunnittelun tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä nimen
omaan valtakunnallisella tasolla. Samalla toivottiin keskustelua maamme eri 
alueiden kehittämistavoitteista valtakunnallista kokonisuutta silmälläpitäen. 

Seutukaavaliittojen aluepolitiikkaan kohdistuneet tavoitteet kiteytettiin 
Seutusuunnittelun keskusliiton hallituksen 2. 6. 1971 antamassa aluepoliitti
sessa julkilausumassa mikä olennaisimmalta sisällöltään oli seuraavanlainen: 
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Seutusuunnittelun keskusliitto katsoo, että maamme tarkoituksen
mukaisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi on kiireesti ryhdyttävä 
seuraaviin toimenpiteisiin: 

1. Aluepolitiikka on laajennettava koskemaan koko maata ja kaikkia 
sen alueita, 



2. Aluepolitiikan tavoitteet on määriteltävä selkeästi, 
3. Tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittava sekä keskushallinnon 

että väliasteen tasolla alueelliset kehittämisohjelmat, 
4. Aluepolitiikan suunnittelua ja toteuttamista varten on maamme 

valtakunnallisen suunnittelun uudelleen organisointi järjestettävä ja 
samalla huolehdittava toimivan yhteistyön luomisesta tämän suun
nitteluelimen, eri ministeriöiden, keskusvirastojen, väliportaan suun
nitteluelinten, kuntien sekä elinkeinoelämän kesken, 

5. Kunnes väliportaanhallinnon uudelleen järjestely on toteutettu on 
seutukaavoitusorganisaatiota käytettävä nykyistä tehokkaammin ja 
laajemmin hyväksi aluepoliittisessa suunnittelu- ja kehittämistyössä. 

Aluepolitiikan ja seutukaavoituksen suhteet tänään 

Tarkasteltaessa keskusliiton hallituksen edellä esitettyjen teesien toteutu
mista saatetaan havaita, että kohdat 1 ja 2 ovat tänään jo toteutuneet edellyttäen, 
että tavoitemäärittelyksi hyväksytään eduskunnan ilmaisemat kannat alueelli
sen kehityksen edistämistä koskevan lain muodossa. Kolmannen kohdan mukais
ten suunnitelmien laatiminen aloitettaneen lähiaikoina. Nämä suunnitelmat eivät 
sisällöltään kuitenkaan tulle sen laatuisiksi kuin seutukaavoituksen puolella 
edellytetään. Ongelmaksi muodostunee lähinnä se, että suunnitelmissa ei oteta 
kantaa taloudellisiin resurssirajoituksiin, vaan suunnitelmat ovat enemmänkin 
toiveiden tynnyrin kaltaisia. 

Valtakunnantasoisen suunnittelun uudelleenorganisointia on teesien jul
kistamisen jälkeen suoritettu perustamalla ensi sijassa valtioneuvoston kansliaan 
suunnitteluosasto. Neljännessä teesissä edellytettyjä järjestelyjä ei kuitenkaan 
ole tyydyttävästi vielä tänäkään päivänä suoritettu. Koko yhteiskuntasuunnit
telun järjestäminen erityisesti ns. yhteensovittavan suunnittelun osalta on valta
kunnallisella tasolla tänä päivänä vielä epäselvä. Vanha sanonta siitä, että pul
lonkaula on tavallisesti pullon yläpäässä pitää tässäkin yhteydessä paikkansa . 
Erityisesti olisi suotavaa, että nykyistä selkeämmin saataisiin määriteltyä toi
saalta valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön sekä sisäasiainminis
teriön toimesta tapahtuva valtakunnallinen suunnittelu, niiden keskinäiset 
yhteydet sekä käytännölliset yhteistoimintamuodot suunnitteluorganisaatioiden 

välille. 
Alueellisen kehityksen edistämisestä annetun lain mukaan väliportaan 

tasolla suoritettavasta aluepoliittisesta suunnittelusta on ensi sijassa vastuussa 
asianomaiset lääninhallitukset kuitenkin siten, että muitakin suunniteluviran
omaisia on yhteistoimintaosapuolina käytettävä hyväksi. Kuinka tämä käy~än
nössä tullaan hoitamaan on tänä päivänä vielä avoin asia. 

Suoritetun teesien toteutumistarkastelun jälkeen on paikallaan lyhyesti 
käsitellä vielä arkista suunittelutilannetta. Tänä päivänä seutukaavaliitot pystyvät 
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tarjoamaan aluepolitiikan toteuttamisen pohjaksi runsaasti käyttökelpoisia suun
nitelmia. Ehkä merkittävimmät suunnittelulliset kannanotot sisältyvät parhail
laan valmistumisvaiheessa ja osaksi hyväksyttyihin seutukaavallisiin rakenne
suunnitelmiin, jotka suunnitelmat esittävät keskusverkkoa, yhteysverkkoa ja 
teknistä huoltoa sekä mitoitusta koskevat osat. Näihin suunnitelmiin sisältyvät 
väestö- ja työpaikkasuunnitteet ovat viime aikoina muotoutuneet valtioneuvoston 
kanslian ja osaksi seutukaavaliittojen välisen vuoropuhelun tuloksena. Suuria 
eroavaisuuksia tuskin enää on olemassa joskaan tätä esitystä tehtäessä ei ole 
tietoa mahdollisesta valtioneuvoston kanslian tai valtioneuvoston uusimmasta 
kannanotosta. Seutukaavaliittojen kannalta olisi luonnollisesti tärkeätä, että 
laadittavilla alueellisilla kehittämissuunnitelmilla osaltaan pyrittäisiin edesaut
tamaan jo laadittujen seutukaavallisten suunnitelmien toteuttamista. 

Seutukaavaliittojen suunnittelutoiminta on ohjelmoitu pitkällä tähtäyksellä. 
Em. rakennesuunnitelmien lisäksi seutukaavaliitot tulevat paneutumaan tule
vana vuonna erityisesti maaseutualueiden suunnitteluun, tekemään vahvistet
tuja seutukaavoja ensi vaiheessa virkistys- ja suojelualueiden sekä eräitä maa
seututoimintoja koskien, tekemään seutukaavallisen toteuttamissuunnitelman 
jne. Lisäksi on edellytetty seutukaavaliittojen osallistuvan alueellisten kehittä
missuunnitelmien laadintaan. Kuten aikaisemmin todettiin, on seutukaavallisten 
suunnitelmien laatimispohja lavea-alaisempi kuin ahtaasti aluepoliittisten näkö
kulmien mukainen. Tästä myöskin johtuu, että vastaisessa yhteiskuntasuun
nittelun kehittämisessä olisi tarpeen nykyistä selkeämmin pyrkiä siihen, ettei 
erotettaisi ahtaisiin näkökulmiin pohjautuvia suunnittelutyyppejä erillisiksi, 
koska sitä kautta hämärtyvät eri suunnittelumuotojen keskinäiset työnjaot. 
Tänä päivänä voidaan esimerkiksi kysyä mikä ero valtakunnallisella tasolla 
jonkin ministeriön hallinnon alalla tulee olemaan ministeriön keskipitkällä 
taloussuunnitelmaIla ja toisaalta saman ministeriön alueellisella kehittämis
suunnitelmalla. Koska aluepoliittinen suunnitelma on . vasta alkuvaiheessa on 
luonnollista, ettei kaikkiin ongelmiin vielä ole saatu ratkaisua eikä kaikkiin 
kysymyksiin voida vielä vastata, vaan aika tulee näyttämään kuinka toiminta 
käytännössä pyörii. 

Yksilön huomioonottaminen seutukaavoituksen kannalta 

Seutukaavaliittojen työssä keskeisintä päätösvaltaa käyttävät liittovaltuustot 
ja liittohallitukset. Kansanvaltaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti on läh
dettävä siitä, että yksilöiden odotukset ja toivomukset heijastuvat luottamus
miesten kannanotoissa. Seutukaavaliittojen suunnittelutyön koskettaessa usein 
varsin laajojakin alueita on selvää, että käytännön suunnittelussa yksilöt kasaan
tuvat väestö- ja työpaikkamääriksi, mikä tapahtuma sellaisenaan ymmärrettä
västi hämärtää yksilökohtaisten ratkaisujen mahdollisuutta. Tämän tietäen · suun
nittelun eräänä tehtävänä onkin pyrkiä luomaan edellytyksiä ja antamaan mah-
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dollisuuksia vaihtoehtoisille yksilöiden toimenpiteille. Ajatus siitä, että meillä 
voitaisiin väestön ja työpaikkojen kehitystä ohjata sielun tarkkuudella on sellai
senaan mieletön. Myöskään ei ole syytä pyrkiä tarkkoihin väestö- ja työpaikka
suunnitteisiin, vaan pikemminkin osoittamaan harjoitettavan politiikan suunta
viivat ja yleislinjat ja omaksumaan ajatus siitä, että suunnitteluluvutkin käytän
nössä antavat mahdollisuuden poiketa sekä ylös että alaspäin. 

Yksilöiden kannalta asiaa tarkastellen on kuitenkin otettava huomioon se, 
että seutukaavaliitot ovat työssään pyrkineet määrittämään suunnitelmille selkeät 
tavoitteet ja perustelemaan ne. Tätä kautta on helpompi myöskin arvostella 
laadittuja suunnitelmia. Kun asiaa tarkastellaan esimerkiksi valtakunnallisella 
tasolla laadittujen alustavien väestö- ja työpaikkasuunnitteiden kannalta on todet
tava, ettei liene vielä esitetty selkeitä tavoitteita, joihin esitetyt alustavat luvut 
ova perustuneet. Myöskään julkinen keskustelu ei ole ollut vielä näin seikka
peräistä. Onkin varsin luonnollista, että käytännön politiikassa on mahdollista 
näiltä osin päätyä vain tavoitteisiin, jotka pyrkivät turvaamaan nykyisen tilan
teen. Tuskin löytyy sellaista poliittista tahtoa joka pyrkisi kasvattamaan jonkin 
alueen väestöä jonkin toisen alueen kustannuksella. 

Aluepoliittisessa suunnittelussa nimenomaan väliportaan tasolla tulevat alu
eellisen kehityksen edistämisestä annetun lain säännösten mukaan yksilöiden 
vaikutusmahdollisuudet olemaan rajalliset. Läänien alueelliset kehittämissuunni
telmat tulee hyväksymään lääninhallitus eikä muodollisesti ole minkään kansan
valtaisen elimen mahdollisuus esittää muuta kuin lausuntonsa alustavasta suun
nittelusta. Tämähän tapahtuu seutukaavaliittojen liittovaltuustojen toimesta, 
joille organisaatioille lankeaa varsin suuri vastuu nimenomaan yksilöiden mieli
piteen esille tuomi seksi ainakin karkeassa muodossa. 
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Väestänkehitys eräiden 1970-luvulla laadittujen vaihtoehtojen mukaan seutu-
kaava-alueittain 

31. 12. 1974 Tilastokeskus 1971 Seutukaavaliitot 1971 Tilastokeskus 1975**) Seutukaavaiitot 1975 
Seu tukaava-alue Väkiluku*) Väestö 1000 as. Väestö 1000 as. Väestö 1000 as. Väestö 1000 as. 

1980 198.5 1980 1985 1980 1985 1980 1985 

Helsinki 866284 912 955 1000 1080 907 934 945 1000 
Itä-Uusimaa 92 382 86 85 96 101 97 100 101 106 
Länsi-Uusimaa 44990 44 44 48 52 47 49 51 55 
Västra-Nyland 62423 57 57 70 76 70 75 68 73 
Varsinais-Suomi 405220 392 390 430 451 423 436 430 452 
Ahvenanmaa 22022 19 19 21 20 24 25 23 23 
Satakunta 247294 232 227 254 258 259 268 260 268 
Tampere 396780 387 385 422 435 407 413 416 428 
Kanta-Häme 158840 150 148 167 172 163 167 165 171 
Päijät-Häme 186914 190 196 207 220 199 208 203 215 
Kymenlaakso 199929 192 187 210 214 203 204 209 213 
Etelä-Karjala 145261 135 129 151 151 147 149 149 150 
Etelä-Savo 178846 171 162 172 165 174 171 176 176 
Pohjois-Karjala 177 103 167 158 172 166 171 167 176 176 
Pohjois-Savo 250660 250 246 256 254 248 247 249 250 
Keski-Suomi 240502 236 229 244 242 244 246 242 243 
Vaasa 422 195 380 362 413 410 423 422 423 425 
Pohjois-Pohjanmaa 302984 288 279 298 299 304 305 319 330 
Kainuu 97895 93 88 98 97 98 98 100 101 
Lappi 195 120 189 179 197 185 196 196 200 201 
Koko maa 4691556 4570 4524 4925 5057 4806 4880 4903 5055 

*) Ennakkotieto (31.08 .1975 koko maa 4708000) 
* *) Muuttoliikelaskelma 
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Seutukaavaliiton toimintamuodot 1975 

TOIMINTA-AJATUS 

Seutukaavaliiton tehtävänä 
on huolehtia toimialueensa 
yhteenniveltävästä eri toi
mintojen sijoitussuunnitte
lusta ja yleispiirteisestä 
aluevaraussuunnittelusta 
sekä edistää tämän suun
nittelun hyväksikäyttöä. 

Seutusuunnittelun keskusliitto 1975 

TOIMINTAPÄÄMÄÄRÄT JA SUUN
NITELMIEN HYV ÄKSIKÄ YTTö
TAVOITTEET 

Seutukaavaliiton tOlmmtapäämääränä on laa
tia suunnitelmat, jotka osoittavat 

alueellisen rakenteen kehittämis
linjat 
alueiden käytön pääpiirteet 

Hyväksitäyttötavoittena on , että 
suunnitelmien tulee 

olla lähtökohtana ja ohjeena kunta
tason suunnitelmien laatimiselle sekä 
edistää niiden toteutumista 
olla lähtökohtana ja ohjeena muiden 
viranomaisten suunnitelmille ja muille 
ratkaisuille, jotka kohdistuvat aluee
seen 
vaikuttaa alueen suunnittelunäkökoh
tien huomioonottamiseen valtakunnal
lisessa suunnittelussa 
edistää valtakunnantason suunnitel
mien laatimista ja toteutumista 
antaa perusta julkisen hallinnon sekä 
yksityisen tahon toimintojen sijoitta
mispäätöksille 

TOIMINTALINJAT 

_1 Rakennesuunnittelu 

-1 Kokonais- ja aluevaraussuunnittelu 

-1 Toteuttamis- ja kehittämissuunnittelu 

1 
Vahvistettavien seutukaavojen (vaihekaavo

- jen) laatiminen 

I Toimialueen erikoisolosuhteiden edellyttämä 
- muu suunnittelu 

-1 Lausuntojen antaminen 

_,-1 Aloitteiden tekeminen 

I Suunnitelmien hyväksikäytön ja toteuttami
_ sen edistäminen mukaanlukien tieto- ja 

asiantuntijapalvelu 

1 
Annettavien muiden tehtävien hoito (esimer·· 
kiksi erityisiä tarpeita palvelevien valtakun-1 nallisesti yhtenäisten suunnitelmien laatimi
nen) 



.1 4 Kaupunkiliiton näkökulma 

A pul. osas1topäällikkö Veikko Ta ttari 

Kaupunkiliitto on viime vuosien aikana eri yhteyksissä ottanut kantaa 1 
myksiin, joiden suhteen tehtävillä ratkaisuilla on merkitystä myös maassa ta 
tuvaan muuttoliikkeeseen. Tällaisia kannanottoja on suoritettu mm. seuraa' 
tapauksissa: 
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- Vuoden 1973 kaupunkipäivät hyväksyivät ponnen, jonka mul 
"Kehitysalueiden väestön toimeentulomahdollisuuksien parantami~ 

ja todellisen vastapainon luomiseksi maastamuutolle ja väestön li 
selle keskittymiselle ruuhka-alueille on aluepoliittisia toimenpiteitii 
hostettava voimistamalla eri puolilla maata olevia kasvukeskuksia ri 
tävin taloudellisin tukitoimin, hajakeskittämällä hallintoa ja kulttt 
palveluksia sekä ohjaamalla työpaikkojen sijaintia". 

- Kehitysalueiden neuvottelukunnassa, valmisteltaessa nyk) 
voimassa olevia aluepoliittisia lakeja; lain lopullisesti saama sananmt 
vastaa harvoja poikkeuksia lukuunottamatta myös Kaupunkiliiton J 

taa kehitysaluepolitiikassa. Mainituista poikkeamista todettakoon, 
Kaupunkiliiton kanta yhdyskuntarakenteen kehittämiseen oli ns. ka: 
keskusajattelua tukeva. Tässä voitiin pitäytyä kaupunkipäivien pontl 
Eduskunnassa tehdyn kompromissiratkaisun vuoksi tämä näkök< 
jäi kuitenkin pois laista. Toinen seikka oli se, ettei Kaupunkiliitto 
väksynyt aluetukien porrastus ta neuvottelukunnan ehdottamassa n 
dossa, vaan katsoi, vähemmistöön yhtyen, ettei tukien alarajaa tl 
lyödä lukkoon. Tuet pitäisi myöntää pikemminkin harkinnanvarais 
ja tuen tarve huomioon ottaen. 

- Kaupunkiliitto on suhtautunut myönteisesti sijainninohjaw 
mitean (v. 1973) ehdotuksiin sijainninohjauksen tavoitteista ja kein 
ta; liitto kuitenkin katsoi, että tarkemmat selvitykset olisivat vielä 
peen ja että ohjausmenettelyn tulisi kattaa tasapuolisesti maan 
alueet . 

- Kaupunkiliitto on esittänyt kuntauudistuksen kiirehtimistii 
uudistusta koskevan toteuttamislain säätämistä. Kuntauudistuks 
voitaisiin saada nykyistä elinkelpoisempia hallintoyksiköitä, jotka J 
tyisivät suoriutumaan kunnille nykyaikana asetetuista velvoitteista 
tarpeista. Tällä olisi myös muuttoliikettä hidastava vaikutus. Erä 
sivuhuomiona on todettava vielä, että kuntauudistuksella edistet 
myös kunnallista itsehallintoa ja demokratiaa, koska suuremmilla k 
nilla on yleensä enemmän voimavaroja ja niissä voidaan päättää m 
mm. vapaaehtoisista tehtävistä. 



Maassa tapahtuvasta muuttoliikkeestä ovat kaupungit ja kauppalat saaneet 
valtaosan. Tämä on kieltämättä aiheuttanut eräissä tapauksissa vastaanottavalle 
kaupungille melkoisia vaikeuksia palvelusten järjestämisessä, asuntojen tuotta
misessa ja kaavoituksessa. Tilanne on nyttemmin kuitenkin helpottunut merkit
tävästi muuttoliikepaineen vähennyttyä. Suurimman muuttovoittoalueen, pää
kaupunkiseudun, kasvua on lisäksi kuntien omin toimenpitein tavoitteellisesti 
hidastettu. Aluepoliittisten tukien odotetaan puolestaan nousevan melkoisesti, 
hiikäli yritykset tulevat käyttämään näitä etuuksia. Houkutus on ainakin kieltä
mättä suuri. Vaikkei niiden vaikutusta muuttoliikkeeseen vielä voida tarkoin 
ennakoidakaan, on selvää, että näiden tukien vaikutuksesta kehitysalueille tulee 
sijoittumaan ja myös syntymään uusia yrityksiä. Pääkaupunkiseudun vastaan
ottokyvyn ja -halun vähetessä ja kehitysaluetukien alkaessa "purra", vo~daan 
kysyä, tarvitaanko enää sen jälkeen ehkä uusia toimenpiteitä muuttoliikkeen 
ohjaamiseksi, ja jos tarvitaan, minkä tärkeän yhteiskuntapoliittisen tavoitteen 
saavuttamiseksi? Jos vastaus tähän on, että tasapainoisen alueellisen kehityksen 
turvaamiseksi, on aihetta kysyä, onko kaikkien muiden alueiden kehityttävä 
samaa tahtia kuin hitaimmin kehittyvän alueen. Lähivuosien taloudellinen tilan
ne ja kehitysnäkymät eivät oikein hyvin tue tämänkaltaista ajattelua. 

Muuttoliikkeen ohjailusta puhuttaessa on yleensä pidetty itsestään selvänä 
ajatuksena, että Etelään ja ns. Väli-Suomeen muuttoa tulisi rajoittaa. Näin olisi 
varmastikin täytynyt menetellä, mutta jo yli 10 vuotta sitten. Lähivuosina olem
me toisenlaisen työvoima- ja väestöpoliittisen tilanteen edessä. Työvoiman tar
jonta tulee lisääntymään suhteellisen vähän, seuraavana kymmenvuotiskautena 
ehkä n. 13 000 - 15 000 vuosittain. Tämä merkitsee yhä lisääntyvää työvoima
pulaa, mikä tulee ulottumaan myös kehitysalueille. Etelä-Suomen alueilla pula 
tunnetaan tietysti vielä pahempana, mikäli joudutaan korkeasuhdanteeseen. 
Tällöin syntyy ilmeisesti kova paine muuttoliikkeen ohjaamiseksi jälleen etelään. 
Joka tapauksessa tulisi pyrkiä siihen, että ohjailuIla varmistetaan koko kansan
talouden kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamismahdollisuudet sijaitsivat 
ne missä tahansa osassa maata. Tämä edellyttää ohjaavien menettelyjen, neu
vonnan, lupien yms. soveltamista koko maahan, eikä vain ns. kehitysalueiden 
ulkopuolisille alueille. 

Muuttoliikkeen ohjailussa on tärkeä merkitys myös julkisin varoin tuetun 
asuntorakennustoiminnan suuntaamisella. Tähän saakka valtion asuntotuotan
tovarat eivät ole kovin hyvin suuntautuneet alueellisen kehityksen mukaisesti. 
Kaupunkien ja kauppaloiden osuus asuntotuotantomäärärahoista on laskenut; sa
maan aikaan niiden väestöosuus on noussut. Asuntotuotanto onkin monilla paik
kakunnilla muodostunut pullonkaulaksi sekä teollisuuden että palveluelinkeino
jen kehitykselle ja on myös omiaan ollut pitämään luotua teollisuuden tuotanto
kapasiteettia vajaakäyttöisenä. On vaikea sanoa, onko tämä ollut tietoista muut
toliikkeen ohjaamista vai onko kehitys johtunut korkeista tonttien hinnoista, 
jolloin asuntolainan saanti on evätty. Jos näin on, kaupungit ja kauppalat ja 
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viime kädessä koko talouselämä on saanut kärsiä siitä, ettei kunnille ole luotu 
tehokkaita maapoliittisia aseita tehokkaan ja halvan asuntotuotannon harjoitta
miseksi. Joka tapauksessa näyttää siltä, ettei asuntotuotantoa ole kovin hyvin 
yhteensovitettu yhteiskunnan rakennepoliittisiin tavoitteisiin. 

Pääalustaja vähätteli julkisten palvelujen ja toimenpiteiden kuten tieverkon, 
valtion asuntolainojen, lasten päivähoidon, koulupalvelujen jne. merkitystä tuo
tantotoiminnan sijoittumiselle eikä pitänyt toivottavanakaan näiden käyttöä 
alueellisen kehityksen ohjaamisessa. Hänen mukaansa palvelut sopeutetaan tuo
tannolliseen kehitykseen. Näin on asianlaita tietenkin aikanaan ollut ja on vielä
kin niissä tapauksissa, joissa esim. teollisuus sijoittuu luontaisen raaka-aine
lähteen lähelle. 

Nykyisin vaikutussuhde ei kuitenkaan ole enää näin yksioikoinen eikä teo
reettinen. Monet teollisuuden alat ja perustyöpaikan luonteiset palvelut antavat 
suuren merkityksen sijoittumispäätöksiä tehdessään myös paikkakunnan palve
luvarustukselle kuten liikenneyhteyksille, ammattikoulutuksen tarjonnalle, kun
nallis-tekniselle valmiudelle jne. Myös työvoima arvostaa muuttopäätöksiä teh
dessään monipuolista palvelu varustusta, varsinkin koulutusta, terveydenholtoa 
ja vapaa-ajan palveluja. Palvelujen merkitys jopa korostunee tilanteessa, jossa 
työvoima on niukkaa ja sillä on useita valinnan mahdollisuuksia työpaikan valin
nassa. 

Kuten alustaja totesi, on muuttoliikkeen ohjausvälineitä useita, mutta niiden 
kokonaisvaikutuksesta ei ole selvää käsitystä. Kun lähivuosina alkavat vaikuttaa 
uudet aluepoliittiset lait, erityisesti lisätty tuki, ja kun sijainninohjaus kehittyy, 
voidaan muuttoliikkeen kehitystä ilmeisesti nykyistä enemmän ohjailla. Erityi
sen tehokas keino on sijainninrajoitustoimenpiteiden mahdollinen käyttöönotto. 
Lakisääteistä sijainninrajoitusta valmisteltakoon edelleen, mutta sen käyttö tulisi 
tarkkaan harkita. Parempi olisi, jos mahdollinen rajoituslaki olisi ns. kassakaap
pilaki, jota käytettäisiin vain jos tilanne muuttuu hälyttäväksi. Ennen tätä on 
kuitenkin selvennettävä mm. se, mihin yleisellä talouspolitiikalla pyritään. Onko 
tavoitteena kokonaistuotannon lisääminen ja sen edellytyksenä olevien investoin
tien tehokkuuden nostaminen vai pyritäänkö eri alueilla mahdollisimman tasa
päiseen kasvuun? Uskon, että näitä molempia tavoitteita ei voida saavuttaa 
samanaikaisesti. 

Ohjailuvälineitä tarkasteltaessa on huomio kiinnitetty pääasiassa tOlmmto
jen sijoitteluun. Itse muuttava ihminen on jäänyt taka-alalle. Olisikin kiinni
tettävä nykyistä suurempaa huomiota muuttavan ihmisen sopeutumiseen uusiin 
olosuhteisiin edistämällä hänen mahdollisuuksiaan sosiaalisten kontaktien luo
miseen, asumiseen ja vapaa-ajan palveluksiin. 
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.1 5 Kunnallisliiton näkökulma 

Apulaisjohtaja Eero Koivukoski 

Kun kunnallismiesten näkökulmasta tarkastelee muuttoliikettä, on tilanne 
ja tausta moninainen. Maassamme on n. 480 kuntaa, jotka kaikki kokevat muut
toliikettä, lisäksi hyvinkin eri tavoin. On kuntia, joihin muutetaan toisista kun
nista, mutta huomattavasti enemmän sellaisia, joista muutetaan muualle, koti
maahan tai ulkomaille. Viimeksi mainituista suuri määrä on vähenevän väestön 
kuntia. On selvää, että tällaisissa olosuhteissa muuttoliikkeen vaikutukset kun· 
nalliseen toimintaan ovat merkittäviä ja, mitä on syytä korostaa, kunnittain 
vaihtelevia. 

Kunnasta toiseen muuttaneelie joudutaan rakentamaan kunnallinen (ja muu
kin) palveluvarustus uudessa kunnassa, kun taas entisessä kunnassa vastaava 
palveluvarustus jää "tyhjäkäynnille" , jollei sille tule käyttäjää. Näin muuttoliik
keen johdosta yhteiskunta rakentaa infrastruktuuriaan ainakin osittain kaksin
kertaiseksi, tapahtuu siis tuhlausta. Tuhlauksen seuraukset tunnetaan erityisesti 
niissä kunnissa, joissa on väestönkatoa muuttoliikkestä johtuen. On esitetty 
jopa sellaisiakin ajatuksia, että muuttoliikkeessä saavan kunnan tulisi hyvittää 
luovuttavaa kuntaa niistä julkisten palvelujen sijoituksista, jotka muuttajaan 
on uhrattu (vastaavia ajatuksia voidaan esittää valtioidenkin välisissä muutoissa). 

Maassamme on kuntia, joissa muuttoliikkeestä johtuen väestö on kasvanut 
vuosittain joskus jopa lähes 10 %. Käsiteltävänä olevan aiheen kannalta on syytä 
todeta, että yksittäisellä kunnalla on joitakin mahdollisuuksia osaltaan vaikut
taa muuttamiseen. Mahdolliset toimenpiteet on suunnattavissa lähinnä liiallista 
kuntaan muuttamista vastaan. Kunta voi nimittäin kaavoitus- ja muilla toimen
piteillään osittain rajoittaa väestön sijoittumista alueelleen. Tällä tavoin on kun
nissa menetelty aivan poikkeuksellisesti eikä yleensä niissä nopeasti kasvaneissa 
kunnissa, joissa toimenpiteet olisivat olleet tarpeellisia. Vasta viime aikoina on 
näissäkin kunnissa alettu tosiasioiden edessä ymmärtää, että liiallisen väestön
kasvun takia kunnan talous joutuu suuriin vaikeuksiin. Onpa osattu nyt ajatella 
vielä pitemmälle: väestön kasautuminen liiallisesti saattaa aiheuttaa valtakun
nallisia vasta toimenpiteitä ruuhka-alueiden kasvun hidastamiseksi kaikkine siitä 
aiheutuvine haittavaiku tuksineen. 

Muuttotappio- ja vähenevän kunnissa pyritään omin toimin hidastamaan ja 
joskus toivorikkaasti pysäyttämäänkin väestön poismuuttoa . Tähän tähtäävät 
pyrkimykset saada kunnan alueelle uusia pysyviä työpaikkoja. Nämä mahdolli
suudet ovat kuitenkin rajatut eikä niille tietenkään ratkaista valtakunnallisia 
muutto-ongelmia. Sitäpaitsi on muistettava, että niillä kunnilla, jotka ovat muut
toliikkeessä saamapuolella, on yleensä vielä paremmat mahdollisuudet houku
tella omin toimenpitein alueelleen yrittäjiä ja väestöä. 

Kysymykseen, ohjataanko maassamuuttoa, on kunnallismiehen käsityksen 
mukaan vastattava myönteisesti . Onko ohjaus suunnitelmallista tai tavoit-
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teellista, on toisarvoinen kysymys: muuttamisen ohjaus on tosIaSIa. Hyvänä ja 
samalla varoittavana esimerkkinä ovat ne toimenpiteet, joihin 1960-lvun loppu
puolella ryhdyttiin peltojen paketoimiseksi. Historiastamme on varmaan vaikeaa 
löytää vastaavaa toimenpidettä, joka yhtä voimakkaasti on ollut aiheuttamassa 
laajakantoista muuttoliikettä ja siitä johtuvia monia haitta tekijöitä. 

Kuntien kannalta on tärkeää, että yleiset talouspoliittiset ja muut toimenpi
teet kohdistuvat kuntiin mahdollisimman tasapuolisesti, ts. joihinkin kuntiin 
kohdistuvaa syrjintää ei saa harjoittaa. Syrjintää syntyy, jos ryhdytään harjoitta
maan esim. sellaista kasvukeskuspolitiikkaa, josta viime vuosina on keskusteltu. 
Kasvukeskuspolitiikassa on ajateltu tuettavan lähinnä valtion toimenpiteillä 
tiettyjä keskuspaikkoja muita kuntia enemmän. Tällainen menettely olisi omiaan 
lisäämään epätarkoituksenmukaista väestön muuttoa muualta näihin keskuksiin. 
Muutkin sellaiset toimenpiteet, jotka syrjivät osaa kuntia, on hylättävä. 

Tasapainoisen väestönkehityksen kannalta on tarpeen tehokas aluepolitiikka. 
Kuluvana vuonna säädetty laki alueellisen kehityksen edistämistä (451/75) sekä 
siihen liittyvät kehitysaluepoliittiset ja muut lait luovat riittävät puitteet tehok-

. kaan aluepolitiikan harjoittamiselle myös alueellisesti tasaista väestönkehitystä 
ajatellen. Tulokset edellyttävät riittävien taloudellisten (resurssien varaamista 
valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen, mikä puolestaan tarvitsee poliittista 
ymmärtämystä kehitysalue- ja muita aluepoliittisia toimia kohtaan. 

Tehokkaan aluepolitiikan edellytyksenä on, että alueellisella ja paikallisella 
tasolla on mahdollisuuksia tuoda riittävästi esiin alueen käsitykset ja myös päät
tää asioista. Tätä varten tulee olla itsehallintoon perustuva paikallis- ja aluehal
linto-organisaatio. Nykyinen väliportaanhallinto kaipaa uudistuksia, ei kuiten
kaan sellaisia, joissa hallinto tulee kaikilta osin valtiolliseksi. Valtiollistettu 
hallinto siirtää päätösvallan "kentän väeltä" valtion keskushallinnolle. 

Keskustelun alaisena ollut sijainninohjaus kaipaa vielä oman kommenttinsa. 
Sijainninohjauksen käsitteestä, sen laajuudesta on eri käsityksiä. Sen "lievim
pänä" muotona voitaneen pitää sijainninohjaustiedon ja -neuvonnan järjestä
mistä, joka on parhaillaan suunnitteilla. Tämän tarkoituksena on antaa yrittä
jille ohjausta ja tietoa yritysten sijoittumisedellytyksiä. Tiedot kuntien olosuh
teista sisältyvät po. tiedostoon. Tehokkaana tällainen järjestely ilmeisestikin 
on hyödyllinen maan eri osien tasaisen väestönkehityksen kannalta. Radikaalim
mat sijainninohjaustoimenpiteet eivät voi yhteiskunnassamme tulla . kysymyk
seen muulloin kuin erityistapauksissa. Tällainen erityistapaus on ruuhka-aluei
den kasvun hidastamiseen liittyvä sijainninrajoitus . 

. 1 6 Ruotsinkielisten kuntien näkökuhna 

Johtaja K. J. Brunström 

Hallitusmuodon 7 §:n mukaan Suomen kansalaisella on oikeus oleskella 
omassa maassa, vapaasti täällä valita asuinpaikkansa ja kulkea paikkakunnalta 
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toiselle, mikäli laissa ei ole toisin säädetty. Suomen kansalaisen oikeudesta lähteä 
maasta olkoon voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Vaikka tämä perustuslain turvaama oikeus vapaasti valita asuinpaikkansa 
tuntuu meistä itsestään selvältä on kuitenkin mielestäni syytä palauttaa se mie
liin ja ottaa se lähtökohdaksi tarkastelulle. 

Yksilön ja hänen perheensä kannalta oleellista asuinpaikan valinnalle on 
työpaikan ja asunnon saanti. Viihtyvyystekijät, joihin luen muut elämisen laa
tuun vaikuttavat asiat, ovat hyvin tärkeät valintatilanteessa, mutta ne ovat kes
kenään eri tärkeysjärjestyksessä eri yksilöiden näkökulmasta. Ei liene kuiten
kaan kovin kaukana totuudesta jos oletetaan että suurin osa suomalaisista haluaa 
asua omassa maassaan, omassa maakunnassaan ja omalla kotiseudullaan. 

Suomalaisella on, kuten edellä on todettu, juridinen oikeus valita asuinpaik
kansa, mutta onko hänellä taloudellinen oikeus? Toisen maailmansodan jälkeen 
450.000 henkilöä on muuttanut Suomesta ulkomaille lähinnä Ruotsiin ja näistä 
noin 150.000 on palannut kotimaahan. Sen lisäksi maassamuutto on Suomessa 
ollut erittäin suuri, niin että 1960-luvulla noin 200.000 henkilöä vuodessa on 
vaihtanut asuinpaikkakuntaa. Suuri osa tästä on merkinnyt siirtymistä Kehitys
Suomesta Teollisuus-Suomeen. Yksilön kannalta katsottuna hänen juridinen 
oikeutensa sijoittua vapaasti mille paikkakunnalle tahansa ei ainakaan ole taan
nut hänelle reaalisia mahdollisuuksia jäädä kotikuntaan asumaan ja elämään. 

Suomen kaltaisessa puitetalousmaassa julkisella vallalla on eräitä keinoja, 
joskin rajoitettuja, joilla se pystyy vaikuttamaan työpaikkojen ja asuntojen 
alueelliseen sijoittamiseen ja näin myöskin välillisesti yksilöiden asuinpaikka
kuntavalintaan. Varsinaisessa alustuksessa näitä ohjaamisen välineitä on kartoi
tettu, joten en käy tässä niitä toistamaan. Eräs seikka, jolla voi olla välitöntä 
vaikutusta muuttajan mielipiteeseen on oikea ja objektiivinen informaatio muut
tamiseen liittyvistä seikoista. Työnvälitys- ja ammatinvalintaohjaustoiminta on 
epäilemättä tehostunut, mutta elämisen laatuun liittyvät seikat uudella paikka
lmnnalla ovat varmaankin muuttajalle usein jokseenkin tuntemattomat. 

Jos lähtee tarkastelemaan muuttotappiokuntien mahdollisuuksia vaikuttaa 
aluepolitiikkaan niin, että muuttoliike pysähtyy tai ainakin vähenee oman kunnan 
osalta, on todettava että keinot ovat vähäiset. Monet kehitysaluekunnat ovat 
rakentaneet tai rakennuttaneet teollisuushalleja ja tällä tavalla onnistuneet saa
maan uusia teollisia työpaikkoja kuntaan. Epätavallista ei valitettavasti ole se, 
että yritykset ovat kiristäneet kunnilta hyviä ehtoja, jotta sopimus yrityksen 
tulosta kuntaan syntyisi ja eräät konkurssit ovat aiheuttaneet kunnille karvaita 
kokemuksia oppirahojen muodossa. On myös jouduttu toteamaan, että teolliseen 
työhön tottuneet työntekijät herkästi muuttavat muualle kun oppi ensiksi on 
saatu. 

Eräs hyvin tärkeä keino, joka ei sinänsä luo työpaikkoja, mutta edesauttaa 
kunnan mahdollisuuksia pysyttää väestönsä omassa kunnassa on elinkeino-ohjel
man tekeminen, jossa kartoitetaan kaikki resurssit, joita kunnassa on. Tällaisen 
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työn yhteydessä on usein löydetty keinoja, joita ei aikaisemmin ole ajateltu. 
Myös valtiovallan ja elinkeinoelämän mukaansaaminen on tietenkin helpompaa, 
jos kunta itse tietää, mihin se pyrkii ja mitä reaalisia mahdollisuuksia sillä on 
käytettävissään. 

Rakentamis'en ohjaamiseen ja julkisten palvelujen sijoittamiseen kunnan 
alueella kunta voi vaikuttaa hyvinkin paljon. Näin ollen kunnalla on suuri vas
tuu viihtyisyyden luomisessa ja ylläpitämisessä kunnan alueella. On kuitenkin 
selvää, että toimintojen laajuus ja monipuolisuus ovat pitkälti kiinni kunnan 
taloudellisista resursseista. 

Mikäli halutaan tasaisempaa kehitystä ja muuttoliikkeen hidastamista tässä 
maassa on ilmeistä, että julkisen vallan on ryhdyttävä hoitamaan määrätietoi
sempaa aluepolitiikkaa kuin tähän saakka ja että myös elinkeinoelämä omalta 
osaltaan tekee voitavansa valittaessa yritystensä sijaintia. 

KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA NÄKÖKOHTIA 

Pj. Kirkkoneuvos Ahti Auranen 

- Jotta seuraava muuttokierros ei tulisi enää kenellekään yllätyksenä, olisi etukäteen varau
duttava sen kielteisiin seurauksiin (Keijo-Kalevi Nyström) . 

- Voimme vastaanottaa tulevan muuttoliikkeen omassa maassa kunhan investoidaan riittä
västi Väli-Suomen nimellä kulkevaan alueeseen, joka monessa suhteessa muodostaa kilpai
lukykyisimmän vastavoiman pääkaupunkiseudulle (Keijo-Kalevi Nyström). 

- Väkiluvun lisäys Oulun läänissä selittyy suurelta osin luonnollisella väestönlisäyksellä, 
matalasuhdanne on näyttänyt olevan muuttoliikkeen kannalta kehitysalueille edullista 
(Henrik Rissanen) . 

- Kun "isokenkäiset" ovat eri mieltä silloin tavallinen ihminen voi yleensä hyvin (Ahti 
Auranen) . 

TIEDONTARVE 

- On selvitettävä kehitysaluepolitiikan ja 1970-luvun puolivälin taloudellisten vaikeuksien 
välinen riippuvuus. 

- Muuttoa suunnitteleville on annettava enemmän tietoa muuttoalueesta. 
- On esitettävä selkeät tavoitteet, joihin valtakunnallisella tasolla laadittavat väestö- ja 

työpaikkasuunnitteet perustuvat. 
- On selvitettävä ja tehtävä tiettäväksi, missä määrin eri aluetasojen kansanvaltaisilla elimillä 

on mahdollisuus esittää mielipiteensä laadittavista alueellisista kehittämissuunnitelmista. 
- On kiinnitettävä enemmän huomiota muuttavan ihmisen sopeutumiseen uusiin olosuhtei

siin ja etsittävä mahdollisuuksia sosiaalisten kontaktien luomiseen. 
- Sijainninohjaustiedostot ja -neuvonta on järjestettävä . 

. 2 SIJOITTUMISEN VAPAUS JA OHJAUS 

2.1. Työvoimaministeriön näkökulma 

Ylitarkastaja Hannu Kauppi 

Sijainninohjaustoimenpiteiden kehittämisessä työvoimapoliittiset ja aluepo
liittiset näkökohdat ovat olleet keskeisellä sijalla. Tähän on vaikuttanut työvoi-
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man kysynnän ja tarjonnan alueellisten erojen lisääntyminen viime vuosikym
menellä ja tämän vuosikymmenen alkupuolella. Vuonna 1972 voimaan astuneessa 
työllisyyslaissa työvoimapolitiikan keskeiseksi päämääräksi asetettiin työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen eri aloilla ja alueilla. Lain voimaan 
astuessa voitiin todeta, että tasapainoa työmarkkinoilla ei voida saavuttaa pelkäs
tään työvoiman liikkuvuutta edistämällä. Tämän vuoksi on lisätty ja tehostettu 
toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa työpaikkojen sijoittumiseen. 

Eräänä keskeisenä päämääränä sijainninohjaustoimenpiteiden kehittämisessä 
on pidetty täystyöllisyyden saavuttamista ja ylläpitämistä maan eri osa-alueilla. 
Valtiovallan vastuuta täystyöllisyyden turvaamisesta korostettiin vuonna 1972 
tehdyllä lisäyksellä perustuslain 6 §:ään. Lisäyksen mukaan valtiovallan asiana 
on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaisille mahdollisuus tehdä työtä, mikäli 
laissa ei ole toisin säädetty. 

Alueellisen kehityksen edistämistä koskevan lain mukaan tuotantotoimin
taa tukemalla sekä yritysten sijoittumista ja julkisia palveluja ohjaamalla on val
tion toimenpitein pyrittävä tarkoituksenmukaisen aluejaon puitteissa turvaa
maan koko maassa tasapainoisesti kunkin alueen väestölle pysyvän työpaikan 
saannin mahdollisuus, tulotason nousu ja tärkeiden palvelujen saatavuus sekä 
muutoinkin edistämään eri alueiden elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen tasapai
noista kehitystä. Laissa ilmaistu pyrkimys pysyvän työpaikan saannin ja tulota
son nousun turvaamiseen eri alueiden väestölle merkitsee itse asiassa pyrkimystä 
täystyöllisyyden saavuttamiseen. Laissa on myöskin sijainninohjaus asetettu yh
deksi toimintalinjaksi tuotantotoiminnan tukemisen ja julkisten palvelujen oh
jaamisen ohella. 

Sijainninohjaustoimenpiteiden kehittämisessä voidaan erottaa periaatteessa 
kolme toimintalinjaa. Valtio voi pyrkiä vaikuttamaan yritysten sijoittumiseen 1) 
lisäämällä tietojen vaihtoa yritysten ja viranomaisten välillä, 2) myöntämällä val
tion tukea alueellisesti valikoiden ja 3) rajoittuvilla toimenpiteillä. 

Sijaintipaikkaa koskevien tietojen välityksen ja neuvonnan kehittämistyö 
aloitettiin vuonna 1973 mietintönsä jättäneen sijainninohjauskomitean suositus
ten pohjalta . Työvoimaministeriöön asetettiin sijainninohjaussihteeristö, jonka 
tehtävänä on edistää ja suorittaa sijoittumiseen liittyvää tutkimustoimintaa, koo
ta ja ylläpitää tietoja sijoittumisedellytyksistä ja välittää näitä tietoja yrtiyksille 
ja laitoksille. Aluetasolla tapahtuvaa sijaintineuvontaa varten on työvoimapiirien 
neuvottelukuntien yhteyteen asetettu sijainninohjausjaostot, joissa ovat mukana 
työvoimaviranomaisten ohella lääninhallitusten, teollisuuspiirien ja seutukaava
liittojen edustajat. Tarvittaessa jaostojen työssä ovat mukana myös kauppakama
rin ja maakuntaliittojen sekä Kehitysaluerahasto Oy:n edustajat . 

Kun sijoittumistietojen välitys ja neuvonta tältä pohjalta viime vuonna lähti 
käyntiin, elettiin korkeasuhdannevaihetta. Yritysten investointiaktiviteetti oli 
korkealla tasolla ja työvoimasta vallitsi niukkuutta, mistä johtuen myös sijainti
paikkaa koskevia tiedusteluja tuli verraten runsaasti. Tiedustelut koskivat yleensä 
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sellaisia tapauksia, joissa yritys oli hakeutumassa alueille ja paikkakunnille, joissa 
työvoiman saanti oli turvattua. Useassa tapuksessa oli kysymys työvoiman saata
vuutta koskevan selvityksen antamisesta jo päätetyllä sijaintipaikalla. Useissa 
tapauksissa tiedustelu koski vaihtoehtoisia, tietyt yrityksen kannalta olennaiset 
ehdot täyttäviä sijaintivaihtoehtoja. Erityisesti näissä tapauksissa kokemukset 
tietojen välityksestä ja neuvonnasta ovat olleet myönteisiä. 

Tietojen vaihtoa koskevia kysymyksiä on käsitelty sijainninohjausneuvottelu
kunnassa, joka toimii työvoimaministeriön yhteydessä. Nevottelukunnassa ovat 
edustettuina valtion viranomaisten ohella kuntien , elinkeinoelämän ja työmark
kinain keskusjärjestöt . Neuvottelukunnan kannanottojen mukaisesti ollaan par
haillaan kokoamassa kunnittaista tiedostoa sijoittumisedellytyksistä eri paikka
kunnilla. Myös niitä menetelmiä, joilla voidaan selvittää työvoiman kysynnän 
kehitystä ja työvoimavarojen riittävyyttä, on kehitetty varsin tuntuvasti. Samoin 
siiainninohjauksen perustana oleva aluepoliittinen ja alueiden käytön suunnittelu 
on edennyt varsin tuntuvasti viime vuosina. Edellytykset säännönmukaiselle 
pysyvälle tietojen vaihdolle yritysten ja viranomaisten välillä ovat siten näiltä 
osin olemassa. 

Sijainninohjausneuvottelukunta on käsitellyt myös niitä toimenpiteitä, joilla 
voidaan turvata ennakkotietojen saanti yritysten suunnittelemista uusista sijoit
tumis- ja laajennushankkeista. Esillä on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvan tie
don vaihdon säännönmukaistaminen tai siirtyminen lakisääteiseen ennakkoil
moitusmenettelyyn. Selvitystyö näiden kysymysten osalta on parhaillaan käyn
nissä. Luottamuksellinen tietojen vaihto yritysten ja viranomaisten välillä muo
dostaa olennaisen perustan sijainninohjaustoimenpiteiden kehittämiselle. Ennak
koilmoitusmenettelyn avulla voitaisiin aikaisempaa paremmin varautua torju
maan niitä tasapainottomuuksia, jotka viime vuosina ovat olleet työllisyyskehi
tyksen ja alueellisen kehityksen ongelmina. 

Kaikkein merkittävimmin työpaikkojen sijoittumiseen voidaan vaikuttaa 
myöntämällä valtion tukea valikoiden. Uusissa aluepoliittisissa laeissa näitä mah
dollisuuksia on aikaisemmasta huomattavasti lisätty nostamalla tuen määrää 
ja siirtymällä suorien avustusten käyttämiseen. Mahdollisuksia sijoittumisen oh
jaamiseen lisää myös, että avustus on haettava ennen tuettavan hankkeen aloitta
mista. Periaatteessa mahdollisuuksia sijoittumisen ohjaamiseen lisää myös tuen 
myöntämisen harkinnanvaraisuus . Harkintaa voidaan suorittaa lain mukaan 
1) myöntämällä tai epäämällä tuen saanti tai 
2) vaihtelemalla tuen määrää säädettyjen ylä- ja alarajojen puitteissa. 

Lain sallima harkinnanvaraisuus tekee mahdolliseksi sen, että tuki voidaan 
kohdistaa voimakkaana niille alueille ja paikkakunnille, joilla uusien työpaikko
jen tarve on suurin ja joilla myös edellytykset kannattavalIe toiminnalle ovat 
pitkällä aikavälillä hyvät. Kohdistamalla tuki suurempana kehittämistarpeiden 
ja kehittämisedellytysten kannalta ensisijaisiin kohteisiin voidaan näillä toimen
piteillä lisätä tuki toimenpiteiden käytön tehokkuutta. 
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Kehittämällä sijoittumiseen liittyvää tietojen vaihtoa yritysten ja viranomaisten 
välillä ja käyttämällä valtion tukea harkinnanvaraisesti voidaan erityisesti kehitys
alueilla vaikuttaa työpaikkojen tarkoituksenmkaiseen sijoittumiseen . Kehitysalu
eiden ulkopuolelle jäävillä alueilla mahdollisuudet nykyisin ovat huomattavasti 
vähäisemmät. 

Rajoituksiin perustuvia sijainninohjaustoimenpiteitä selvitti kuluvan vuoden 
toukokuussa mietintönsä jättänyt sijainninrajoituskomitea. Käsiteltyään sijain
ninohjauksen eri keinoja, sijainninohjauksen kehittämisen lähtökohtia, rajoituksiin 
perustuvien sijainninohjauskeinojen tarvetta sekä vaihtoehtoisia toteuttamismah
dollisuuksia komitea esitti rajoittavaksi sijainninohjaustoimenpiteeksi sijoittumis
lupamenettelyä. Komitean ehdotuksiin liittyi luonnos laiksi yritysten sijoittumis
luvasta. 

Lähtökohtana rajoituksiin perustuvien sijainninohjauskeinojen toteuttamiselle 
komitea pitää tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämistä sekä työvoiman ky
synnän ja tarjonnan tasapainottamista. 

Komitea katsoi, että rajoituksiin perustuvia sijainninohjauskeinoja tarvitaan 
pyrittäessä vaikuttamaan työvoimatarpeeltaan merkittävien hankkeiden sijoittu
miseen ja ajoittumiseen sekä liiallisen työpaikkakasvun hillitsemiseen. Toi
menpiteillä ei pyritä estämään tuotannon kehitystä vaan vaikuttamaan siihen, 
että aluepoliittisessa lainsäädännössä sekä työllisyyslaissa mainitut tavoitteet 
tulevat huomioon otetuiksi työpaikkojen sijoittumispäätöksiä tehtäessä. 

Komitea katsoi myös, että rakennuslain uudistaminen ja ympäristöllisten 
lupamenettelyjen kehittäminen lisäävät tarvetta koordinoituun yhteiskunnan ko
konaisvaltaiseen kannanottoon sijainninrajoituksen kohdalla. Kun mainitut ke
hittämistehtävät ovat vielä keskeneräisiä, ei komitea voinut tehdä ehdotusta 
ao. koordinoinnista. 

Komitean mietintö on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Lausunnot an
tanevat osaltaan pohjaa niille periaatteille, joiden mukaisesti sijainninohjausta 
koskevaa lainsäädäntöä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä kehittämään. 

Arvioitaessa sijainninohjaustoimenpiteiden tarvetta sinänsä voidaan todeta, 
että kannanotot niiden tarpeellisuudesta ovat varsin yksimielisiä. Ongelmat, joi
hin toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan tunnustetaan laajalti. 

Yksimielisiä on oltu nimenomaan tietojen vaihdon ja neuvottelumenetelmien 
kehittämisestä ja tässä suhteessa toimenpiteitä on voitu tuntuvasti kehittää. Mah
dollisuudet niiden edelleen kehittämiseen ovat myös huomattavat. Tukitoimen
piteiden käytön osalta sen sijaan on esiintynyt erimielisyyttä. Nämä erimielisyy
det ovat koskeneet lähinnä tuen määrää se~ä sitä, missä määrin tukea tulisi myön
tää tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti. Eniten mielipiteet menevät ristiin sen 
suhteen, tarvitaanko lupaan perustuvia tai siihen verrattavia sijainninohjaustoi
menpiteitä. Näyttää siltä, että periaatteessa tällaisten keinojen tarve myönne .. 
tään varsin laajalti. Mahdollisesti sijainninrajoituskomitean mietinnöstä annetta
vien lausuntojen perusteella voidaan päätellä, löytyykö yksimielisyyttä sille, missä 
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muodossa nykyistä tehokkaammat toimenpiteet työpaikkojen sijoittumisen ohjaa
miseksi tulisi toteuttaa. Tämä on kysymys, jonka ratkaisua jouduttaneen vielä 
odottamaan. 

Käytännön valmistelutyössä on pääpaino tällä hetkellä joka tapauksessa tieto
jen vaihtoon liittyvien menetelmien kehittämisessä. Valmistelu on näiden kysy
mysten osalta tapahtunut laajan yhteistyön puitteissa ja kannanotot näiltä osin 
ova olleet varsin yhdensuuntaisia . 

. 2 2 Kauppa- ja teollisuusministeriön näkökulma 

Ylijohtaja Pekka Rekola 

Pyrkiessään maan elinkeinoelämän ja varsinkin teollisuuden kehittämiseen 
kauppa- ja teollisuusministeriön tavoitteina ovat toisaalta näiden elinkeinojen 
pysyvän reaalipalkanmaksukyvyn lisääminen ja toisaalta niiden kehittäminen 
siten, että toiminnasta aiheutuvat haittavaikutukset niin työntekijöille kuin ympä
ristöllekin ovat mahdollisimman pienet. Ministeriön ensisijainen tehtävä tässä 
yhteydessä on kiinnittää huomiota koko kansantalouteen ja maan koko asujai
mistoon ja vasta toissijaisesti maan eri osissa oleviin erillisiin henkilöryhmiin . 
Kehitysaluepoliittiset toimenpiteet edistävät kuitenkin useissa tapauksissa minis
teriön edellä mainittuja valtakunnallisia tavoitteita niin tehokkaasti, että ne pal
velevat lähes yhtä hyvin sekä kehitysaluepoliittisia että valtakunnallisia päämää
riä. Vaikeammaksi tulee toimenpiteiden perusteleminen silloin, kun kehitys
aluepoliittisiin toimenpiteisiin sijoitetut varat myötävaikuttavat yleiseen kehityk
seen huomattavasti pienemmällä teholla kuin joihinkin muihin kohteisiin sijoite
tut pääomat. 

Kun ministeriö täten pyrkii elinkeinoelämän reaalipalkan maksukyvyn mah
dollisimman nopeaan kohottamiseen, on eräänä tärkeänä tavoitteena vaikuttaa 
ehkäisevästi työvoiman siirtymiseen maasta läntiseen naapurimaahan. Ovathan 
tutkimukset osoittaneet, että länteen tapahtuva siirtolaisuus perustuu huomat
tavan suuressa määrin toiveisiin saavuttaa parempi ansiotaso. Kun siirtolaiset 
eivät pohjimmaltaan ole keskivertosuomalaisia, vaan valmiita normaalia suurem
paan riskinottoon, heiltä vaadittavaan usein normaalia rankempaan työpanokseen 
ja moniin muihin vaikeuksiin, on tällainen siirtolaisuus maan taloudellisen kehi
tyksen kannalta vahingollisempaa kuin mitä puhtaista numeroista voisi päätellä. 

Edellä olevan perusteella on tärkeätä, että teollisuus sijoittuu siten, että 
se mahdollisimman suuressa määrin kykenee auttamaan kansantulon nousua . 
Tällainen sijoittuminen merkitsee nykyisessä työvoimatilanteessa sangen usein 
sijoittumista kehitysalueelle. 

Eri teollisuuksien osalla edullisin sijoituspaikka - tai kannattavuudeltaan 
vielä mahdollinen sijoituspaikka riippuvat monista eri tekijöistä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi 
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työvoiman jatkuvat saantimahdollisuudet, 
työvoiman koulutusmahdollisuudet ottaen huomioon eri koulutustasot, 
työvoiman elinmahdollisuuksien ja viihtyvyyden edellyttämien niin julkis
ten kuin yksityistenkin palvelusten saantivaatimukset, jotka vaihtelevat työ
voiman laadun mukaan, 
raaka-aineiden kuljetusmahdollisuudet, 
energian (= polttoaineiden ja sähkövoiman) kuljetusmahdollisuudet, 
tuotteiden kuljetusmahdollisuudet, 
oman markkinointi-, tutkimus- ym. henkilöstön matkustusmahdollisuudet, 
asiakkaiden ja muiden ulkopuolisten matkustusmahdollisuudet, 
tietoliikennemahdollisuudet, 
raaka veden saantimhdollisuudet ja jätevesien käsittelyn aiheuttamat kustan
nukset, 
maapohjan hintasuhteet ja rakennuskustannukset ym . ym. 

Näiden tekijöiden painoarvo sijaintipaikkaa valittaessa on jopa samalla teol
lisuuden alalla toimivien eri teollisuuslaitosten kohdalla huomattavan erilainen. 
Näin ollen mahdollisten sijaintipaikkojen edullisuuden vertailu vaatii sangen 
perusteellista ko. teollisuuslaitoksen toimintamuotojen ja kustannusrakenteen 
tuntemusta . Tämä tuntemus on teollisuuslaitoksella itsellään jo olemassa, mutta 
ulkopuolisen sijaintivaihtoehtojen arvioijan olisi käytettävä varsin pitkä aika 
ennen kuin hän kykenisi luomaan asiasta edes jonkinlaista yleiskuvaa. Näin ollen 
yrityksen ulkopuolella tapahtuva pätevä sijainninohjaus, olipa se sitten luonteel
taan suositusmuotoinen tai pakollinen, merkitsee huomattavan suurta pätevän 
ja teollisuus tuntemusta omaavan työvoiman tarvetta . 

Viranomaisten tekemä sijaintivaihtoehtojen punninta ei voisi säästää teollisuus
yritykseltä sanottavasti vaivoja, koska viranomaiset eivät kuitenkaan vastaa 
teollisuuslaitoksen kannattavasta toiminnasta valitulla paikkakunnalla. Koska 
yritys itse vastaa tästä, on sen joka tapauksessa tarkistettava kaikki tiedot ja 
perusteellisesti tutkittava niiden paikkansapitävyys. Myös tavoitteet voivat olla 
erilaiset. Yrittäjä pyrkii näkemään yrityksensä kehitys- ja toimintamahdollisuudet 
pitkällä tähtäimellä, kun sen sijaan esim. työvoimaviranomaisilla voi juuri tämän 
hetken työllisyystilanne vaikuttaa liian ratkaisevasti asioita punnittaessa. 

Lienee kuitenkin oikeutettua vaatia, ettei kehitys tapahdu täysin ohjaamatta . 
Tähän ohjaukseen on julkisella vallalla kuitenkin mahdollisuuksia niiden sen 
omien toimenpiteiden kautta, jotka oleellisesti ratkaisevat, missä teollisuuslai
toksella on toimintaedellytykset . Pari vuotta sitten Suomessa vierailleet OECD:n 
kehitysaluepolitiikkaa selvittäneet tutkijat pitivätkin mielekkään kehitysalue
politiikan kannalta aivan välttämättömänä kehityspisteiden valintaa . Keskittä
mällä näihin hyvät liikenneyhteydet, erilaatuiset koulutusmahdollisuudet, sai
raala- ja terveydenhoitolaitokset, valtion ja kuntainliittojen virastot sekä erilai
set viihtyvyyspalvelut luodaan sellainen infrastruktuuri, jota teollisuusyrittäjällä 
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ei ole varaa sivuuttaa harkitessaan teollisuuslaitoksensa sijaintipaikkaa. Jo yksin
omaan yhteiskunnan kannanotto kunkin paikkakunnan jatkuvasta kehittämises
tä antaa teollisuusyrittäjälle varmuuden siitä, että tällaisella paikkakunnalla nyt 
olevat teollisuuden toimintamahdollisuudet varmasti säilyvät ja myös kehittyvät 
tulevaisuudessa. Julkisen vallan omien toimintojen sijainninohjaus on siis varsin 
tärkeä toimintamuoto. 

Työvoiman kannalta tällaisten kehityspisteiden aikaansaaminen merkitsee 
muuttoa vain oman maakunnan tai suppeamman alueen puitteissa ellei työssä
käynti olemassa olevin kuljetusvälinein käy päinsä jo nykyisestä asumuksestakin. 
Tällainen siirtyminen tutussa ilmapiirissä ei ole psyykkisesti yhtä rasittavaa kuin 
siirtyminen kauas toisenlaisiin elinolosuhteisiin, mitä Suomessa eri sukupolvien 
aikana on tapahtunut varsin runsaasti. - Näin naistenvuotena voi myös huomaut
taa, kuinka miniä miehelään siirtyessään on kautta aikojen joutunut muuttamaan 
asuinsijaansa. 

Teollisuuden sijoittumista yhteiskunnan kannalta parhaille paikkakunnille voi
taisiin varmasti edistää huomattavasti myös tehokkaalla informaatiotoiminnalla. 
Tämän tulisi varsin tärkeänä osana sisältää tietoja eri paikkakuntien työvoima
varoista sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa ja työvoiman koulutusmahdol
lisuuksista. On todella valitettavaa, ettei tällaista informaatiota ole pyritty tehok
kaasti levittämään. Herääkin kysymys siitä, onko tällaista tietoa olemassakaan? 

Suomalaiset ovat luonteeltaan ilmeisesti joko-tai ihmisiä, jotka ovat taipuvai
sia äärimmäisyyskannanottoihin, mutta eivät valmiita yhteistoimintaan. Tällai
nen tuntuu tilanne olevan sijainninohjauskysymyksessäkin, jossa teollisuuden 
keskusjärjestöjen taholta on oltu valmiita varsin pitkälle menevään yhteistoimin
taan. Tällainen yhteistoiminta tarjoaisi tässä vaiheessa varmasti parhaan ratkai
sun, jota sitten saavutettavan kokemuksen mukaan ja mahdollisesti tarpeen 
vaatiessa voitaisiin kehittää tarkoituksenmukaisella tavalla. On todella sekä 
koko valtakunnan että kehitysalueiden kannalta valitettavaa, ettei tällainen rat
kaisu, joka käyttäisi hyväkseen eri tahoilla olevaa asiantuntemusta, tunnu kiin
nostavan eräitä viranomaisia . 

. 2 3 SAK:n näkökulma 

Tutkija Turo Bergman 

Yhteiskuntarakenteen murros ja muuttoliike 

Maassamme toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneeseen taloudellisen kas
vukehityksen voimistumiseen on olennaiselta osaltaan liittynyt tuotanto- ja elin
keinorakenteen nopea muutos. Alkutuotannon sektorilla on tapahtunut supis
tumista, kun taas jalostus- ja palveluelinkeinot ovat kasvaneet. Moottoreina tässä 
ns. rakennemuutosprosessissa ovat toimineet ulkomaisen kauppavaihdon lisään-
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tyminen, tuotantoyksikköjen koon kasvaminen ja niiden kehittyminen yhteen 
sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti sekä edellisiin liittyvä ja niitä jouduttava 
tuottavan omaisuuden ja pääomien kasaantuminen. 

Alueellisesti tarkastellen on yllä kuvatun murrosprosessin merkittävimpiä il
mentymiä ollut tuotannon ja kaupan sekä muiden palvelujen yksipuolinen sijoit
tuminen maamme eteläosiin ja rannikkoseuduille. Tämän alueellisen keskittymis
prosessin etenemistä on helpottanut se, että maassamme ei 1950-luvulla ollut 
juuri minkäänlaista rakenne- tai tuotantopoliittista suunnittelua eikä liioin lain
säädäntöä tai muita rajoituksia, joilla tätä kehitystä olisi edes voitu pyrkiä ohjaa
maan. 

1960-luvulle tultaessa murros olikin jo täydessä voimassaan. Murrosprosessin 
vaikutukset ilmenivät ehkä kaikkein selvimmin väestön ja työvoiman kohdalla: 
60-luvun kuluessa tapahtui maassamme joukkomittaista väestön ja työvoiman 
siirtymistä yhtäältä kehitysalueilta Etelä-Suomeen ja toisaalta maaseudulta asu
tuskeskuksiin. On arvioitu, että 1960-luvun kuluessa maassamme muutti vuosit
tain asuinpaikkaa noin 200 000 henkilöä. 

Rakennemurroksen vaikutukset 

Tapahtuneella murrosprosessilla on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä vaiku
tuksia. Myönteiset vaikutukset on nähtävä lähinnä taloudellisen kasvun ja kehi· 
tyksen edellytysten taustaa vasten. Kansantalouden ja tuotantorakenteen muut
tuminen siten, että se paremmin vastaa kansainvälisen työnjaon ja erikoistumi
sen vaatimuksia antaa maallemme paremmat edellytykset kehittyä ja lisätä talou
dellista hyvinvointiaan myös tulevaisuudessa. 

Kuitenkin murrosprosessin mukanaan tuomat negatiiviset tekijät ovat mo
nessa tapauksessa olleet omiaan mitätöimään siitä koituvat hyödyt. Tapahtuneen 
kehityksen pahimpia epäkohtia on murrosprosessin "holtittomuus", suunnittele
mattomuus. Koska prosessin kulun ja kehitys suunnat on sanellut lähes yksin
omaan sokea markkinamekanismi, on siitä monessa suhteessa muodostunut kan
santalouden kokonaisetujen vastainen. Muutoksen mukanaan tuoma hyöty ei 
suinkaan ole koitunut kansan onneksi, vaan leijonanosan siitä ovat vieneet 
johtavat vientiteollisuuden ja muiden alojen suuryritykset ja niiden omistajat. 
Yritysten työntekijöille ja kehitysalueiden väestölle murros on usein merkinnyt 
muuttoa pois kotiseudulta ja perinteisistä ammateista ja elinkeinoista niille seu-· 
duille ja niihin ammatteihin, joissa he enemmän hyödyttävät suurpääomaa. 

Aluepolitiikan esiinmarssi 

Tämän yhteiskuntamurroksen prosessin mukanaan tuomia lukuisia ongelmia 
alettiin 1960-luvulla kutsua alueellisiksi ongelmiksi. Näitä ongelmia olivat köy-
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hemmillä alueilla veronmaksupanoksen vähenemisestä johtuva palvelutason alen
tuminen sekä kysyntäpanoksen heikkenemisestä aiheutuva työtilaisuuksien vä
hentyminen. Vauraammilla alueilla väkiluvun nopea lisääntyminen taas toi tul
lessaan mm. asuntojen riittämättömyyttä, liikennepulmia yms. ongelmia. 

Yhteiskuntarakenteen nopea, hallitsematon kasvu aiheutti maamme kansanta
loudelle lukuisia kustannuksia, kun yritettiin säilyttää haja-asutusalueiden palve
lutaso edes välttävänä, tai kun yritettiin ratkaista taajamien asunto- ja liikenne
pulmia. Vallitseva kehitys aiheutti myös ilmeisiä tuotantorakenteen vinoumia 
ja vääristymiä, jotka heikensivät taloudellisen kasvun edellytyksiä tulevaisuu

dessa. 
Niinpä 1960-luvun puolivälin paikkeilla yritettiin valtiovallan toimesta saada 

aikaan sellaisia toimenpiteitä, joilla epätasaista alueellista kehitystä voitaisiin 
ohjata. Katalysaattorina näiden toimenpiteiden synnylle oli kuitenkin ennen 
muuta yrityssektorin ja elinkeinoelämän huoli siitä, että vallitseva kehitys saattaa 
vaikeuttaa yritysten toimintaedellytyksiä ja voitonsaantimahdollisuuksia. Omalta 
osaltaan myös muissa Euroopan kapitalistisissa maissa toteutunut alueellisen ke
hittämisen edistämistoimet lienevät vaiku ttaneet maassamme tuolloin virinnee
seen alue- ja rakennepoliittiseen innostukseen. 

Joka tapauksessa, 1960-luvulla luotiin keskeiset elementit ns. kehitysaluepoli
tiikalle. Aluepolitiikan tärkeimpiä instrumentteja olivat nk. aktiivisen työvoima
politiikan keinot sekä varsinainen aluepoliittinen lainsäädäntö siihen liittyvine 
instituutioineen (KERA). 

Kehtysaluepolitiikan puitteissa maassamme sovelletut toimenpiteet ovat olleet 
pääasiassa epäsuoria. Yrityksille on eri muodoissa tarjottu etuuksia, joilla on 
pyritty kompensoimaan kehitysalueilla toimimisesta aiheutuvia liiketaloudellisia 
haittoja. Juuri minkäänlaisia yhteiskuntapoliittisia tai kansantaloudellisia tavoit
teita ei tämän toiminnan perusteella ole ollut. 

Yritysten saarnat tuet on jaettu jokseenkin mekaanisesti kiinnittämättä huo
miota investointien työllisyyspoliittiseen merkitykseen. Niinpä esimerkiksi Kes
ki-Suomen talousalueella suuryritykset ovat saaneet alueelle tulleen kehitysalue
tuen markkamäärästä 4/ 5, ja luoneet kuitenkin vain 1/5 uusista teollisuuden 
työpaikoista. Pahimmassa tapauksessa tuki on ohjautunut puunjalostusteollisuu
den rationalisointi-investointeihin, joiden työpaikkojen lisäävä merkitys suhtees
sa tuen suuruuteen on ollut mitätön. 

Maassamme harjoitetun ns. aktiivisen työvoimapolitiikan tehtävänä on vuo
rostaan ollut sopeuttaa työvoima siihen muutosprosessiin, jonka yritysten ja elin
keinoelämän tarpeet ja niitä myötäilevä kehitysaluepolitiikka aikaansaivat. Työ
voimapolitiikan puitteissa on erilaisten liikkuvuutta edistävien toimenpiteiden 
avulla pyritty sopeuttamaan työvoima elinkeinoelämän sille asettamiin ehtoihin. 

Harjoitetun työvoimapolitiikan kansantalouden etujen vastaisuutta kuvaa 
ehkä parhaiten se, että sen myötävaikutuksella sopeutettiin 1960-luvun lopulla 
100 000 suomalaista Ruotsiin. 
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Alue- ja työvoimapolitiikan epäonnistuminen 

1960-luvun aluepolitiikan epäonnistuminen on tänä päivänä ilmiselvä tosi
asia. Kun noin vuosi sitten punnittiin ensimmäisten kehitysaluelakien saavutuk
sia arvioitiin niiden nettovaikutukseksi 1 vyöhykkeellä 3700 työpaikkaa ja II 
vyöhykkeellä 400 työpaikkaa. Kehitysaluerahaston ilmoitusten mukaan se on 
ollut mukana lainoittamassa hankkeita, joiden luoma kokonaistyöpaikkamäärä 
on ollut yli 10.000. Laskelmassa ei ole eritelty kehitysalue-etuuksien tuottamaa 
nettovaikutusta tai vaihtoehtoisten rahoitusmahdollisuuksien olemassaoloa. Lu
kemat ovat bruttolukuja. Kaiken kaikkiaan, jos verrataan teollisuuden jakautu
man muutoksia ja työpaikkamäärän lisäyksiä syntyneisiin työvoimareserveihin 
ja muuttoliikkeen voimakkuuteen, voidaan toimenpiteiden vaikutusten suhteessa 
ongelman mittavuuteen todeta olleen jokseenkin vähäisten. 

Erilaisten etuuksien myöntämiseen perustuvan aluepolitiikan vähäisestä mer
kityksestä kertoo myös SITRAn rahoittama ja Liiketaloudellisen tutkimuslai
toksen suorittama tutkimus. Siinä todetaan, että kehitysalue-etujen osuus yritys
ten sijoittumispäätösten teossa on vain 10--15 % luokkaa kaikista huomioon 
otetuista tekijöistä. Suurin osa Etelä-Suomessa sijaitsevista yrityksistä ei ollut 
edes hankkinut tietoa kehitysalue-etuuksista. Tutkimuksessa todetaankin, että 
"yritysten todellinen käyttäytyminen ja aluepoliittisten toimenpiteiden oletta
mukset eivät vastaa toisiaan". 

Myös aktiivisen työvoimapolitiikan keinojen epäonnistumisesta on "mustaa 
valkoisella". Esimerkiksi työvoimaministeriön Työvoimapoliittisessa ohjelmassa 

todetaan: 

- "Työvoimavarojen ohjaamisessa ja kehittämisessä oli 1960-luvulla suuna 
pu u ttei ta"; tai 
- "Nopean taloudellisen kasvun edellytyksenä ollut elinkeinorakenteen nopea 
muuttuminen on aiheuttanut runsaasti tasapainohäiriöitä työmarkkinoilla"; tai 
- "Työvoimapolitiikan niveltäminen kasvupolitiikan osaksi aiheutti lisäänty
neitä vaatimuksia työvoiman sopeutumiskyvylle ja merkitsi tehokkuusnäkökoh
dan korostamista työolojen ja viihtyvyyden kustannuksella"; 
- jne. 

Uudet ponnistelut alueellisten ongelmien ratkaisemiseksi 

Kuluvan vuosikymmenen aikana on alueellisten ongelmien ratkaisemiseksi 
pyritty kehittämään uusia ponnisteluja. Osittain tämä on merkinnyt entisten 
toimenpidevaihtoehtojen paikkailemista ja täydentämistä. Tämän suuntainen 
toimenpide on esimerkiksi kuluvan vuoden syyskuusta voimaan astunut uusi 
aluepoliittinen lainsäädäntö, joka pääasiallisilta perusteiltaan on entisen lain
säädännön kaltainen: alueellisesti tasapainoisempaa kehitystä yritetään ohjata 
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Kuvio 1. 

STA!ISTlKKARTA 

TYÖTTÖMÄT 
TYÖNHAKIJAT 
PRÖSENTTEINA 
TYÖIKÄISESTÄ VÄESTÖSTÄ 
" 1974 
Työlloimatoimi.tojan alueet 

0 0-0.9 - 1.0-1.9 - 2.0- 2.9 - 3.0 - 3.9 - 4.0-

Työttömät työn hakijat prosentteina työikäisestä väestöstä vuonna 1974. Mitä mustemmalla 
alue on kuvattu, sitä mustempia ovat myös suhteelliset työttömyysluvut. (Sijainninrajaus
komiteamietintö 1975:62) 
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Kuvio 2. 

Työnvä Ii tykseen i Imoitettuj en 
avoimien työpaikkojen määrä 
verrattuna työttömien työn
hakijoiden määrään työvoima
toimistoittain vuonna 1974 

II '0.0-

~ 4.9-9,9 

111 ',0 - 4,9 

0 -0,9 

Työnvälitykseen ilmoitettuien avoImIen työpaikkoien määrä verrattuna työttömien työn
hakiioiden määrään työvoimatoimistossa vuonna 1974. Tummat alueet kuvaavat suhteel
lisesti parempaa työtilannetta. (Siiainninraiauskomiteamietintö 1976:62). 
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Kuvio 3. 

". ,,. 

TIlA5TOKARTTA STATISTIKKARTA 1.1.1973 

... 

Vuonna 1973 suunn i tte i II a 
olleet työvoimatarpeeltaan 
suurimmat investoi ntihankkeet 
Työvoimapoliittisen ministeri
va Ii okunnan suori tuttoman 
yritystiedustelun mukaan 

" . 

... 

". 

Tuotantavaiheen lisll
työvoim.an tarve 

o 500 

o alle 

I 
,J 

Yritysten sijoittuminen ja niiden työvoiman tarve. Kuten havaitaan, tungos on suurinta suh
teellisesti hyvän työllisyyden alueilla. (Sijainninrajauskomiteamietintö 1975:62). 
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Yhteenveto sijainninohjaustoimenpiteistä eräissä maissa 
(Edistävät toimenpiteet erillisenä taulukkona) 

Maa Keinot Aloi- Maantiet.sov. Toimiala sov. Koko- Hallinto Huomautuksia 
tettu rajoitukset 

RUOTSI pakollinen Voimassa Tukholman, Perustyöpai- > 500 m' ra- Lokaliserings- neuvottelu edellytys raken-
neuvottelu 1970- Malmön ja kan luontei- kennushank- delegation nusluvan saamiselle 

1974 Göteborgin set palvelu- keet 
seudut alat 

pakollinen Kom.miet. koko maa teollisuus ja > 1000 m' poikkihallinnollinen, edellytys rakennusluvun saan-
sijoittu- 1974 palvelualat > 1000 m' teolI. itsenäinen sijainnin- nille, koskee rakentamista, 
mislupa ja varastorak. ohjauselin (virasto) ostamista ja vuokraamista 

> 500 m' 
kontt. ym. 

NORJA ilmoitus- Voimassa Oslon alue + teollisuus- > 300 m' Lokaliseringsu tvalget emo toimenpiteet edellytyk-
velvollisuus 1971- 4 muuta kes- ja käsityö- tai 400 000 ja sen sihteeristö senä rakennusluvan saannille 
+ neuvonta kusaluetta yrityksiä NKr 
väliaikainen Voimassa koko maa teollisuus- > 100 työnteko hallitus ratkaisee liittyy läheisesti öljyn-
sijoittumis- 1973- ja käsityö- tai j alos tusraken tamiseen 
lupa yrityksiä > 20 milj . NKr 
sijoittumis- Valmis- koko maa teollisuus Distriktenes utbygg- korvaa aikaisemman järjestel-
lupa teilla ja palvelualat nadstond ja hallitus män 

ISO- sijoittumis- Voimassa ei kehitys- teollisuus- > 1500 m' kauppa- ja teollisuus- lupa edellytys rakennusluvan 
BRITANNIA lupa 1945- alueet (teol- tilat, ministeriö saannille 

lisuus) 
Voimassa Lontoon alue toimisto- ja > 1000 m' 
1965- (kontt. rako ym) halI.tilat 

RANSKA sijoittumis- Voimassa Pariisin teollisuus- ja > 1500 m' Valtion hajasijoitus-
lupa 1955- alue palvelualat komitea 
investointi- Voimassa veron suuruus : teoll . 200 
vero 1967- tr/m', konttorit ym. 400 

tr/m' 

ALANKO- ilmoitus- Voimassa maan länsi- teollisuus > 250 000 flor talousministeriö sijoittumislupa ehdottoman 
MAAT velvollisuus 1975- osat ja perustp. RIJNMOND-metropolialu-

investointi- Voimassa luonteiset > 1 milj . flor (asuntoministeriö ) eella, muualla talousministe-
" palvelut riö harkitsee pakollisen iI-vero 1975-

sijoittumis- Voimassa > 3 milj . flor moituksen perusteella sijoit-

lupa 1975- tumislupakäsittelyn tarvetta 

ITALIA sijoittumis- Voimassa "teollistu- teollisuus > 50 milj. lit . suunnitteluministeriö parlamentti hylkäsi esitetyn 
lupa 1971- neet alueet" ja palvelut investointiveron, mutta hy-

väksyi sijoittumisluvan 

(Sijainninrajauskomiteamietintö 1975: 62) 



siten, että yrityksille jaetaan rahaa eri muadaissa kehitysalueilla taimimisesta 
aiheutuvan haitan paistamiseksi. 

Myös työvaimapalitiikan alueella tukeudutaan yhä 1960-luvun appeihin. Epä
annistuneen aktiivisen työvaimapalitiikan tilalle yritetään luada annistunutta 
aktiivisen työvaimapalitiikan toimenpidekakaelmaa; pahjimmiltaan kuitenkin 
esim. kaikki Työvaimapaliittisessa ahjelmassa esiintuadut taimenpidemallit 70-
luvun työvaimaangelmien ratkaisemiseksi avat niitä, jaita ja viime vuasikymme
nelläkin savellettiin. 

On kuitenkin myös havaittu, että entiset keino.t eivät riitä tuamaan ratkaisua 
alueellisen kehityksen maniin, yhä visaisemmiksi käyviin pulmiin. Tältä pahjalta 
o.n kallis tuttu ehdattamaan eräitä uusia, pidemmälle meneviä keinaja kehitys
kulun ahjaamiseksi. Tämän tyyppisiin keinaihin an luettava taukokuun lapulla 
mietintönsä antaneen sijainninrajaituskamitean ehdatus, että rajaittavana sijain
ninahjaustaimenpiteenä tulisi käyttää sijaittumislupamenettelyä. Kamitean mie
tintöön sisältyi myös luannas laiksi yritysten sijaittumisluvasta. Samansuuntai
nen an Työvaimapaliittisessa ahjelmassa aleva viittaus: " ... aivan viime aikaina 
an alettu ymmärtää, että työmarkkinaiden tasapainahäiriöitä ei paiste ta pelkäs
tään työvaimaa sapeuttamalla, työvaiman liikkuvuutta edistämällä. Tarvitaan 
myös yritystaiminnan sijaittumisen ahjausta." 

Ammattiyhdstysliikkeen tavoitteet 

Siirtyminen tiukempaan yritysten slJamnin o.hjaamiseen, tai aikeammin va
paan sijaittumisen rajaittamiseen, an askel aikeaan suuntaan. Kuitenkaan tällaisten 

. taimenpiteiden merkitystä ei saisi yliarviaida. Esimerkiksi muista kapitalistisista 
maista, jaissa tiukempia sijainninahjaustaimenpiteitä o.n harjaitettu ja vuasia, tul
leet esimerkit kertavat, että tiukatkaan rajaitukset eivät kapitalistisessa yhteis
kunnassa takaa sitä, että alueellinen kehitys alisi etenevää ja tasapainaista. 

Niin kauan kuin yritysten sijaittumisen ja ylipäätään niiden kako taiminnan 
ainaana matiivina an mahdallisimman suuren liikevaitan tuattaminen amista
jilleen, niin kauan ne tulevat taimimaan ristiriidassa eri alueiden väestön, yritys
ten työntekijöiden ja viime kädessä kaka kansantalauden kakanaisetujen kanssa. 
Liikevaittaajattelun elinvaimaisuudesta tässä suhteessa kertoa se, että tällä het
kellä myös valtianyhtiöt taistelevat kynsin hampain kehitysalueille sijaittumista 
vastaan. Tätä palitiikkaa tukemassa ja sen kanssa manenlaisessa vuaravaikutuk
sessa an myös maassamme harjaitettu yleinen talauspalitiikkaa; etenkin ulka
maankauppapalitiikan alueella viime vuasina ja vuasikymmeninä tehdyillä rat
kaisuilla an ollut keskeistä merkitystä myös aluepalitiikan näkökannalta. 

Niinpä ammattiyhdistysliike esittäessään, että yritysten sijaittumislupaa kaske
va laki tulisi pikaisesti saada vaimaan, samalla karastaa sitä, että sijainninrajaitus
taimenpiteitä ei tulisi nähdä mitään itseisarvana, vaan niitä tulisi tarkastella ko.ko. 
yhteiskunnan ja talouselämän muado.stamaa taustaa vasten. 
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Ammattiyhdistysliike lähtee siitä, että markkinavoimien sokea temmellys on 
saatava aisoihin. Aluepolitiikan näkökannalta tämä merkitsee, että yhteiskunta
ja talouspolitiikan kehittymiselle maassamme on laadittava selkeät, kansanvaltai
set kokonaissuunnitelmat, joiden on teollisuuden lisäksi katettava myös työvoi
mapolitiikka, koulutus, asuntotuotanto ja palvelujen kehittäminen. Näiden suun
nitelmien toteutumista on yritysten sijainnin ohjaamisen ja vapaan sijoittumisen 
rajoittamisen palveltava. Jotta tällä vaatimuksella olisi onnistumisen mahdolli
suuksia, on erityisesti korostettava niiden kansanvaltaisuuden merkitystä. Talous
elämässä hallitsevien suuryritysten ja pankkien voiman vastapainoksi ammatti
yhdistysliike haluaa asettaa maamme työtätekevien yhdistyneen joukkovoiman. 

Ammattiyhdistysliikkeen mielestä kysymystä yritysten sijoittumisen vapau
desta tulee tarkastella koko yhteiskunnan tasapainoisen kehittymisen taustaa 
vasten. Tätä vaatimusta toteutettaessa demokratian laajentaminen siten, että 
suurpääoman mahti kaventuu, näyttelee keskeistä osaa. Vain tätä kautta pääs
tään siihen, että yritysten sijoittumis- ja investointisuunnitelmia tehtäessä eri 
alueiden väestön ja myös yritysten työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet saa
daan turvattua . 

. 2 4 STK:n näkökuhna 

Johtaja Tauno Ranta 

Tämän puheenvuoron otsikoksi annettu kaksivaiheinen kysymys ei anna oi
keutta itse asialle, joskin tällainen musta-valkoinen vastakohtaisasettelu on vali
tettavasti ollut varsin yleistä aluepoliittisessa keskustelussa. Kilpailutaloudessa 
toimivien yritysten toimipaikkojen alueellinen sijoittuminen on aina monella 
tavalla sidottua. Tuotantoteknologia, työvoiman saanti, tuotteiden markkinoin
timahdollisuudet ja lukuisat muut seikat ovat ratkaisevasti vaikuttamassa sijoi
tuspaikan valintaan. 

Suomen sahateollisuuden maantieteellisen sijoittumisen muutokset valottavat 
tätä problematiikkaa. I700-luvun lopulla ja I800-luvun alussa lautoja sahaavat 
vesisahat oli rakennettu koskien partaille maan sisäosiin ja tukkien hankinta
alueille. Valmis tavara kuljetettiin suurin kustannuksin mm. hevoskyydillä sata
makaupunkeihin. I870-luvulta alkaen vesireittien paraneminen yhdessä höyry
voiman hyväksikäytön kanssa sai aikaan sen mullistuksen, että höyrysahoja pys
tytettiin jokien suihin ja tukkeja uitettiin latvavesiltä saakka. Tässäkin sijoittu
misen määräsi pyrkimys tehokkaaseen eli tuotannontekijöitä tuhlailemattomaan 
tuotantoon käytettävissä olevan teknologian ja markkinoiden puitteissa. Näistä 
perusasioista emme tänäänkään irti pääse, ne vain modifioituvat . 

Yrityksen sijoittumista ohjaa ja määrää siis eri alueiden tarjoamat toiminta
edellytykset näihin luettuina myös aluepoliittisten lakien suomat edut. Epämää
räisiin yhteiskuntapolitiikan tavoitteisiin viittaaminen horjahtelee ilman, että 
selvitetään tuotantotoiminnan kehitysedellytykset suhteessa kansantalouden ke-
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hitysmahdollisuuksiin eikä siten saada riittävää tosiasiallista pohjaa aluepoliitti
selle keskustelulle. 

Se mistä sijainninohjauksessa voi olla kysymys, on kysymys siitä, kuka tai mikä 
tekee lopullisen sijaintipaikan valintapäätöksen silloin, kun enemmän tai vähem
män kelvolliset toimintaedellytykset tarjoavia paikkakuntia tai vaihtoehtoja on 
useita. Kysymys on päätöksentekovallasta. Ohjaamiseen pyrkivät ovat oivalta
neet, että yksikkö, jossa muutokset tapahtuvat, on yritys. Jos halutaan aikaan
saada toivottuja muutoksia sijoittumisessa ja yleensäkin tuotantorakenteessa, on 
päästävä vaikuttamaan ao. yksikön eli yksittäisen yrityksen päätöksentekoon. 
Ja jotta tämä toteutuisi, pyritään yritykset saattamaan joka tapauksessa ohjaus
mekanismin piiriin. Kysymys epäonnistumisten seurausten kantamisesta ja vas
tuusta yleensäkin on sen sijaan jäänyt jokseenkin käsittelyä vaille. 

Ne yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joita silmällä pitäen sijoittumispäätöksiä 
jossakin keskushallinnon elimessä tehtäisiin, olisivat tietysti myös jatkuvan muu
toksen alaisia. Näkemykset ovat nyt toiset kuin vielä kymmenkunta vuotta sit
ten, jolloin melko yleisesti ajateltiin parhaan taloudellisen kasvun edellyttävän 
Etelä-Suomen keskusten voimakasta kehittämistä ja työvoiman vastaavaa liikku
vuutta. On luonnollista, että tavoitteet muuttuvat tiedon ja tosiasioiden kehityk
sen mukana. Mutta että vallitseva rakenne ei tyydytä, ei ilman muuta ole perus
teena ohjailuIle. Kehityksen suunnan tulee tietysti olla kulloinkin yhteiskunnassa 
ilmenevän tahdon mukainen, kuten asianlaita tälläkin hetkellä on, kun teolli
suuden investoinnit enenevässä määrin tapahtuvat kehitysalueilla. 

Kun yrityksessä harkitaan alueellista sijoituspäätöstä, on kriteerejä tietysti 
tapauksesta riippuen useanlaisia. Miten raaka-aine- ja kuljetuskysymykset järjes
tyvät. Missä määrin ja minkälaista henkilökuntaa on saatavissa, jne. Eräät ongel
mat tuntuvat ehkä helpoilta, mutta eivät kuitenkaan tosipaikan tullen naurata. 
Miten saadaan esim. kaikkein korkeimmin koulutettua teknologian, markkinoin
nin tai organisoinnin johtoa muuttamaan paikkakunnalle, jolta suurten keskusten 
moninaiset kulttuuri- ym. palvelut ja lasten riittävät koulutusmahdollisuudet 
puuttuvat. 

Sijoittumispäätösten tekeminen vaatii suurta projektikohtaista asiantuntemusta 
ja kokemusta. Nyt sijaintipäätökset tehdään hajautetusti yrityksittäin ja vähäi
siinkin yksityiskohtiin perusteellisesti paneutuen. Sitä paitsi päätöksentekijät 
joutuvat kantamaan päätöstensä seuraukset. Jokin valtakunnallinen sijaintineu
vosto ei ehtisi samassa määrin syventyä toimipaikan perustamisproblematiikkaan 
eikä sillä kaikilla toimi aloilla ja alueilla olisi riittävää asiantuntemustakaan. 

Olisikin viisainta säilyttää nykyinen päätöksentekomenettely, mutta lisätä yh
teiskunnankin puolesta yritysten tarvitsemaa sijoittumisinformaatiota päällek
käisen selvitystyön vähentämiseksi ja keskitetymmän tieto tarjonnan luomiseksi. 
Eri alueiden työvoimavaroja, kuljetus- ja tietoliikenneyhteyksiä, energian saan
tia, raaka-aineita, elinkeinorakennetta ja ympäristönsuojeluIlisia näkökohtia ynnä 
lukuisia muita tuotantotoiminnan edellytyksiä, rajoja ja ehtoja koskeva infor-
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maatio olisi tervetullutta . Tämänsuuntaista toimintaa onkin jo ollut vireillä työ
voimaministeriössä, mutta sen kehittäminen lienee jäänyt ainakin osittain pitem
mälle tähtäävien ohjausmenetelmien suunnittelun varjoon. 

Lienee tässä turhaa ruveta kertaamaan viime korkeasuhdanteen kokemuksia 
ja sitä kuinka voimavarojen pysyvästikin niukentuessa yritykset jo ovat kääntä
neet katseensa kehitysalueille ja laajentumiset ovat 1970-luvulla lisääntyvästi 
tapahtuneet kehitysalueilla. Oheiset kuviot puhu koot puolestaan. 

Helsinki 

Turku 

Tampere 

Kouvola 

Vaasa 

Jyväskylä 

Kuopio 
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Kajaani ja 
Oulu 

Rovaniemi 

Kuvio 1 
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Kuvio 2 
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Teollisuuden työvoiman lisäys 0/0 
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Kuvio 3 

Teollisuuden työvoima 1960, 1970 ja 1974 
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KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA NÄKöKOHTIA 

Pj. dos. Veijo Saloheimo 

_ Investointiverolain ajoitus oli virheellinen. Sen vuoksi vaikutukset kääntyivät päinvas
taisiksi kuin oli tarkoitus (Jouko Kajanoja). 

_ Valtiovarainministeriön kannan vuoksi valtioneuvosto hyväksyi kanslian väestösuunnit
teet vain ohjeellisiksi tausta-arvioiksi edellyttäen, että muutkin tekijät otetaan sovellet
taessa huomioon (Jouko Kajanoja). 

_ Valtiovarainministeriön valmistelema talousarvio on eduskunnan hyväksymien tavoittei
den vastainen. Alueelliseen tasapainoon pyrkivän kehityksen sijasta talousarvioesitys toi
mii vastakkaiseen suuntaan rajoittaessaan tuotantotoimintaamme ja pyrkiessään kysynnän 
supistamiseen (Jouko Kajanoja). 

- Neljännesvuosisadan aikana Varsinais-Suomen kuntien kehitys on ollut toisilleen jyrkästi 
vastakkaista. Raision väkiluku on kasvanut 270 %, Kaarinan ja Naantalin 112-119 % . 
Sen sijaan Velkuan, Iniön ja Särkisalon väkiluku on vähentynyt puoleen. Näin voimakkaat 
väkiluvun muutokset aiheuttavat kunnille suuria vaikeuksia (Perttu Koillinen). 

- Työvoimapulan aikana teollisuus on hakeutunut kehitysalueille paremman työvoiman 
saannin johdosta (Tauno Ranta) . 

- Prosenttilukuihin on suhtauduttava varauksella: jos esim. köyhän mummon ainoa sika 
poikii kymmenen porsasta, hänen sikataloutensa on edistynyt 1000 prosenttisesti (Ahti 
Auranen). 

- Työvoimapula poistuu päiväjärjestyksestä ainakin muutamaksi vuodeksi. Kehitysalueiden 
työvoimareservien käytön tulee olla suunnitelmallista (Turo Bergman). 

- Kuntien tulisi suhtautua hallinnollisen jaoituksen uudistamiseen myötärnielisemmin 
(Sigurd Slätis). 

- Kansakuntaamme heiluttelee neljän a:n ongelmat: abortti, alkoholismi, avioero, avoliitto 
ja pilkkuna päällä itse tuho eli itsemurha (Timo Hämäläinen) . . 

- On sanottu : olemme onnistuneet kasvattamaan sukupolven, joka ei pelkää Jumalaa, mutta 
pelkää työtä (Timo Hämäläinen). 
On myös sanottu : työn pelko on herran alku (Taisto Johteinen) . 

- Lapin nykyinen väestömäärä ei voi säilyä läänin rajojen sisäpuolella, ellei sinne saada 
vuosittain 2000-3000 pysyvää työpaikkaa (Taisto Johteinen) . 

- Ammatissa toimivuus prosentit ovat tällä hetkellä niin korkealla etteivät ne enää kovin 
paljon voi nousta (Turo Bergman). 

- Teollisuuden kasvulukemista riippuu, miten menestymme työvoimakilpailussa Ruotsin 
kanssa (Tauno Ranta) . 
On tehty ennusteita, että maassamme olisi v. 2050 enää 1.5 miljoonaa suomalaista (Turo 
Bergman) . 

TIEDONTARVE 

- Sijainninohjaus- ja aluepoliittisten etuisuuksien tiedottamista on tuntuvasti tehostettava. 
- Olisi lisättävä sijoitus informaatiota päällekkäisen selvitystyön vähentämiseksi. 
- Eri alueiden työvoimavaroja, kuljetus- ja tietoliikenneyhteyksiä, energiansaantia, raaka-

aineita, elinkeinorakennetta ja ympäristönsuojelullisia näkökohtia ynnä lukuisia muita tuo
tantotoiminnan edellytyksiä, rajoja ja ehtoja koskeva tiedosto olisi luotava . 

. 3 YKSILöN SOPEUTUMINEN MUUTTUV AAN YMPÄRISTööN 

Pastori Jouni Apajalahti 

Kysymys yksilön sopeutumisesta muuttuvaan ympatlstoon näyttää nousseen 
maassamme esiin yhtei:skunnallisena ongelmana varsinaisesti vasta sotienjälkei
senä aikana. Siirtoväen asuttaminen, sotakorvausteoUisuuden aiheuttama, kehi
tyksen hyppäyksenomainen poikkeaminen pois maatalousvaltaisesta Suomesta, 
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kaupungistuminen, aluerakentaminen, liikenteen huO'mattava vilkastuminen ja 
joukkotiedotusvälineiden vO'imaka'S ja monipuoIinen mukaantulo yhteiskunta
kritiikkiin lienevät osaltaan auttaneet tarkastelun kO'hteena O'levan probleeman 
tiedostamista. 

Elämme avoimeksi ja moniarvoiseksi luonnehdittavassa yhteiskunnassa . Siksi 
lienee oikeutettua asettaa heti aluksi kysymys, kuinka on suhtauduttava itse so
peutumisprosessiin. OnkO' sitä yksilöissä edistettävä kaikin käytettävissä olevin 
keinoin vai kenties hidastettava? Jälkimmäinen kanta lienee puolustettavissa 
silloin, jos pyritään koko yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen. Haluamatta 
esiintyä vallankumous teoreetikkona tekee mieli arvella, että sallimalla ahdistuksen 
kärjistyä yksilöissä äärimmilleen edistetään kumoukselle alttiin ilmapiirin syn
tymistä. 

Elämässä on lähdettävä siitä tilantees'ta, mikä kulloinkin vallitsee. Sen vuoksi 
käsillä olevassa alustuksessa keskitytään tarkastelemaan aiheuta nykyisen yhteis
kuntajärjestelmämme ja sen säilyttämisen kannalta, mikä ei tietenkään tarkoita 
muutosten tarpeellisuuden kieltämistä, Päinvastoin, Panta rhei, kuten filosofi 
Herakleitoksen kerrataan opettaneen noin kaksituhattaneljäsataa vuatta sitten 
Efesossa, sillaisessa joonialaisessa siirtokunnassa. 

Yksilön sopeutumisen problematiirkkaakohdataan sekä lä'htö- että tulaalueilla. 
Lienee tarkaituksenmukaista käsitellä molempia erikseen ja attaa kummankin 
kahda1'la huamiaan myös eri ikäkausien tarkastelukulmat. 

Lähtöalueen asiaa 

Minkälaisia sapeutumisen angelmia kaetaan lähtöalueella? Havainnat ja johto
päätökset saattavat olla erilaisia ja ne riippuvat mm. siitä, mistä tieteenalasta 
käsin ilmiötä lähestytään. Käsillä olevassa alus,tuksessa an rajoituttu lähinnä siihen 
aineistaan, mikä an vuosien kuluessa kertynyt maamme eri puolrlla s1jaitsevien, 
pääasiallisesti seurakuntain ylläpitämien perheasiain neuvottelukeskusten koke
muspiiriin. 

Miten vanha palvi kokee sen, että nuaremmat jättävät koti'seudun ja muutta
vat muualle? Varsin usein muuttotapahtumat näyttävät herättävän turvatto
muutta ja epävarmuutta, pelkoa yksin jäämisestä tai jautumi'Sesta vieraiden ih
misten varaan laitashuallon piiriin. Toisinaan naita tunnelmia ei ilmaista suoraan, 
vaan kohdistetaan muuttajiin moralisoivaa paheksumisarvostelua. Sen mukaisesti 
katitienoiltaan maailmalle lähtevät ovat eräänlaisia tuhlaajapoikia j'a -tyttäriä, 
jatka etsivät helpampia päiviä malttamatta jatkaa edellisten sukupolvien viitaitta
mia vakaita teitä. 

Vanhan polven pyrkimyksiä sapeutua vallitsevaan ti'lanteeseen kuvastaa halu 
etsiä elämää ja alemista helpottavia teknisiä ratkaisu'ja ja yhä yleisemmin tur
vautua tarjalla aleviin sosiaalipalveluihin. Keittiön pualta kaneistetaan mahdol
lisuuksien mukaan ja maaseudulla etsitään sellaisia saniteettiratkaisuja, joiden 
avulla huO'nopolvisten ei enää tarvitse laahautua pihan perälle. Samoin ilaitaan 
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siitä, että saadaan kunnallinen kodinhoitaja auttamaan monissa arjen aSlmssa 
vaikkapa kerran viikossa. Avohuollon palvelut ovt nykyisin jo yleisesti hyväk
syttyjä. 

Toisaalta vanhassa polvessa saattaa herätä tarvetta siirtyä lähemmäksi edkois
läiikäreitä ja asutuskeskusten monipuolisempia sosiaaHpalveluja. Sen vUdksi 
varallisuutta omaavat mielellään hankkivat kaupungista asunnon tai vairhainkoti
paikan yksityisestä palvelulaitoksesta. 

M~hin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, kun autetaan lähtöa1ueen vanhan polven 
yksilöitä sopeutumaan niihin muutoksiin, joita heidän ympäristössään tapahtuu? 
Avohuollon palvelujen jatkuva kehittäminen ja · kommunikaatiomahdollisuuksien 
lisääminen näyttävät olevan vianhusten toivomuslistoiUa. Heidän keskeisenä lähtö
kohtanaan on, ettei mikään inhimillinen olisi heille vierasta. 

Muuttotappioseutujen keskipdlvi pysyy mielellään kotikonnuillaan ellei työttö
myys pakota hakeutumaan muualle. Silloinkin asia ratkaistaan usein siten, että 
perheellinen jättää joukkonsa entisille olosijoiUe ja matkustaa itse sinne, missä on 
työtä. Perhe-elämän kannalta ratkaisu on perin hankala, mutta valitettavan usein 
se on ainoa mahdollisuus tulla edes jotenkuten taloudcllisesti toimeen. - Keski
polven ihmiset ovat lähtöalueilla useimmiten hyvän ammattitaidon omaavaa työ
ikäistä väkeä, joiden merkitys veronmaksajina ei dIe lainkaan v1rheksyttävä. 
Siksi heidän pysyttäminen kotitienoillaan on eräs lähtöalueiden polttavimpia 
kunnallispoliittisia kysymyksiä. 

Lähtöa1ueelle jäänyt nuori väki kokee melko yleisesti, että pois muuttaneet 
nuoret ovat monessa suhteessa heitä paremmassa asemassa. Synnyinseudulleen 
jäänyt nuori on tavallisesti sitä mieltä, että muualle muuttaneella on suuremmat 
ansiotulot, enemmän henkilökohtaista vapautta ja paljon mahdollisuuksia uusien, 
mielenkiintoisten ihmissuhteiden solmimiseen. Tämäntapaiset käsitykset pysyvät 
sitkeästi mielissä siksi, että muualle muuttaneet nuoret mielellään ylistävät tulo
alueen oloja mainioiksi silloinkin, kun siihen ei ole mitään aiJhetta. 

Miten lähtöalueen harveneva nuoriso pyrkii sopeutumaan kotipuolen autioitu
viin oloihin? Useat korvaavat puuttuvat paikalliset ihmissuhteet etsimällä niitä 
kauempaa. Jos käy viikonloppuisin tanssimassa lähimmässä suurhallissa, tapaa 
sadottain omanikäisiä ihmisiä. Osallistuminen on helppoa, sillä huvitilaisuuksien 
järjestäjät ovat useimmiten organisoineet laaja-alaiset autokuljetukset. Luonnolli
sesti myös kotipitäjän seura- ja yhdistystoiminta antaa mahdollisuuksia tapaami
siin ja virikkeitä harmstuksiin. Ne lähtöalueen nuoret, jotka pysyttelevät yhteis
ten rientojen ulkopuolella, potevat ehkä eniten riittävien ihmissuhteiden puutetta. 
Kun ihmisen ei tunnetusti ole hyvä olla yksin, erilaisia mielenterveyden häiriöitä 
löytyy juuri heidän keskuudestaan. Siksi on paikallaan, että kunnallisen ja myös 
seurakunnallisen nuorisotyön puitteissa kiinnitetään erityistä huomiota syrjään
vetäytyviin yksilöihin ja pyritään heidän aktivoimiseensa. Kun lä'htöalueiden kun
nat tavallisesti kuuluvat alhaisiin kantokykyluokkiin ja kun ne siis saavat nuo
risotyöhönsä tuntuvaa valtionapua, eristymään taipuvien nuorten asia lienee talou
dellisesti hoidettavissa. 
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Läihtöalueen ihmisillä on edellä kosketeltujen entYlsvaivojen lisäksi yhteisiä 
koettelemuks1a. Väen vähetessä kaupalliset palvelut harvenevat tai loppuvat 
kokonaan. Kylän ainoa kauppa sulkee ovensa ja myymäläauto lopettaa kierrok
sensa. Naapurikuntiin ja kauemmaksikin yhdysliikennettä ylläpitävät linja-autot 
harventavat vuorojaan. Oman kylän kouluun ei riitä enää oppilaita ja se lopete
taan. Koulua vielä käyvien matkat pitenevät. Samaan aikaan tapahtuu myös 
monenlaista hallinnollista olojen huonontumista. Niinpä matkat virastoihin pite
nevät, kun piirejä yhdistetään. Se puolestaan vie paljon arkaa, kun liikenneyh
teydetkin ovat huonontuneet. Lähtöalueen väen yhteisiin koettelemuksiin kuuluu 
myös monien merkittävien ihmissuhteiden heikentyminen tai suorastaan katkea
minen. Kun yksilön sosiaalisen miljöön identiteettiä järkyttävät muutokset usei
den tutkimusten mukaan lisäävät sairastavuutta, asia ei ole olankohautukseHa 
ohitettava. 

Tuloalueen tunnelmia. 

Mitä yksilössä tapahtuu, kun hän on muuttanut tuloalueelle? Jokaisella asuin
seutua vaihtaneella on siitä joitakin henkilökohtaisia kokemuksia ja elämyksiä. 
Tarkastelkaamme tuloalueen problematiikkaa aluksi nuoren yksilön kannalta. 
Materiaali koostuu jälleen lähinnä perheasiain neuvottelukeskusten kokemus
maailmasta. 

Jos nuori ihminen on muuttanut yksin, uusi tilanne sisältää hänen itsenäisty
misprosessinsa kannalta erään myönteisen ilmiön. Hän on vihdoinkin saanut väli
matkaa vanhempiinsa ja voi kenenkään kontrolloimattasuorittaa elämäänsä kos
kev,ia omaehtoisia valintoja. Kun kodin kasvualusta kuitenkin on usein sellainen, 
että luottamusperiaate unohdetaan ja sovelletaan sitä voimallisemmin suojelu
periaatetta, nuoren elämä muodostuu tuloa~ueel1a helposti tempoilevaksi, rajo
jaan lukuisten yritysten j1a erehdysten avulla etsiväksi. Paljon riippuu silloin 
uusien ihmissuhteiden määrästä ja laadusta, mihin suuntaan nuori yksilö alkaa 
kehittyä. Jos uusia pysyvän luontoisia ihmissuhteita ei rakennu, dämä alkaa 
tuntua yksinäiseltä ja turvattomalta. Silloin ovat lähel~ä vieraantumisen ja sivul
lisena olemisen tunnut. Sentapaisiin tunnelmiin vajonnut näyttää valitettavan 
usern ryhtyvän karkoittamaan autiuttaan epätervein menetelmin. Joku turvautuu 
suuriin alkoholiannoksiin, toinen muihin päihteisiin, eräät irtolaismpaiseen elä
mään ja muutamat rikolliseen käyttäytymi1seen, jonka avulla saadaan kosketus 
omaisten puuttuessa ainakin viranomaisiin. 

Tuloilueelle hiljattain muuttaneella nuorella on voimakas hyväksytyksi tule
misen tarve. Sen vuoksi hän tavallisesti pyrkii minuudestaan ehkä huomatta
vastikin tinkien kaikin tavoin sopeutumaan uudessa ympäristössä rakentumassa 
olevien ihmissuhteiden edellyttämiin vaatimuksiin. Kotipuolen murre saa väis
tyä urbaanisen yleis-slangin tieltä. Vahittäismaksusopimus vaatetusliikkeen kanssa 
a.ntaa mahdollisuuden pukeutua pai'kallisen nuorisomuodin mukaisesti. Varsin 
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pian selviävät myös vapaa-aikojen viettotavat ja -paikat. Ylimääräsiä ongelmia 
syntyy toisinaan sen johdosta, että tulokasta huiput et aan vastoin tahtoaan teke
mään ja sietämään yhtä ja toista arveluttavaa ilmoittamalla hänel1e, että teko, toi
minta tai käyttäytyminen, jota häneltä odotetaan, on paikkakunnan tapojen mu
kaista. 

Nuori yksinmuuttaja, joka on ennalta hoitanut työpaikka- ja asuntoasiansa 
joltiseenkin kuntoon, on luonnolHsesti paLjon paremmassa asemassa kuin sellai
nen, joka on saapunut tuloalueelle työdhakuun ja saanut luvan viipyä pari yön
rupeamaa jonkun tuttavansa luona. On täysi syy ryhtyä miettimään keinoja , joi
den avulla voidaan antaa tarpeellista huoltoa ja tukea tuloalueelle yksinään saa
puville nuorille. Tuloalueiden kuntien ja seurakuntien nuorisotoimella on tällä 
saralla merkittävä tehtävä. Kun ainakin suuremmissa kaupungeissa näyttää jat
kuvasti syntyvän uusia pitäjänseuroja, niiden erääksi tehtäväksi sopisi hyvin pi-

. tää huolta kotikunnasta muuttavista nuorista tarjoamalla kontakteja omanpaik
kaisiin ja antamalla kaikkea tarpeellista informaatiota. 

Koko perheen muuttaessa nuoren tukena ovat perheensisäiset ihmissuhteet ja 
niistä heijastuva turvallisuus. Toisinaan perheen psykodynamiikan vaikutus on 
kuitenkin kielteinen. Niinpä isän sopeutumisvaikeudet kuvastuvat herkästi koko 
perheen ja siis myös siihen kuuluvan nuoren psyykkisessä tilassa. Tällöin per
heensisäinen problematiikka ja muiden sopeutumisvaikeuksien yhteisvaikutus 
saattaa aiheuttaa kohtalokkaan käänteen nuoren ihmisen elämässä. 

Edellä on rajoitutJtu tarkastelemaan nuoren muuttajan ongelmia lähinnä ih
missuhteiden kannalta. Sopeutumisvaikeuksia ilmenee toki muistakin lähteistä 
kumpuavina. Kerrostalossa alivuokralaisena asuminen on toisenlaista kuin esi
merkiksi maaseudun syrjäkylän torpassa, josta on matkaa lähimpään naapuriin 
kilometrin verran. Samoin kylätien ylittäminen on toisenlainen tapahtuma kuin 
kaupungin valtaväylän, vaikka nuori olisikin jo tutustunut kirkonkylän asf,altoi
tuun raittiin . Edelleen lähtöalueen työmatka on oHut jalkamiehen kulkua tai 
polkupyörällä ajoa, ehkä myös mopon pöräyttelyä tai jonkin kilometrin mato 
kustamista aamuntyhjässä linja-autossa. Tuloalueen vastaava taival merkitsee 
puolestaan ahtautumista aamu aamulta täpö täyteen bussiin tai raitiovaunuun, 
jossa kukaan ei pubu kenellekään mitään lukuunottamatta rahastajaa, joka kehot
taa kaiken aikaa siirtymään eteenpäin. Lähtöalueen luonto on usein oHut koske
matonta. Siihen on saattanut sisältyä jäniksen ja ketun jäljet ja riekko tai pyy. 
TuloalueeHa on pal'haimmassa tapauksessa vastassa ,asumalähiön puoli:kesy orava 
tai urbaanisen kulttuurin rappeuttama laiska pulu. Kun tuohon kaikkeen joutuu 
sopeutumaan samanaikaisesti, kysytJään todella joustavaa mukautumiskykyä. Nuo
ren muuttajan onneksi sitä hänellä useimmiten riittää. 

Monet aikaisemmin jo mainitut ilmiöt a~heuttavat sopeutumisvaikeuksia 
myös keski- ja vanhan polven väelle. Kaupunkikulttuurin nopeat aikamitat ja 
kiihkeä rytmi näyttävät usein olevan niitä erityispiirteitä, joihin ikääntyneen on 
vaikea tottua. Samoin elämä osoittautuu useimmiten laskettua kalliimmaksi, kos
ka monet tavarat ja palvelut maksavat otaksuttua enemmän. Taloudellinen kriisi 
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turhauttaa ja herättää pelkoja, jolloin agressllvlsen käyttäytymisen muodot ko
hoavat esiin ja aiheuttavat ylimääräistä ahdistusta sekä kotona että työpaikalla . 

MuuttoWkesymposiumin ohjelmalehtisessä on herätetty kysymys, onko sopeu
tumisen problematiikalla yhteyttä yhteiskunnan voimakkaaseen rakennemuutok
seen ja muuttoliikkeeseen. Kun mainittuja yhteyksiä ei liene vielä riittävästi tut
kittu, ei asiasta voitane lausua mitään varmaa. Vaikuttaa kuitenkin todennäköi
seltä, että sopeutumisvaikeudet lähtöalueilla lisäävät muuttamisen tarvetta . Lienee 
myös niin, että kuta suurempi on kotikonnuiltaan irtaantuneen väestön määrä 
sitä mahdollisempia ovat entistä voimakkaammatkin rakennemuutokset . Toisaalta 
näyttää ilmeiseltä, että muuttoliike ja yhteiskuntarakenteessa tapahtuvat muutok
set aiheuttavat yksilössä sopeutumisvaikeuksia. 

Elämme aikoja, jolloin tiedostamme kaiken muuttumisen ehkä selvemmin ja 
voimakkaammin kuin miHoinkaan. Tietämyksemme van'henee joiltakin osin lähes 
päivittäin. Toisaalta meihin kohdistuu niin valtava informaatiotulva, että omak
sumisen yritykset aiheuttavat ahdistusta . Ei kukaan ole voinut pitkiin ,aikoihin 
omata aikansa tietämystä Aristoteleen tavoin. Voidaksemme pysyä mukana muut
tumisen vauhdissa tarvitsemme työnjakoa, erikoistumista. Siksi meillä on yhtei
nen aihe iloita meneillään olevan symposiumin poikkitieteellisestä luonteesta. 
Voimme harjoittaa keskinäistä tietojenvaihtoa ja kertoa kukin oman työsarkam
me kuulumisia. Ehkä keskustelut antavat virikkeitä myös uusiin tutkimuksiin, 
jotka eri puolilta lähestyvät muuatta kosmoksen suurinta arvoitusta, ihmistä -
Luojansa kuvaa, ainutkertaista pa1lamistapahtumaa, miten hänet sitten määritel
täneenkään . 

. 3 1 Suunnittelijan puheenvuoro 

Prof. Matti Aaltonen 

Varkka demokratisoituvan yhtdskuntamme tarkoituksena on suoda kaikille 
yhtä hyvät hyvinvoinnin mahdollisuudet, olemme vielä kaukana päämäärästä. 
Tämä näkyy ja tunnustetaan virallisesti kehitysaluepolitiikassa. 

Tällä haavaa on saavutettu tyytymättömyyden vaihe. Taloudellisen syrjäseu
dun, kehitysalueen, asukas ei enää tyydy jäämään vaille oppimaansa ammatti· 
työtä, jota ei omassa kunnassa 'löydy, eikä ilman niitä palveluksia, jotka keskuk · 
sissa ovat tarjolla. Seurauksena oleva muuttoliike aiheuttaa rakenteellisen muu
toksen sekä siihen yhteisöön, josta muutetaan että siihen, johon muutetaan. 
Yleensä lähtöalue kärsii: enemmän kuin tuloalue, jolle on tyypillistä työvoiman 
vähyys. Lähtökuntien työintensiteetti alenee, ikärakenne tulee epäedulliseksi ja 
tämä ilmenee työikästen suhteellisen osuuden pienuutena eräillä alueilla. Eläke
iän aleneminen ja opiskeluajan piteneminen vaikuttavat myös tähän suuntaan. 
Muuton seurauksena ovat tavallisesti uudet asumisen muodot ja elämisen taso. 
Uusi ympäristö merkitsee muutosta kaikkeen vakiintuneeseen. Oma rooli muut
tuu elämän jumalisessa näytelmässä. 
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Tähän ovat osatekijöinä olleet vaikuttamassa uudet kommunikaatiovälineet, 
jotka antavat mahdollisuuden tiedon nopeaan väliaämiseen ja sitä tietä myös 
suurten joukkojen vaatimusten kasvamiseen. 

Suurten massojen ongelmia pyritään ensiavunomaisesti ratkomaan massatuo
tannolla. Suuret ja pitkät tuotantosarjat ovat valttia, jota vastaan yksilöllisen 
suunnittelun hanttikortei1la ei juuri pärjätä. Pikemminkin joutuu ulosnauretuksi. 

Suunnittelijan kannalta voi todeta, että lainsäädännölliset toimenpiteet, jotka 
pyrkivät saamaan kohdalleen yhteiskunnallisen kehityksen mukanaan tuomat epä
kohdat, tulevat yleensä myöhästyneinä. Niillä pyritään tietenkin myös ottamaan 
huomioon mahdolliset tulevat ristiriidat ja muutoin ennustettavat muut'Okset, 
mikä on osoittautunut vaikeaksi. 

Lainsäädännön ohella muodostavat uusia yhdyskuntia suunniteltaessa erilaiset 
tilastoihin, todennäköisyyslaskelmiin ja ennusteisiin perustuvat teoreettiset las
kelmat sekä 1hmisjoukkojen tähänastisten käyttäytymisten antamat tiedot ja vih
jeet tärkeän osan. Talouden ja siihen liirtyvän toteuttamissuunnitelman suunnit
telu liittyy olennaisesti kokonaisvaltaiseen yhdyskuntasuunnitteluun. Suunnitel
mat laaditaan porrastettuina lähi- ja pitkän tähtäyksen näkymiä ajatellen. 

Teknokraattisen ajattelutavan yksinomainen mainostaminen, jota nykyhetkeHä 
paljolti tapahtuu, on selvästi vaarana humanismille. Halutaan väittää, että teknil
lisesti oikein ratkaistu tuote, asunto tai vähäisempi tarvike, on oikotie onneen, 
mutta samalla unahdetaan ihmisen elinympäristöön olennaisesti vaikuttavat hait
tatekijät. T'Osin ollaan jo jossain määrin havahduttu huomaamaan puhtaan ilman 
ja veden tarve; sosiologia, ekologia, ekistiikka tieteenaloina tutkivat ihmisen so
peutumista muuttuvaan ympäristöön, ympäristönsuojelu on jo käynnistymässä. 
En halua lainkaan väittää, etteikö tähänastisilla uusilla teknillisiHä oivalluksilla 
olisi tärkeä ja kehittävä merkitybensä, tarkoitan sitä, 'että jos tekn'Okratia asete
taan aina etusijalle taloudellisuutta harkittaessa, jää kyseenalaiseksi, miksi yleensä 
rakennamme, sitäkö varten, että rakennuksista tulisi talaudelHsesti ja teknil:li
sesti edullisia, vaiko sitä varten, että ne olisivat käyttäjilleen sopivia ja miellyt
täviä? 

Maamme elinkeinorakenne 'On kuluneiaen kahden vuosikymmenen aikana 
muuttunut ratkaisevasti. 50-luvun alussa maa- ja metsätalous olivat pääelirtkei
noja. Puunjalostusteollisuus oli teollisuuselinkeinoista huomattavin. 1950-luvun 
lopulla alkoi teollisuuden nopea kehitys ja tähän liittyen liikenteen, kaupan ja 
erityisesti palveluelinkeinojen voimakas kasvu. Konjunktuurivaihte'lut maailman
markkinoilla vaikuttivat myös, samoinkuin nopea koneellistuminen, väestön siir
tymiseen teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin. Agraarivaltio 'Oli muuttumassa 
teollisuusvaltioksi. 

Teollisuuslaitobet hakeutuivat suuressa määrin edullisten tuonti- ja vientisa
tamien tuntumaan ja palveluelinkeinoja syntyi näiden rinnalle. Väestöä muutti 
Pohjois-Karjalasta, Savosta, Oulun ja Lapin lääneistä etelään suurin joukoin. 
Helsingin ja Turun seudui:ne suuntautui vahvaa muuttapainetta. Tämä aiheutti 
suunnitteluelimissä muuttuneen tilanteen uudelleenarviointia ja sunnitelmien tar-
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kistamista ja niinpä 60-luvun alkupuolella laaditut väestöennusteet osoittavat, 
että odotettiin keskuksien voimakasta kasvua. Esitettiin erilaisia muuttoliikkeen 
varaan perustuvia suunnitelmia, joissa kasvuoikeus varattiin vain muutamille 
olemassa oleville voimakkaille keskuksille ja painopistesuuntana Etelä-Suomi. 
Rakenteellista yhdyskuntien ratkaisua haettiin myös esimerkiksi Uudellemaalle 
ajateltu}en uusien, väkiluvultaan rajoitettujen kaupunkien avulla, joiden avulla 
voitaisiin estää vanhojen keskusten liiaHinen tasapaksu laajeneminen ja tukkiu
tuminen, nimenomaan pääkaupunkiseudulla, ja saavuttaa rakenteellisesti selkeitä 
ja toimivia ratkaisuja. 

Tämän Etelä-Suomeen suuntautuneen muuttoliikkeen lisäksi tapahtui ylei
sesti väestön siirtymistä keskuksiin haja-asutusalueilta. Urbanisoituminen kehit
tyi nopeasti; ja edelleen oli 60-luvuHa huomattavan paljon muuttoa ulkomaille, 
lähinnä Pohjoismaihin, mikä muuttoliike, oltuaan jo muutaman vuoden tahi
sinmuuton vuoksi voiton puolella, on taas viime aikoina kääntynyt tappiolliseksi 
ja jatkuu yhä. 

Suunnittelijoiden kannalta ajatellen olivat muuttoliikkeen aiheuttamat vaiku
tukset seuraavanlaisia: 

- kaikkien keskusten väestömäärät kasvoivat 
- urbanisoituminen kumuloi suurten keskusten kohdalla 
- alueellinen rakenne muuttui s,ekä lähtö- että saapumisalueilla. 

K!eskusten v,anhat väestöennusteet romuttuivat liian pieninä, uusia laadittaessa 
ei pystytty näkemään pitkällekään tulevaisuuteen ja seurauksena oli lähes 
säännöllisesti kehitysystävällinen ylimitoitus, joita optimistisesti liioiteltuja 
prognooseja tänä päivänä joudutaan korjaamaan. Tämä pätee yhtä hyvin pää
kaupunkiseutuun kuin Pohjois-Suomen keskuksiin ja keskuksiin siltä väliltä. 
Esimerkiksi Oulussa on kasvuennusteista jouduttu tinkimään kolmannes, 
samansuuntaisia korjauksia ja on jouduttu tekemään Espoossa, Koivukylässä 
ja muualla. On toki luonnollista, että kehityksen kaari muuttuu ja suunnitte
'lun tulee seurata sen etenemistä, suunnitelmia tulee tarkistaa perioodittaisesti 
ja korjata esiin tulevat virheet. Mutta ei voida välttyä vakaviIta virhearvioin
neilta silloin kun liian optimistisen tai pessimistisen ennusteen mukaan joudu
taan tekemään kauaskantoisia ratkaisuja, sanotaanpa nyt vaikka liikenne
alueitten varaamisessa, ellei ennusteita tarkisteta jatkuvasti j,a suunnittelussa 
ole varauduttu useampaan "taktilliseen" vaihtoehtoon, joista tilanteen muut
tuessa voidll~n valita paras. Toisin sanoen, suunnittelu on jatkuvaa toimintaa 
eikä kertakaikkista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että siirtolaisuus ja alentunut 
syntyvyys tulevat vaikuttamaan väestön nettolisäykseen niin vähentävästi, että 
se kääntyy negatiiviseksi jo ennen vuosituhannen loppua. 

-lähtöalueella jäävät monet jo rakennetut ja perustetut julkiset palvelut ja lai
tokset vajaa'käyttöisiksi ja ne on lopetettava. Harvaan asutuUe seudulle ei enää 
suunnitella uusia palveluja jos ennusteet osoittavat asukasmäärän pienenevän. 
Tämä on taas omiaan kiihdyttämään poismuuttoa. Karkeasti voisi sanoa, että 
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muodostuu pakokauhu tilanne, jota lietsoo tietoisuus kehityksen keskeytymi· 
sestä ja jäämisestä väliinputoajaksi. Ei haluta uskoa, että staattisena pysyvällä 
tai vähenevällä väestömäärällä olisi kehityksen mahdollisuuksia verrattuna 
toisiin, väestömäärältään kehittyviin keskuksiin, ei ainakaan tarpeeksi no· 
peasti . Kysymyksessä ovat tietenkin arvostukset mutta myös vakavat reaali
teetit, työttömyyskortistoon kuuluminen ei anna vahvoja virikkeitä onnelli· 
sesta tulevaisuudesta kotikunnassa. 

- tuloalueella tulee uusia ennalta arvaamattomia rasituksia. Sosiaalipalvelut eivät 
riitä, kouluja ei ole tarpeeksi, terveyskeskukset tu'kkeutuvat, normaaliyhdys
kunnan rakentees'een kuuluvat palvelut eivät riitä. 
ElinkeinorakentJeen muuttuminen, väestön lisääntyminen ja voimakas urbani
soituminen aiheuttavat kimpun ongelmia, joihin on haettu ratkaisua kun on 
oHut 30 vuoden kuluessa rakennettava lähes 1,5 miljoonalle ihmiselle uudet 
asunnot, työpaikat ja julkiset sekä yksityiset palvelut. 
Maan tarve tuloalueilla, erityisesti tietenkin sopivan rakennusmaan, on aiheut
tanut vaikeuksia, joista seurauksena on ollut mm. asuntoalueiden sijoittumi
nen melko kauas entisestä keskuksesta ja näin yhdyskuntarakenteen liian suu
ri hajautuminen, joka koetaan pitkinä välimatkoina, aj,arrhu'kkana, käyttökus
tannusten nousuna ja riittämättömänä palveluvarustuksena. Hajaantumiseen 
on toki muitakin syitä, kuten meillä nukkumakaupungeiksi kehitetty lähiöra
kentaminen, liiallinen pitäytyminen henkilöauton käyttöön (joka taas omalta 
osaltaan kasvattaa uusia ongelmia), harvahko rakentamistapa (pieni tehok
kuus) jne. 

- Ihmiset, jotka muuttavat, olkoon sitten maassa tai maasta, kokevat yleensä 
identiteettinsä, yksilöllisyytensä, menetyksen. Tuloalueen uusi ympäristö ei 
sisällä niitä totuttuja ja tuttuja arvoja, ihmisiä, esineitä tai paikkoja, jotka an
tavat turvallisuuden tunteen, tiedon omasta henkilöllisyydestä ja suhteesta 
muihin ja ympäristöönsä. 
Uusilta asuntoalueilta puuttuu usein myös ominaisleimansa, josta sen voi tun
tea vaikkapa omakseen. Tähän näkisin yhtenä syynä tasapaksun elementtira
kentamisen, missä tarvike sanelee suunnittelun perusteet. 
Ihmiset ovat sidoksissa omaan kulttuuritaustaansa, kotiseutuun, traditioon. 
Kun muuttoliike on saavuttanut suuret mittasuhteet, kuten meillä, voidaan jo 
puhua identiteetti:kriisistä. 
Lähtöalueilla taas koetaan muuttoliike aineellisena ja henkisenä köyhtymisenä, 
kulttuuriarvojen menetyksenä. Ympäristön muuttuminen kaipaa sielläkin el
vyttäviä toimenpiteitä. 
Kevin Lynchin, joka on toiminut MIT:n kaupunkisuunnittelun professorina, 
mukaan voidaan arvioida ympäristön muotoa tutkimalla sen imagea, ts. sitä 
identiteettiä ja struktuuria, mikä ympäristöstä hahmotetaan. Tämä ei välttä
mättä ole pelkästään rakennetun ympäristön tutkimista vaan siihen liittyvät 
kaikki ympäristön elementit . 
Henkisen kulttuurin merkitys yksilön sopeutumisesta muuttuvaan ympäris-
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töönsä on varmasti suurempi kuin urbanisoituneeseen miljööseen sinänsä koh
distuva ihannointi, jolloin kaupungistunut miljöö koetaan suorastaan itseisar
vona. Ympäristön tulisi voida antaa mahdollisuudet luovaan työhön, luonnon
läheisyyteen, sosiaalisiin kontaktdhin ja sen tulisi kaikin tavoin vaikuttaa posi
tiivisena kokemuksena mielen terveyteen. 
Pelkkä asunnon tilavuuden kasvattaminen ja varustetason sekä elintasokoneis
tuksen tason nostaminen eivät ratkaise asumis emme tulevaisuutta. Nykyisin 
monet mielenterveyttä häiritsevät miljööteHjät ovat varottamassa jatkamasta 
nykyiseen suuntaan. Vaihtoehto kenties löytyy aktivoidusta maaseutumaisesta 
asumismuodosta, jossa kulttuuri- ja taidetarjontaan kiinnitetään erityistä huo
miota. 
Meidän tulisi pyrkiä estämään vaara, että asukkaista tulee väliinputoajia, tyy
tymättömiä ja huonosti viihtyvi'ä, joilta puuttuvat sekä maaseudun että kau
pungin edut, mutta joilla on molempien pääasialliset haitat . 

. 3 2 Yhteiskuntakriitikon puheenvuoro 

Kirjailija Aku-Kimmo Ripatti 

Pastori Apajalahden pääalustus oli oikeistolainen ja seurakuntalainen. Oikeis
tolaisuus ilmeni seuraavasti: Vaikka muuttajia olisi 300000 tai 3000000, he 
kaikki ovat yksilöitä, ja keskeistä on se, kuinka eri yksilöt "kokevat" nahois
saan muuttoliikkeen lähtö- tai tuloalueilla. Kun yksilöt ovat hiukan erinäköisiä 
ja kokevat hieman toisistaan poiketen, lähtökohtana on pidettävä yksilöä eikä 
yhteiskuntaluokkaa. Selvimmin oikeistolaisuus näkyi siinä, että alustaja kieltäytyi 
hipaisemastakin kysymykseen, miksi on pakko muuttaa. Totta kai entinen kan
sanedustaja tietää pakkomuuton aiheuttajan, mutta porvari kieltäytyy järjestel
mällisesti puuttumasta kapitalistisen liiketoiminnan aiheuttamiin seurauksiin. 

Seurakunnallisutls paljastui erikoisena ymmärtämyksenä ja huolehtivuutena, 
onhan meidän kristillinen velvollisuutemme auttaa, tukea ja hoivata lähimmäi
siämme, jotka jäävät yksin syrjäkylälleen tai joutuvat tottumattomina "kadun
risteyksien" liikennevaloihin ja tungokseen. Pastori Apajalahti ei käyttänyt ker
taakaan sanaa "työ" tai "työelämä", hänen kokemiaan ongelmia olivat syrjäseu
dun nuori, joka "eristäytyy", pitenevät koulumatkat, päihteet, sakin normisto 
ja kaupungista puuttuvat "ketunjälki" tai "riekko" tai "pyy". Oikeassa pastori 
Apajalahti oli siinä, että ongelmia on ja ~n mietittävä, miten ne ratkaistaan. 

Miksi minun on pakko muuttaa? 

Tri Pertti Toukomaan tutkimus "Korutonta kertomaa" selvitti suomalaisper
heiden asemaa ruotsalaisessa teollisuusyhteiskunnassa Olofströmissä. Tämän mu
kaan tärkeimmät ongelmat ovat seuraavat: 
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- 72 % muuttajista oli muuttanut Itä- ja Pohjois-Suomen maaseudulta Ruotsiin 
pakon edessä, työttömyys tai työn puute oli syynä 60 % :lla ja köyhyys ja toi
meentulovaikeudet ja liian pieni palkka 12 % :lla. 
- Siirtölaiset joutuivat myöskin Olofströmissä järjestelmällisesti työhön, joka 
ei edellyttänyt juuri minkäänlaista ammattitaitoa, vaikka heillä olisi ollutkin 
muuttaessaan ammattikoulutusta. Muuttaja joutui raskaim~aan, likaisimpaan tai 
yksitoikkoisimpaan työhön, siihen joka ei kelvannut ruotsalaisille. 
- Muuttajilla oli edessään ensimmäisenä potkut työstä, jos työttömyyttä syntyi. 
- Muuttajat joutuivat tyytymään joko slummiutuviin kaupunginosiin tai parak-
kimajoitukseen. 

- Lapsista pääosa on jäänyt puolikielisiksi, jotka eivät koskaan kykene ilmai
semaan itseään aikanaan Muuttoliikesymposiumissa. Toukomaan kirjoitus Opet
tajain lehdessä suomalaisista lapsipapukaijoista, nurkkiintunkeutujista, jäykisty
neistä tuijottajista tai niistä, että tulevat psykoottisiksi sokeiksi, on järkyttävä. 

Tässä on tärkeimmät olosuhdeongelmat, (valkoisen neekerin elämäntila). Sitä 
ei korjata seurakuntatyöllä, Suomi-Seuralla tai siirtokirjastoilla. Pakkomuuttanut 
siirtolainen kysyy, miksi minä olen joutunut tähän helvettiin. Niin kauan kuin 
hän ei osaa vastata tähän peruskysymykseen, hän juo, päihtyy, tappelee, raiskaa 
ja murtautuu kioskiin tai passivoituu, tuijottaa ja nukkuu. 

Perusvastaus on selvillä. Muuttoliike on työvoiman pakkosiirtoa. Anarkistinen 
kapitalistinen järjestelmä perustuu lisä arvon riistämiseen, ja yksityinen liike me
nee konkurssiin, ellei lisäarvoa saada vähintään saman verran kuin kilpailevassa 
yrityksessä. Siksi yritykset eivät siirry työttömyysalueelle - joitakin pieniä 
poikkeuksia lukuunottamatta ja laskematta mukaan esim. Rautaruukkia, joka 
perustettiin poliittisen joukkoliikenteen painostuksen takia Raaheen. 

Muuttajan on tajuttava kaksi asiaa: 

kuka konkreettisesti on aiheuttanut muuttoliikkeen 
- ja miten hän voi korjata tilannettaan. 

Jälkimmäiseenkin on vastaus selvillä: luokka työ, poliittinen ja ay-liikkeessä teh
tävä joukkotyö, positiivinen ratkaisu. 

Vasta kun perusturvallisuus on saavutettu - vasta sitten voidaan lähteä apaja
lahtimaiseen sopeutumisen hienosäätöön. 

Muuttoliike on työväenluokan kokonaiskysymys 

Hajakeskityskeskusteluissa tuotiin esille viihtyvyystekijät: eiväthän Espoon 
merenrantatöihin ja Helsinkiin tottuneet johtajat ja heidän rouvansa voi muut
taa Kuopioon tai Jyväskylään saati sitten Rovaniemelle edes sikäläiseen etuoikeu
tettuun asemaan. 

Entä työväestö? En puutu tässä muuttoliikkeen karmeimpaan ongelmaan, 
kehitysmaiden ihmisten tilanteeseen enkä aio maalata julkisuudessa esitettyjä 

134 



rasistisia kuvia hyvinvointimaista, Sveitsistä ja Länsi-Saksasta, mutta lyhyesti sen 
voi sanoa, kuka muuttaa: se joka ei enää kykene omalla kotiseudullaan tai enti
sellä työllään elättämään itseään eli tuottamaan lisäarvoa riittävästi suhteessa 
suotuisimpiin alueisiin ja aloihin. Muuttajat ovat 99 % :sti työväestöä ja pienvil
jelijöitä, jos puhutaan pakkomuuttajista. 

Pienviljelijän ongelma 

Itä- ja Pohjois-Suomen työllisyys komitea laski kymmenkunta vuotta sitten, 
että näillä alueilla on noin 200 000 "liikaa" ihmistä. Lasku oli pakkolaskemista, 
jossa jaettava - pienviljelijät - ja osamäärä - pakko-muuttajat - tunnettiin 
ja ilmaistiin, muttå jakaja jätettiin sanomatta. Pienviljelijä on henkilö, joka noin 
10 vuotta sitten oli maanviljelijä ja luokka-asemaltaan yrittäjä, nyt hän on asialli
sesti vaikka ei muodollisesti osuusmeijerin, maakunnan hankinnat hoitavan puun
jalostusyhtiön - olkoon Yhtyneet tai Kajaani tai Kemiyhtiö - työläinen. Pien
viljelijän "syö" tilaltaan pääasiassa kaksi seikkaa: 
- Pien tilan tuottavuus ei kykene kilpailemaan muiden elinkeinojen tuottavuu
den kanssa. Jos viljelijä jää tilalleen, hän on laskevan elintason uhri, vrt. esim. 
Marja Holmilan tutkimukset. Pienviljelijä ei voi enää hankkia sivuansioita työ
tapojen rationalisoinnin takia, vrt. esim. Jukka Oksan tutkimukset. Mitään muu
ta parannusta tähän ei MTK:kaan ole keksinyt kuin että "luodaan taas maaus
koa". Suomalainen pien tila on jo kokenut ja kokee lähimmän kymmenen vuo
den aikana katastrofin. 
- Kurjistajina ovat olleet yhteistyössä suurteollisuus ja hallituspuolueet dema
reista kepuun. Valtiovalta ei ole estänyt vaan suosinut tilakuolemia, ja netto
voitto on mennyt yhtiöille, nettotappio viattomille ihmisille. 

On eri asia arvostella, miten pientilan käy, kuin syyttää pienviljelijää lais
kuudesta, saamattomuudesta tai ymmärtämättömyydestä. Kyllä pienviljelijät te
kevät työtä yli rahkeiden, sen todistavat esim. luvut pienviljelijöiden tai heidän 
emäntiensä sairastuvuus tilastoissa. Mutta, kun viidestä lehmästä ei kerta kaik
kiaan saa irti viidenkymmenen lehmän lypsyä. 

Sopeutuminen? 

Sopeutuminen on lähellä sopeuttamista - Apajalahtikin miettii, voiko ja 
pitääkö sopeuttamisprosessia jouduttaa tai hidastaa. 

Jos ihmisellä on 
mielekäs työ ja turvattu toimeentulo, 

- selkeä ja realistinen identiteetti, kuva itsestaan ja 
selkeä ja realistinen kuva maailmanmenosta, yhteiskunnan ra
kenteesta, hänellä on 
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mahdollisuus elää mielekästä elämää. Jos häneltä jää voimavaroja tal JOS hän 
on kyennyt säilyttämään vähänkin yleistä luovuutta, kyllä hän toimii. Hän myös 
sopeutuu järjelliseen toimintaan. Sopeutumisen korostaminen on melkein krimi
naalia, jos tiedetään, ettei ihmisillä ole perusedellytyksiä elää mielekkäästi. Ole
tan vastoin Apajalahtea, että "sopeutumisprosessin edistäjät" pyrkivät psykolo
gisen toiminnan keinoilla "hidastamaan" välttämätöntäkin yhteiskuntaraken
teen muutosta. 

Luova yksilö 

Olen esittänyt liian suppeasti ja siis epämääräisesti pakkomuuton syyt ja pak
kosopeutumisen käytännön - kyllä ihminen elää 1970-luvullakin puun ja kuo
ren välissä parakilla ja siirtotyömaalla - ja hiukan kommentoinut "sopeutta
jia". 

Jos ihminen tekee mielekästä ja turvallista työtä, hän voi lähteä "rikasta
maan" itseään, toteuttamaan resurssejaan, Taas on tehtävä kysymyksenasettelu: 
onko esim. suomalaisessa yhteiskunnassa tarjottavana muuttaneelIe yksilölle -
tai lähtöalueen ihmiselle - mahdollisuudet rikastuttaa elämäänsä, saada leivän 
päälle noin vertauskuvallisesti voin lisäksi majoneesia, tinjamilla maustettua 
lihaa ja paprikaa. 

Olen melko paljon tutkinut Oulun läänin kulttuuripalveluja. Niillä on eräs 
perussääntö: niitä ei ole muuta kuin poikkeustapauksissa, jos asiaa katsotaan 
koko oulunlääniläisen väestön silmin. Ja mitä on, se on pääasiassa kaupallista. 
viihdekulttuuria - ylikansallista kioskikirja- ja äänilevymyyntiä. Oletan vahvoin 
perustein, että myös Helsingin tai Turun kulttuuripalvelut ovat riittämättömiä, 
ylä- tai keskiryhmille suunnattuja, epäilyttävän kaukana muuttajan ongelmista 
olevia toimintoja. Mitä köyhemmälle alueelle menemme tai mitä köyhemmästä 
ihmisestä - muuttajasta puhumme, sen vähemmän hän voi saada edes alkeel
lista kulttuuriperuspalvelua - luen tähän tarjotun ja itseharrastetun kulttuuri
toiminnan. 

Luovuuden säilyttäminen tai toteuttaminen ei ole kovinkaan paljon yksilö
keskeinen asia, vaikka yksilö onkin sekä subjekti että objekti. Mutta kulttuurin 
olemushan on yhteiskunnallinen. 

Muuttajan ongelmat kulttuuripoliittisesti 

Muuttaja on aina - voimme ottaa Toukomaan tutkimaan Volvo-Olofströmin 
tai Tuusulan tai Sveitsin parakit - heikommassa asemassa kuin kanta-asukas. 
Ehkä kulttuuripoliittisesti vaikeimmat ongelmat tulevat eteen 

- puolikielisyyden takia 
- ja sen takia, ettei muuttaja kykene omaksumaan riittävästi alueen 

kulttuuritoimintojen luonnetta ja osallistumismahdollisuuksia. Hän jää erakoksi 

136 



ihmisten keskellä, luonnollisenväriseksi neekeriksi, puoli-idiootiksi. 
Voimme tehdä jaottelun. Jos ihminen ymmärtää luokka-asemansa, hän on 

selvillä perusidentiteetistään. Mutta vasta rikkaan, demokraattisen ja humanisti
sen kulttuurin vastaanottajana ja tekijänä hän voi löytää yksilöllisen minuutensa. 

Kumpikin ehto on väistämätön, jos aiomme luottaa terveeseen, tasapainoi
seen ihmiseen, iloiseen mahdollisuuteen ihmisestä. Porvarillisen estetiikan ja 
kulttuuripolitiikan avuttomuus paljastuu siinä, että se yrittää sopeuttaa ihmistä 
katsomaan esim. operettia 1800-luvun avuttomine librettoineen, ja saada tämä 
vielä vastaamaan, että tämä nyt todella vaikutti elämääni. 

Otan esille ilmaisemisen. Jos kuvittelemme, että muuttaja tai siirtolainen kie
lellisesti ja kulttuurisesti toisessa ympäristössä pystyisi vaikkapa hahmottamaan 
novellin muodossa omat elämänkokemuksensa tai ongelmansa ja siten hallitse
maan niitä, toivomme liikaa. Valitettavasti muuttajan koko energia menee yksin
kertaiseen selviintymiseen. Näin meillä on eräänlaisia invalideja, joilla olisi ollut 
kaikki yksilön mahdollisuudet elää ja toimia rikkaasti ja rikastuttaa toistenkin 
elämää, mutta joilla ei ollut siihen yhteiskunnallisia ja sosiaalisia mahdollisuuk
sia. Luovuuskaan ei ole vain yksilön vastuulla. 

Toinen asia on se, että kapitalistinen kulttuuriteollisuus yrittää vieraannut
taa ihmiset omasta heihin liittyvästä elämänkentästä ja sen ratkaisumalleista 
tarjoamalla väkivaltaista, yliseksuaalista, päiväunelmoivan valheellista, rakkautta 
halventavaa ja psykologisesti tarkasti tutkittua aivopesua - äänilevyteollisuus, 
kirjateollisuuden bestseller -markkinat esimerkkeinä. Muuttajien puolisokeat 
silmät näkevät kyllä neonvalot, ja pahimmassa tapauksessa he alkavat pitää tä
män roskakulttuurin elämänmalleja oikeina, tavoiteltavina. Kun siitä näyttää 
seuraavan menestys ellei nyt sitten onni, myös ihmissuhdemaailmassa. Joudun
kin kysymään, ovatko Apajalahden mainitsemat sinänsä kielteiset käyttäytymis
muodot tuotettuja. Ainakaan en ole havainnut juuri yhdenkään porvarillisen 
kulttuuripoliitikon puuttuneen kulttuuri tuotannon aiheuttamiin seurauksiin, 
tietenkin itse seurauksia säälitellään tai liioitellaan" maasta irrallaan olevina 
ilmiöinä. Näyttää yhä olevan elossa Immanuel Kanteja, joilla maailmanselityksen 
malli ja liikuttajan on "an sich", jossakin meidän ulkopuolellamme. 

Loppulause 

Jos muuttajan yksilöongelmia ei käsitellä osana tuotantovOlmten kehitystä ja 
osana tuotantosuhteiden keskittymistä, voidaan tietysti puhua jokaisesta 342 125 
muuttajasta ja heidän kokemistaan ongelmista ja parantaa jokaista 342125 :ttä 
erikseen. Siinä tapauksessa "apu" on lähinnä silmien puhkomista, ettei vain taas 
tämä ja tuo Yrjö Hdkkinen tai Mohammed Omar ymmärtäisi kokonaisongelmaa. 

Kunnioitan ehkä liikaa yksilön mahdollisuuksia kokea rikkaasti, nähdä paljon 
ja kauas, tuntea aidosti ja syvästi, fantasioida, iloita ja rakastaa ja olla varma 
elämän turvallisuudesta, mutta en voi käsitellä vain seurauksia ilman syitä. 
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Tiedän, että lähtö- ja tuloalueilla on syvaa epattetoisuutta. Se on näkynyt 
eräänlaisena vennamolaisena käyttäytymisenä, jolle on ominaista omia etuja vas
taan tehty kiihkeä torjunta ja 'kohtalonusko. Olen puhunut näiden ihmisten kans
sa riittävän paljon. Mutta taas, eihän näissä ihmisissä ole vikaa, he ovat hyviä 
ihmisiä, heiltä on vain peitetty näkökenttä ja estetty järjellinen toiminta. 

En myöskään totaalisesti kiistä hyväntekeväisyyttä, vaikka kutsunkin sitä 
enemmin solidaariseksi. Mutta yksilön päätösvallassa olevalla auttamisella ei 
asioita ratkaista. Suomalaisia muuttajiahan on kai puolisen miljoonaa, ja joka 
kolmas Sveitsissä syntyvä lapsi on tänään muukalainen. Ilmiö on kansainvälinen, 
ja avun on oltava myös yhteiskunnallista. 

Puhe yksilön sopeutumisesta muuttuvaan yhteiskuntaan on mielestäni perus
teetonta ja valheellista ellei muuttuvan yhteiskunnan muuttavaa teki;ää nimetä 
ja mietitä, miksi näin tapahtuu, kenen eduksi ja kenen kuolemaksi. Lähellä on 
muuten ajatus sopeuttamisesta. Kirjailijana vastustan jokaista yritystä, millä 
ihmisen kehitystä yritetään jarruttaa tai suunnata sitä tämän yksilön kannalta 
- eihän kalaa opeteta juoksemaan virheelliseen suuntaan . 

. 3 3 Sosiaalipsykologin puheenvuoro 

Ap.prof. Elina Haavio-Mannila 

Selostan tässä vuosina 1970-72 keräämäni haastatteluaineiston perusteella 
Helsinkiin muuttaneiden avioparien sopeutumista uusiin oloihin vertaamalla hei
tä pääkaupungissa syntyneisiin. Haastattelut suoritettiin Yhdysvaltain National 
Institute of Child Health and Human Developmentin rahoittaman kansainvälisen 
perhe tutkimuksen puitteissa - tätä tutkimusta johti Marvin B. Sussman -
mutta suurin osa tässä käsitellyistä kysymyksistä on minun laatimiani. Myöhem
min kerättiin samoihin kysymyksiin vastauksia myös Västeråsiin muuttaneilta 
suomalaisperheiltä ja siellä asuvilta ruotsalaisilta. Rajoitun tässä kuitenkin kuvaa
maan Helsinkiin muuttaneiden oloja ja ongelmia . 

Haastatelluilla aviopareilla oli ainakin yksi kouluikäinen lapsi; ne ovat siis 
perhe-elämän vaiheen suhteen sangen homogeenisia. Ylimpiin sosiaaliryhmiin 
kuuluvia ei haastateltu, joten haastateltavat edustavat keski- ja työväenluokkaa. 
Tutkimus rajoitettiin Helsingin kantakaupungin alueelle. Haastattelulomake oli 
erittäin pitkä ja haastattelut kestivät 6-10 tuntia jaettuna kahden tai kolmen 
illan kesken. Kato oli varsin suuri : vain n. 50 % otokseen kuuluvista saatiin 
haastatelluksi. 

On erityisesti huomattava, että kuvaamani avioparit ovat muuttaneiden kes
kuudessa poikkeava ryhmä. Suurin osa Helsinkiin muuttaneista on nuoria, usein 
naimattomia henkilöitä. Haastattelemani 30 ja 50 ikävuoden välillä olevat, yh
dessä asuvat avioparit, joilla on lapsia, ovat ehkä väestön vakiintunein, parhaiten 
sopeutuva osa. Tämän vuoksi tulokset ovat ehkä keskimääräistä positiivisempia 

138 



muuttajien sopeutumisen kannalta . Haastatellut olivat muuttaneet Helsinkiin 
aivan vastikään; kukaan ei ollut asunut Helsingissä enempää kuin kaksi vuotta . 

Muuttaneiden tausta ja taloudelliset olot 

Helsinkiin muuttavat lapsiperheet eivät yleensä tule suoraan maaseudulta. 
Tutkimusaineistoon sisältyvistä perheistä oli 59 % asunut ennen muuttoa kau
pungissa. Lähtöalueet jakautuvat maan eri osiin, mutta suurin ryhmä, 33 % , 
on kotoisin Itä-Suomesta (Kuopion, Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Kymen lää
neistä). Pohjois-Suomesta oli muuttanut vain 10 %, Uudeltamaalta 19 % , Länsi
Suomesta 20 % ja Keski-Suomesta 19 %. Mitään selvää Helsinkiin muutto
aluetta ei siis tämän aineiston perusteella tule esille, vaan pääkaupunki vetää 
puoleensa kaikkialta Suomesta tulevia. 

Suurin osa, 80 %, oli muuttanut työpaikan tai -mahdollisuuksien takia. Vain 
muutamilla oli pääsyynä muuttoon sukulaiset tai tuttavat, lasten koulutus tai 
Helsinki kulttuuriympäristönä tai entisenä kotiseutuna . Enemmistöllä, 77 % :lla 
oli asunto valmiina Helsinkiin muutettaessa, mutta 23 % asui aluksi jonkun 
muun luona, lähinnä sukulaisten tai eräissä tapauksissa tuttavien luona. 

Kokonaista 95 % Helsinkiin muuttaneista katsoi muuton kohdallaan kannatta
neen. Tärkeimpänä syynä olivat paremmat työmahdollisuudet - jotka olivat 
yleensä muuttomotiivina - mutta 42 % katsoi pääkaupungin tarjoavan lapsille 
paremmat koulutus mahdollisuudet ja 14 % arvosti Helsingin asunto-oloja. Vain 
3 % tähdensi sukulaisten lähelläoloa muuton kannattavuutta arvioidessaan. Ta
loudelliset ja koulutukselliset tekijät voittavat siis ihmissuhteisiin liittyvät kun 
asuinpaikan vaihtaminen on kyseessä. 

Tutkitut perheet valittiin siten, että puolet kuului keskiluokkaan ja puolet 
työväenluokkaan. Ylimpiin kerrostumiin (Rauhalan luokat 1- 3), mm. akatee
misen tutkinnon suorittaneet karsittiin pois. 

Ansiotyössä käyvien vaimojen osuus on yleensä sitä suurempi, mitä pienemmät 
tulot aviomiehellä on. Työväestön piirissä on enemmän ansiovaimoja kuin ylem
missä sosiaaliryhmissä. Tämäntyyppinen perinteinen roolijako puolisoiden välillä 
näkyy selvemmin muuttaneiden kuin syntyperäisten hdsinkiläisperheiden kes
kuudessa : 

Perheen yhteiskuntaluokka miehen Syntyperäiset 
ammatin mukaan helsinkiläiset 

Muuttaneet 

Vaimon työssäolo % % 
Keskiluokka, vaimo kotona ... . . . . . ... .. ..... . ... . . . . 10 23 
Keskiluokka, vaimo työssä ...... . .. . .... . . .. ... .. ... 38 31 
Työväenluokka, vaimo kotona .... .. .. .. .. ...... .... .. 18 7 
Työväenluokka, vaimo työssä . . .. .. ... .. ....... . ..... 33 _ ______ 3_9 __ _ 

99 100 
Haastateltujen perheiden luku 49 29 
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Kotivaimoja on saman verran muuttaneissa kuin helsinkiläisperheissä, noin 30 
%. Perheiden taloudellinen asema oli varsin samanlainen. Kokonaistulot kuukau
dessa olivat noin 1700 mk, kun verot oli vähennetty. Muuttaneissa perheissä vai
mojen tulot olivat pienemmät kuin helsinkiläisperheissä - Helsinkiin muutta
neiden naisten sijoittuminen työelämään ei tapahdu yhtä edullisin ehdoin kuin 
muuttaneiden miesten. Muuttaminen tapahtuu useimmiten juuri miehen työpai
kan vaihdoksen yhteydessä ja vaimo joutuu hakeutumaan sellaiseen työhön, mitä 
sattuu olemaan saatavilla. 

Sosiaaliset kontaktit 

Muuttaneet perheet eivät ole aivan eristettyjä sosiaalisista kontakteista. Heillä 
on ns. perheystäviä suunnilleen yhtä usein kuin syntyperäisillä helsinkiläisillä. 
Kysymykseen "Onko teillä tai miehellänne/vaimollanne ketään niin läheisiä ystä
viä, että voitte kääntyä heidän puoleensa ollessanne vaikeuksissa tai halutessanne 
keskustella perheen ongelmista?" vastasi myöntävästi 52 % muuttaneista ja 46 
% helsinkiläisistä. Ruotsiin muuttaneilla siirtolaisilla on sensijaan perheystäviä 
vähemmän kuin kotimaassa muuttaneilla ja ruotsalaisilla kanta-asukkailla. 

Kun kuitenkin tarkastellaan lähemmin vastaajien henkilökohtaisten ystävien 
määrää sukupuolen mukaan, voidaan todeta että muuttaneilla miehillä on omia 
"läheisiä ystäviä, joihin voi luottaa ja joille voi uskoutua" samoinkuin "muita 
ystäviä, joiden kanssa mielellään juttelee kaikenlaisista asioista tai on muuten 
yhdessä" enemmän kuin helsinkiläismiehillä kun taas muuttaneet vaimot ovat 
sangen yksinäisiä ja eristyneitä. Muuttaneilla perheillä on kuitenkin "ystäväparis
kuntia' joiden kanssa he kyläilevät tai seurustelevat muuten melko säännöllisesti" 
enemmän (keskimäärin 3.5) kuin syntyperäisillä helsinkiläisillä (2.7). Muutta
jilla on siis erityisesti perheystäviä. Monet muuttajat ovatkin tutustuneet ystä
viinsä puolisonsa kautta kun taas helsinkiläisten ystävät ovat usein lapsuuden
tovereita. Sen sijaan omat uskotut ystävät ja varsinkin toisen sukupuolen ystävät 
ovat muuttajien keskuudessa harvinaisia. Muuttaneista vaimoista 45 % :lla ei ole 
lainkaan läheisiä oman sukupuolen ystäviä eikä 86 % :lla läheisiä toisen sukupuo
len ystäviä. HeIsinkiläisvaimoista kolmasosa on vailla läheisiä naisystäviä ja 73 % 
vailla läheisiä miesystäviä. 

Muuttaneiden kanssakäyminen sukulaisten kanssa molemminpuolisen auttami
sen merkeissä on melko vilkasta, vaikka sukulaiset asuvatkin usein toisella paik
kakunnalla. Helsinkiinkin on sentään sukulaisia kertynyt niin paljon, että 75 % 
muuttaneista ja 80 % helsinkiläissyntyisistä kertoo sukulaisten joskus huolehti
van heidän lapsistaan heidän poissaollessaan. 

Noin joka kolmannessa perheessä turvaudutaan ystäviin tai tuttaviin lasten
kaitsennassa. Muuttaneiden ja helsinkiläisten väliHä ei ole eroa. Perheet saavat 
siis epävirallista apua riippumatta siitä, ovatko he aina asuneet uudella paikka
kunnalla vai vasta muuttaneita. Samoin on heidän antamansa avun laita: noin 
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40 % haastateltavista hoitelee tuttavien ja sukulaisten lapsia muuttostatuksesta 
riippumatta. 

Lastenhoidon lisäksi perheet voivat autella tOIsIaan käymällä ostoksilla tois
tensa kanssa tai puolesta. Tässä suhteessa muuttaneiden suhteet perheen ulko
puolisiin olivat vähäisemmät kuin kanta-asukkaiden. 22 % muuttaneista mutta 
42 % helsinkiläisistä sanoo käyvänsä ostoksilla sukulaisten tai tuttavien puolesta. 
Sukulaiset tai tuttavat puolestaan auttelevat ostosten teossa 31 %:a muutta
neista ja 43 %:a helsinkiläisistä. 

Neuvoja tarvitessaan kääntyvät muuttajat ja helsinkiläiset yhtä usein suku
laisten puoleen (noin 50 % vastaajista). Samoin pyytävät sukulaiset vastaajilta 
yhtä yleisesti neuvoja muuttaneiden kuin kanta-asukkaiden ryhmissä. 

Näyttää siis siltä, että kouluikäisten lasten vanhemmat Helsinkiin muuttaes
saan ovat sosiaalisesti melko päteviä. He löytävät ystäviä ja ovat näiden ja suku
laisten kanssa yhteistoiminnassa lähes yhtä runsaasti kuin syntyperäiset helsinki
läiset . Läheisryhmiin integroituminen häyttää tapahtuvan melko kivuttomasti. 
Ongelmallisin ryhmä ovat muuttaneet vaimot, jotka melko usein ovat vailla hen
kilökohtaisia ystäviä, joihin voisi luottaa ja joille voisi uskoutua. 

Edellä käsittelin muuttaneiden suhteita ystäviin ja sukulaisiin lähinnä perheen 
piirissä. Suurin osa haastatelluista aviopareista oli ansiotyössä kodin ulkopuolella. 
Tarkastdkaamme nyt, vaikuttaako muuttostatus suhteisiin työtovereihin. 

Muuttaneet näyttävät olevan hieman eristyneempiä työtovereistaan kuin synty
peräiset helsinkiläiset. Tämä ei johdu työpaikan laadusta, sillä yhtä suuri osa 
heistä kuin helsinkiläisistä toimii tehtaassa, toimistossa tai palvelulaitoksessa. 
Työpaikan sukupuolirakenteessa on sen sijaan pieni ero. Varsinkin muuttaneet 
miehet toimivat usein työpaikoilla, joilla ei ole lainkaan naistyötovereita. 

Työtoverien kanssa jutteleminen on muuttaneiden keskuudessa jonkinverran 
harvinaisempaa kuin helsinkiläissyntyisten : 

Juttelee jatkuvasti (vähintään kerran tunnissa) 
oman sukupuolen työtoverien kanssa 
toisen sukupuolen työtoverien kanssa ..... . 

Miehet 
Hels. Muutt. 

63 
31 

% 

62 
21 

Vaimot 
Hels. Muutt. 

% 

59 
31 

44 
22 

Varsinkaan muuttaneet vaimot eivät ole yhtä paljon kontaktissa työtoverei
densa kanssa kuin helsinkiläissyntyiset, oli sitten kyseessä oman tai toisen suku
puolen työtoverit . Muuttaneet miehet juttelevat kyllä ahkerasti miestyötove
riensa kanssa, mutta heillä on vähemmän mahdollisuuksia rupatella naistyöto
verien kanssa kuin kanta-asukkailla. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että nel
jäsosa muuttaneista miehistä työskentelee mies työpaikassa. 

Helsinkiläiset näyttävät olevan paremmin 'sisällä' työpaikan epävirallisessa 
organisaatiossa kuin vasta pääkaupunkiin muuttaneet. He juttelevat työtoverien 
kanssa useammanlaatuisista asioista, kuten oheiset luvut osoittavat: 
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Juttelee usein tai joskus työtoverien 
kanssa jostakin mainitusta aiheesta1) 

oman sukupuolen työtoverien kanssa 
toisen sukupuolen työtoverien kanssa 
(~föpaik~lla ei ole toisen sukupuolen 
tyotoverelta, %) . . ... . ...... .. ....... . 

Miehet Vaimot 
Hels. Muutt. Hels. Muutt. 

Jutunaiheita keskimäärin (9:stä) 

6.9 
4.8 

(6) 

6.0 
2.9 

(25) 

5.7 
3.7 

(10) 

5.6 
2.6 

(15) 

1) Televisio-ohjelmat, työasiat, urheilu, miehet/naiset, lapset, politiikka, sukupuoliasiat, 
kodinhoito, uskonto. 

Muuttaneiden ja helsinkiläisten välillä on pienempi ero oman kuin toisen suku
puolen ryhmässä keskustelun monipuolisuudessa. Muuttaneet ovat jonkin verran 
eristyneempiä sosiaalisista kontakteista työtovereihinsa kuin aina Helsingissä 
asuneet. Varsinkin etäisyys toiseen sukupuoleen näyttää suurelta. Tämä voi joh
tua erilaisista sosiaalisista normeista, jotka koskevat sukupuolten välistä seurus
telua. Uskollisuuden vaatimus avioliitossa onkin muuttaneille tärkeämpi kuin 
helsinkiläissyntyisille: 

" Aviopuolisoiden tulee kaikissa olosuhteissa 
aina pysyä ehdottoman uskollisina toisilleen" 

samaa mieltä . .... . . .......... . . .. . ... . 
vaikea sanoa ... . ..................... . 
eri mieltä .. , ... . ... . ... ...... ....... . 

Miehet 
Hels. Muutt. 

% % 

57 
11 
32 

100 

71 
18 
11 

100 

Vaimot 
Hels. Muutt. 

% % 

57 
8 

34 
100 

68 
18 
14 

100 

Muuttaneet vaimot ja miehet ovat selvästi normeiltaan uskollisuutta tähdentä
vämpiä kuin helsinkiläiset . Kuitenkin erot sukupuolisessa käyttäytymisessä ovat 
pienet. Helsinkiläismiehistä 40 %', muuttaneista 38 % oli ollut avioliiton aikana 
sukupuoliyhteydessä muun kuin puolisonsa kanssa, helsinkiläisvaimoista 12 %, 
muuttaneista vaimoista 9 %. Helsinkiläisten vapaamielisyys normeissa vastaa 
paremmin heidän käyttäytymistään kuin muuttaneiden ankaruus näiden omaa 
käyttäytymistä. 

Eräänlaisena kompensaationa lievälIe eristyneisyydelle voidaan pitää sitä, että 
perhe-elämä saa korostuneen aseman. Muuttaneet saavatkin useammin kuin hel
sinkiläiset elämässään eniten tyydytystä kodista ja perhe-elämästä. Vapaa-ajan
harrastukset eivät ole heidän elämässään lainkaan yhtä keskeisiä kuin helsinki
läisten parissa. Työelämän merkitys on yhtä vähäinen niin muuttaneiden kuin 
kantahelsinkiläisten keskuudessa. 

"Mikä antaa teille tällä hetkellä 
eniten tyydytystä elämässä?" 

koti, perhe-elämä . ..... ........ .... . . . . 
ammatti, työ, opinnot .. ... .... ....... . . 
vapaa-ajan harrastukset .... .. ........... . 
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Miehet 
Hels. Muutt. 

% % 

55 
24 
18 

97 

75 
23 

98 

Vaimot 
Hels. Muutt. 

% % 

81 
6 

12 

99 

96 

4 
100 



Varsinkin muuttaneet vaimot ovat enttalll perhekeskeisiä. He ovat tulleet 
miehensä työpaikan vaihdoksen johdosta pääkaupunkiin, jossa heillä ei ole paljon 
henkilökohtaisia ystäviä. Työpaikalla he ovat melko yksinäisiä ja niukasti kon
taktissa työtovereihinsa. Heidän elämänsä pääsisältönä on näin ollen koti ja 
perhe-elämä. 

Muuttaneiden arvot 

Muuttaminen merkitsee varsin radikaalia irtautumista vanhasta ja totutusta. 
Voidaan olettaa, että muuttaneet poikkeavat paikallaanpysyvistä joidenkin kes
keisten henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Heiltä edellytetään en
nakkoluulottomuutta ja rollkeutta ja voidaan kuvitella, että heiHä on voimakas 
pyrkimys elinolosuhteidensa parantamiseen ja sosiaaliseen nousuun. He ovat 
rohkeita uudistajia, joita eivät sido liiaksi kontaktit entiseen ympäristöön. 

Tutkimuksessa tiedusteltiin miten tärkeinä vastaajat pitävät elämässään eri
laisia asioita, jotka voidaan luokitella kodin ja muihin ihmissuhteisiin, menesty
miseen ja työn laatuun liittyviin tekijöihin. Seuraavassa taulukossa esitetään kes
kiarvoina helsinkiläisten ja muuttaneiden näille asioille antamat tärkeyssijat. 

"Miten tärkeinä pidätte e1ämässänne 
seuraavia asioita?" 

Kodin ihmissuhteet 
lämpimät suhteet kodissa ..... .. . . . 
mieluisa aviopuoliso ..... . ...... . .. . 
mukavia lapsia . . .... .. . . ......... . 

yhteensä 
Muut ihmissuhteet 

mieluisia työtovereita .......... . .... . 
suosittuna oleminen toisen sukupuolen 
parissa .......... .. .. . . . ....... .. . . 

yhteensä 
Menestyminen 

ammatissa menestyminen .. .... . . ... . 
suurten tulojen hankkiminen .. .... . . 

yhteensä 
Työn laatu ja -olosuhteet 

mielenkiintoinen työ . .. . . .. .. .. .. .. . 
hyvä työnantaja . . .. . ... ... ... . .. . . . 

yhteensä 

Miehet Vaimot 
Hels. Muutt. Hels. Muutt. 

Tärkeyssijojen keskiarvot (mitä alhaisempi 
arvo, sitä tärkeämpänä pitää asiaa) 

2.4 2.4 2.1 1.8 
2.4 2.8 2.5 2.1 
3.9 4.5 3.2 3.2 

8.7 9.7 7.8 7.1 

6.5 6.7 6.3 6.9 

8.2 8.4 8.1 8.7 

14.7 15.1 14.4 15.6 

4.0 3.4 5.0 4.4 
6.3 5.6 7.5 6.9 

- ---
10.3 8.0 12.5 11.3 

4.8 5.0 4.5 5.2 
6.2 5.3 5.6 5.7 

11.0 10.3 10.1 10.9 

Muuttaneet tähdentävät selvästi menestymistä sekä ammatillisessa että talou
dellisessa mielessä. Helsinkiläiset taas painottavat ihmissuhteita kodin ulkopuo
lella ja työn mielenkiintoisuutta. Helsinkiläismiehet korostavat enemmän kuin 
muuttaneet miehet myös kodin ihmissuhteiden tärkeyttä elämässä. Muuttaneiden 
vaimojen edellä todettua perhekeskeisyyttä kuvastaa jälleen se, että he erityisesti 
arvostavat lämpimiä suhteita kodissa ja mieluisaa aviopuolisoa. 
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Muuttaneiden arvostukset painottavat naln ollen suoriutumista ja eteenpaln
pääsyä ammattiuralla ja taludellisessa suhteessa kun taas kantahdsinkiläiset 
suuntautuvat enemmän 'korkeampien' tarpeiden kuten rakkauden ja itsensä 
toteuttamisen tarpeiden tyydyttämiseen. Helsinkiläiset suuntautuvat kodin ulko
puolisiin ihmissuhteisiin kun taas muuttaneet vaimot turvautuvat vain perhepii
riinsä. 

Asuinpaikan vaihtaminen, pääkaupunkiin muuttaminen näyttää edellyttävän 
voimakasta eteenpäinpääsypyrkimystä. Kantahelsinkiläiset eivät ole yhtä suoritus
orientoituneita. Tässä ei ole mahdollista verrata muuttaneita lähtöpaikkakunnan 
asukkaisiin, mutta on luultavaa, että muuttaneet poikkeavat myös heistä juuri 
tässä suhteessa: taloudellinen menestys ja eteenpäinpääsy ammatissa kuuluvat 
muuttajan muotokuvaan. 

Ahdistukset ja pelot 

Muutokset liittyvät usein sairauksiin. On todettu sairastamisriskin lisääntyvän 
huomattavasti sellaisten suurten elämänmuutosten kuin puolison kuoleman, 
avioitumisen, työpaikan menetyksen, uuteen työpaikkaan astumisen ja myös 
paikkakunnan vaihdoksen yhteydessä. Asuinpaikan muutosta ei kuitenkaan pide
tä erityisen suurena muutoksena muihin elämäntapahtumiin verrattuna. Riskiryh
miä ovat ne, jotka kokevat monta suurta elämänmuutosta lyhyen ajan kuluessa. 

Tarkastelen tässä haastatteluaineiston perusteella sitä, missä määrin muutta
neet kokevat ahdistusta tai pelkoja kanta-asukkaisiin verrattuna. Tällaisten tuska
tilojen runsas kokeminen liittynee mielenterveydellisiin vaikeuksiin. ~Seuraavassa 
esitetään ahdistusten tai tuskatilojen ilmeneminen muuttajien ja helsinkiläisten 
parissa. 

"Tunnetteko koskaan ahdistusta tai 
tuskaa seuraavien asioiden vuoksi?" 

perheen taloudellisen aseman vuoksi 
lasten tulevaisuuden vuoksi ............. . 
työssä menestymisen vuoksi .... . ..... ... . 
koska vanhenee . . ......... . . . ..... .... . 
rakkauden vuoksi aviopuolisoa kohtaan ... . 
rakkauden vuoksi johonkin toiseen ....... . 
koska pelkää ettei pian enää herätä kiinnos-

tusta toisen sukupuolen keskuudessa ... . 
Tuskanaiheita keskimäärin .. . ....... . .. . 

Miehet Vaimot 
Hels. Muutt. Hels. Muutt. 

Tuntee ahdistusta tai tuskaa, % 

62 52 50 61 
55 48 56 63 
34 31 15 21 
25 24 15 21 
15 18 14 
7 3 

4 3 16 4 
2.0 1.6 1.7 1.8 

Helsinkiläismiehet olivat kaikkien kysymysten kohdalla hieman ahdistuneem
pia kuin muuttaneet. Vaimojen kohdalla näkyy kiinnostavasti se, että taloudelli
set tekijät huolestuttavat muuttaneita, rakkauteen ja sukupuolisuuteen liittyvät 
helsinkiläisiä. Taloudellisten arvojen ensisijaisuus muuttaneiden keskuudessa 
tulee tässäkin näkyville. 
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Ahdistusten ja tuskantunteiden lisäksi kysyttiin aviopareilta pelkäävätkö he 
joitakin kansallisia, työhön ja perhe-elämään liittyviä asioita. Vastaukset näkyvät 
seuraavasta taulukosta : 

"Ihmisiä vaivaavat usein monenlaiset 
pelot. Pelottavatko teitä seuraavat 
asiat usein, joskus vai eivät koskaan?" 

Lasten vaaralliset leikit ..... . ......... . 
Aviopuolison menetys kuoleman takia ... . 
Ulkopoliittinen tilanne . .. ... . .. . .. ... . 
Riitaantuminen tai muut vaikeudet työssä 
Työpaikan menetys . ....... . . .... .. . . . . 
Aviopuolison uskottomuus . ..... .. .. .. . . 
Pelkoja keskimäärin 

(usein % joskus·vastaukset) . . . . ..... . 

Miehet Vaimot 
Hels. Muutt. Hels. Muutt. 

Keskiarvot: ei koskaan =0, joskus 
= 1, usein = 2 

1.21 0.83 1.35 1.35 
.71 .60 1.01 1.04 
.57 .68 .83 .59 
.59 .62 .66 .34 
.49 .48 .37 .54 
.20 .21 .26 .37 

3.0 2.8 3.5 3.6 

Perheeseen ja avioliittoon liittyvät pelot ovat selvästi yleisempiä vaimojen 
kuin miesten keskuudessa. Muitten pelkojen kohdalla sukupuolten väliset erot 
ovat pienet. Muuttaneiden ja helsinkiläisten väliset erot ovat erittäin pienet ja 
vaihtelevat suunnaltaan eri pelonaiheiden ja sukupuolen mukaan. 

Muuttaminen ei siis tämän tutkimuksen perusteella merkitse sitä, että muutta
jat olisivat ahdistuneempia tai pelokkaampia kuin kantahelsinkiläiset. Päinvas
toin helsinkiläismiehet näyttävät tuskaisemmilta kuin tänne muuttaneet. Muutta
neet miehet vaikuttavat mielen terveytensä puolesta erittäin hyvin sopeutuneelta 
ryhmältä . Muuttaneilla vaimoilla tuntuu olevan hieman enemmän ongelmia, jotka 
kohdistuvat toisaalta taloudellisiin tekijöihin, toisaalta avioliiton sisäisiin suhtei
siin. He ovat hyvin perhekeskeisiä, joten aviopuolison uskottomuus tuntuu heistä 
erityisen pelottavalta. 

Tyytyväisyys 

Muuttamisen tarkoituksena on elinolosuhteiden parantaminen ja nam ollen 
voidaan olettaa, että muuttaneet muuton jälkeen ovat erityisen tyytyväisiä elä
määnsä. Toisaalta muuttoon liittyy monia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ja 
sopeutuminen uuteen ympäristöön voi tuottaa vaikeuksia, jotka heijastuvat tyy
tymättömyytenä. Tätä asiaa tutkittiin tiedustelemalla aviopareilta heidän viihty
mistään työssään, heidän avioliittonsa ja sukupuolielämänsä onnellisuutta (jotta 
nähtäisiin miten muuttaminen heijastuu perhe-elämässä) ja heidän tyytyväisyyt
tään koko elämään. Tulokset on koottu seuraavalla sivulla olevaan yhdistelmä
taulukkoon. 
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"Miten hyvin viihdytte työssänne 
(kotirouvat kotityössä) ?" 

erittäin hyvin . . ... ....... .... .. . . . . 
melk.o hyvin . . . .. . . ... .. .. . .. . . . .... . 
en aivan hyvm . . . ... . ...... . . . .. ... . 

"Miten onnellisena pidätte avioliittoanne?" 
erittäin onnellinen . .. ..... . ........ . 
kohtalaisen onnellinen ..... ... .. .. . . 
ei aivan onnellinen .. . . ..... .. ... .. . . 

"Miten onnellisena pidätte sukupuolielämäänne?" 

Miehet 
Hels. Muutt. 

% % 

Vaimot 
Hels. Muutt. 

% % 
40 34 42 54 
52 65 46 43 
8 ______________ 12 ____ ~4 __ __ 

100 99 100 101 

23 31 41 32 
71 69 51 64 
6 8 4 

100 100 100 100 

hyvin onnellinen ...... .. .. . .. ....... 21 23 32 29 
melko onnellinen . .. ... . .. ... . . . . ... . 56 73 43 58 
ei onnellinen eikä onneton .. . . .. .... 19 4 23 8 
melko onneton . . .. . . . .. . . .. . .. .... 5 2 4 

"Miten~ tyytyväinen olette koko elämäänne?" 
täysin tyytyväinen ........ .. ....... . 
kohtalaisen tyytyväinen .. .. .... .... . . 
en aivan tyytyväinen ... .. . .. ..... . . . 

Tyytyväisyys "pistemäärä" (erittäin tyyty
väinen = 2, melko tyytyväinen = 1, ei aivan 
tyytyväinen = 0) neljän osakysymyksen 
perus teella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

----------- ------------------
101 100 100 99 

19 
62 
19 

100 

4.47 

24 23 32 
69 69 68 
7 8 

100 100 100 

5.00 4.85 5.27 

Naiset näyttävät näiden kysymysten perusteella olevan tyytyvalsempla elä
mänsä eri puoliin kuin miehet. Muuttaneet ovat myös selvästi tyytyväisempiä 
kuin helsinkiläissyntyiset . Helsinkiläissyntyiset uskaltavat avoimemmin ilmaista 
suoranaista tyytymättömyytä. On mahddllista, että muuttaneilla on puolustus
mekanismeja, jotka estävät heitä ilmaisemasta tyytymättömyyttä elämään uudella, 
itsevalitulla asuinpaikalla. 

T iivistelmä 

Olen edellä verrannut Helsinkiin muuttaneita keski-ikäisiä aviopareja Helsin
gissä syntyneisiin vastaavassa sosiaalisessa asemassa ja perhe-elämän vaiheessa 
oleviin aviopareihin. Tärkeimpänä tuloksena voin sanoa olevan sen, että muutta
neiden ja kanta-asukkaiden väliset erot ovat pienet ja että kaikkien sopeutumis
muuttujien kohdalla näyttää siltä, että muuttajat ova varsin hyvin sopeutuneet 
uuteen asuinympäristöönsä. Käytettävissä ei ole tietoja siitä, millä lailla Helsin
kiin muuttajat ovat valikoituneet JähtöaiJ.ueeltaan, mutta helsinkiläisiin kanta
asukkaisiin verrattuna muuttajat ovat eteenpäinpyrkiviä, reippaita ja rohkeita 
ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä nykyiseen elämäänsä eivätkä ole ahdistuneita. 

Muuttaneilla vaimoilla näyttää kuitenkin olevan jonkinverran enemmän ongel
mia kuin heidän aviomiehillään. Heillä on niukasti henkilökohtaisia ystäviä ja 
kontaktit työtovereihin ovat melko löyhät. Näin ollen he ovat varsin riippuvaisia 
kodista ja perhe-elämästä, josta he saavat tärkeimmän tyydytyksen elämässään. 
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Muuttaneiden arvot eroavat selvästi kantahelsinkiläisten arvoista. He tähden
tävät huomattavasti enemmän ammatissa menestymistä ja suurten tulojen hank
kimista kuin nämä. Helsinkiläisille ovat kodin ulkopuoliset ihmissuhteet tärkeitä 
ja he kiinnittävät muuttaneita enemmän huomiota myös työnsä mielenkiintoisuu
teen, siis mahdollisuuksiin toteuttaa itseään. Materiaaliset tekijät ovat yleensä 
muuton motiiveina ja näyttää siltä, että niiden merkitys vielä muuton jälkeisessä 
tilanteessa on hallitseva. Lieneekö tämäntyyppinen arvo suuntautuminen kom
pensaatiota niille inhimillisille kustannuksille, joita asuinpaikan vaihtamiseen 
välttämättä liittyy? Vai valikoituuko muuttajiksi juuri se osa väestöstä, jolle 
aineellinen menestyminen on keskeinen elämänarvo? Vasta pitkään jollakin paik
kakunnalla asuneilla on varaa kiinnittää huomiota korkeampien tarpeiden kuten 
kodin ulkopuolisten ihmissuhteiden ja itsensätoteuttamisen tarpeiden tyydyttä
miseen. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan verrata Pekka Huuhtasen tietoihin 
Uudellemaalle muuttaneista nuorista. Ne osoittivat selvästi, että Helsinkiin 
muuttaneet nuoret sopeutuvat paremmin kuin Porvooseen muuttaneet. Helsinki 
asuinympäristönä tarjoaa ilmeisesti enemmän mahdollisuuksia miellyttävään 
elämään kuin Porvoon tapainen pikkukaupunki. On kuitenkin syytä vielä täh
dentää sitä, että tässä esitellyn tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää kaikkiin 
muuttajaryhmiin, koska tutkimuksen kohteena olleet keski-ikäiset avioparit Hel
singin kantakaupungin alueella eivät ole mikään tyypillinen muuttajaryhmä. 
Lisäksi voidaan huomauttaa, ettei edellä suoritettu muuttaneiden vertailu synty
peräisiin helsinkiläisiin välttämättä osoi'ta, että muuttaneilla on hyvät olot vaan 
tulokset voidaan tulkita myös siten, että kaikilla suurkaupungissa asuvilla on 
yhtä paljon ongelmia . 

. 3 4 Kriminologin puheenvuoro 

Vs. erikoistutkija Kauko Aromaa 

Tutkimustuloksia 

Seuraava tulosvalikoima ei ole tyhjentävä. Se on tarkoitettu lähinnä luettelaksi 
ha vaintoesimerkkej ä. 

Rikollisuuden alueellisista eroista ja sen korrelawteista ekologisten 
poikkileikkaustutkimusten perusteella 

- rekisteröity rikollisuus on paljon yleisempää kaupungeissa kuin maaseudulla. Mitä etääm
mäs suuresta kaupungista siirrytään, sitä alhaisempia luvut ovat (Harries 1974; Kämäräinen 
1970 sekä monet muut tutkimukset) 

- suurten kaupunkien rikollisuusluvut ovat yleisesti paljon korkeampia kuin maan muissa 
osissa (Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders 1968) 
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erItylsen epämaaseutumaisia ovat huumausainerikosten ohella ryöstörikokset, moottorIaJo
neuvojen anastukset ja luvattomat käyttöönotot sekä varkausrikokset (Rikollisuustilanne 
1974) 

- kaupunkien sisällä voidaan yleensä todeta korkeita rikollisuuslukuja alueilla, jotka rajoit
tuvat välittömästi keskustan liikealueeseen. Luvut pienenevät, kun siirrytään keskustasta 
ulospäin (Davis 1970; Park ja Burgess 1925; Shaw ja McKay 1942) 

- korkean rikollis\luden alueet kaupungin sisällä ovat sellaisia, joilla maan käyttö asumis
tarkoituksiin on väistymässä liike-elämän ja teollisuuden tieltä. Alueilla on taipumusta 
asuinalueina kurjistua ja slummiutua (esim. Davis 1970; Taft 1953) 

- korkean rikollisuuden alueille kaupungissa keskittyy lukuisia "sosiaalisen disorganisaation 
osoittimia" (erilaisia rikollisuutta, muuta poikkeavuutta ja huonompiosaisuutta kuvaavia 
ominaisuuksia) (Davis 1970) 

- mitä alliaisempi kaupunginosan väestön tulotaso on, sitä korkeampia ovat sen rikollisuus
luvut (Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders 1968) 

- (nuoriso)rikollisten asuinpaikat sijoittuvat kaupungin vanhaan keskusta-alueeseen sekä 
otollisille uusille asuinalueille kaupungin laitamilla (Jones 1958; Kämäräinen 1966; Pyrrö 
1975; Morris 1957). 

Sosiaalisen muutoksen ja kaupungistumisen yhteydestä rikollisuuteen 

- jatkuva kaupungistumiskehitys on keskittänyt väestön entistä harvempiin ja suurempiin 
keskuksiin, ja on siten lisännyt rikos tilaisuuksia niin yksilöön kohdistuvien kuin omaisuus
rikostenkin osalta (Harries 1974) 

- (nuoriso)rikollisten suhteellinen määrä oli suuri keskustassa sekä niissä kaupunginosissa, 
joissa muuttuminen oli vilkkainta (Grönholm 1961) 

- kaupungistuminen Jläyttää synnyttävän olosuhteita, jotka tuottavat korkeampia rikollisuus
lukuja (Davis 1970) 

- ihmisolentojen kasaantuminen suuriin kaupunkeihin synnyttää sairautta koko maan elä
mään (George 1908) 

- ihmiset, jotka nyt ovat pesiytyneet kaupunkilaisiin kellareihin ja elävät sairautta ja kuo
lemaa tuottavissa, rikoksellisuutta synnyttävissä oloissa. . . (George 1908) 

- Suomessa suorastaan valtavalla muuttoliikkeellä maaseudulta asutustaajamiin on varmasti 
ollut huomattava merkitys nimenomaan väkivaltarikollisuuden syntyyn. Kun on jouduttu 
pois turvallisesta ympäristöstä kaupungin turvattoman tuntuiseen ympäristöön, jossa vielä 
tavoitteet useiden kohdalla ovat jääneet saavuttamatta, on aggressioiden syntyminen ja 
purkaukset käsitettäviä (Väinö Rantio rikospoliisien seminaarissa 1975 Uuden Suomen 
mukaan 

- ... toinen muutosprosessiin liittyvä muoto häiriöitä on laajamittaiseen organisoitumiseen 
kytkeytynyt poikkeava käyttäytyminen. Samanaikaisesti kun Gemeinschaft-tyyppiselle yh
teiskunnalle ominaiset individualistiset rikokset, kuten murhat, tapot ja lapsenmurhat 
vähenevät, samanaikaisesti petokset, väärennykset ja kavallukset lisääntyvät. Näyttää siltä 
kuin Gesellschaft-tyyppiseksi organisoituva yhteiskunta loisi edellytyksiä omaleimaiselle, 
organisoitumista hyväkseen käyttävälIe rikollisuudelle . . . useimmiten Gemeinschaft-tyyp
pisestä yhteiskunnasta periytyvillä normeilla ei Gesellschaft-tyyppiseksi muuttuvassa yh~ 
teiskunnassa näytä olevan samaa velvoittavuutta. Kuitenkin on huomattava, että proses
siin sisältyvä rikollisuus on miltei yksinomaan omaisuusrikollisuutta eikä henkirikolli
suutta, joka pikemminkin on voimakkaasti laskenut. Näin ei myöskään voida puhua koko 
moraalinormeja koskevan järjestelmän disorganisoitumisesta, vaan nimenomaisesti omistus
normeja koskevan normijärjestelmän disorganisoitumisesta (Seppänen 1965). 

Rikollisuusteorioista 

Ylle poimitut tiedot kos~evat eräitä potkkeU!ksia lukuunottamatta varsin epä
määräisellä tavalla "rikollisuutta", "nuorisorikollisuutta" tai "poikkeavuutta". 
Tällaisen yleistämishaluisen ajattelutavan taustaksi selostan lyhyesti kriminologian 
1900-luvun olennaisten (länsimaisten) rikollisuus teorioiden pääpiil'teitä. Selostus 
noudattaa lähinnä Hirschin (1969) esitystä. 
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Kolme periaatteessa erilaista hahmottamistapaa on hallinnut rikollisuutta ja 
poikkeavuutta koskevaa sosiologista teorianmuodostus ta 1930-luvulta ainakin 
1960-1uvun lopulle saakka ja hallitsee sitä paljolti edelleenkin. Sosiaalisten pai
neiden teorioiden mukaan päämäärien ja keinojen välinen paine oli nähtävä poik
keavan käyttäytymisen syynä (Merton 1938; Cohen 1955 ja 1966). Thorsten 
Sellinin (1938) ja Edwin Suthedandin (1939) luomaksi luettu poikkeavien kult
tuurien teoria selitti rikollisuuden toisiinsa sopimattomien kulttuurien konflik
tiksi (Sellin) taikka ns. differentiaalisen assosiaation periatteen nojalla (Suther
land) ; rikollisuus nähdään tällöin opittuna käyttäytymisenä, joka riippuu yksilön 
kontaktien suuntautumisesta rikollisuutta suosiviin tai sitä torjuviin sidosryh
miin. - Poikkeavien kulttuurien teoria ja sosiaalisten paineiden teoria on nähty 
reaktiona aikansa vallitsevaan rikollisuuden selitysperinteeseen: kontrolliteoriaan. 
Kontrolliteoreetikkojen mielestä rikos oli tulos yhteiskunnan kykenemättömyy
destä taltuttaa ja valvoa ihmisen eläimellistä luontoa (Jaakkola 1970, 243 .) Ny
kyiset kontrolliteorian kannattajat eivät yleensä puhu poikkeavuuden biologisesta 
pohjasta. Kuitenkin he olettavat "luonnollisen motivaation" poikkeavuuteen, joka 
aktualisoituu silloin, kun ychteisön kontrolli yksilöön heikentyy. 

Syy teorioiden ongelmallisuus 

Alussa mainittujen tulosten ja tietojen sovellettavuutta samoin kuin mainittu
jen yleisiksi tarkoitettujen rikollisuuden syy teorioiden käyttökelpoisuutta he1iken
tää jyrkästi juuri se, että ne ovat niin "yleisiä": mitä yleisemmin niin moniainek
sisista ilmiöistä kuin rikollisuudesta tai poikkeavuudesta puhutaan, sitä pehmeäm
mälle pohjalle joudutaan; sitä voimakkaammin kyseiset ilmiöt riippuvat asian
omaisen kulttuurin ja siinä harjoitetun kontrollin erityispiirteistä tai ylipäänsä 
paikallisista olosuhteista . Tai: sitä varmemmin tulokset eivät ole yleistettäessä 
kyseisen kulttuurin tai peräti alueen ja sen nimenomaisen senhetkisen rikolli
suusrakenteen ulkopuolelle. Lisäksi ne tietenkin antavat omankin aikansa ja 
kulttuurinsa puitteissa hyvin vähän erilaisten yksittäisten rikos tyyppien säätelyn 
kannalta merkityksellistä tietoa. 

Syy teorioiden ja -tutkimusten ongelmaHisuus ei karken lisäksi perustu pelkäs
tään niiden huonoon yleistettävyyteen ja liiallisiin y'leistämispyrkimy'ksiin. Sp
kaannusta aiheuttavana heikkoutena niissä on usein myös se, että yleensä ei ole 
huomattu tehdä eroa rikollisuuden rakenteen ja tason määräytymistä koskevien 
väitteiden sekä rvkoksen tekijäksi ja uhriksi valikoitumista koskevien väitteiden 
välillä. Varmaankin osin tämän epäselvyyden vuoksi esitetään itse asiassa vali
koitumista koskevien tietojen perusteella tasoa koskevia virhepäätelmiä (Törnudd 
1969; Anttila ja Törnudd 1970 ja 1973) . 

Hyvin keskeinen ongelma syntyy myös siitä, että syyteorioilla on taipumusta 
johtaa kriminaalipoliittiseen umpikujaan (Törnudd 1969) ainakin lyhyehköllä 
aikavälillä. Voidaan nimittän helposti huomata, että syyajatteluunpetustuva 
lähestymistapa on jokapäiväisen kriminaalipolitiikan kannalta relevanttien tietojen 
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saamisen kannalta usein varsin hedelmätön. Korkean - tai välittömän - krimi
naalipoliittisen käyttöarvon saavuttamiseksi olisi syy tutkimuksen rinnalla keski
tyttävä taloustieteiden tapaan säätelymahdollisuuksien kartoittamiseen ja sää
tdymallien kehittämiseen. 

Tällöin tulis,i (edelleen talous'deteellisen analogian mukaisesti) kiinnittää huo
miota toisaalta rikollisuuden ja nimenomaan eri rikostyyppien tason ja jakautu
misen määräytymistä ja säätdymaihdollisuuksia koskevan tiedon hankkimiseen 
("makrokriminologia"), ja toisaalta rikoksentekijöiksi: tulevien henkilöiden ja 
r,ikoksen kohteiksi joutuvien henkilöiden ja muiden kohteiden valikoitumiseen, 
sen ennustamiseen ja siihen vaikuttamiseen ("mikrokriminologia"). 

Muuttoliikkeen ja kaupungistumisen rikoUisuusvaikutuksista 
säätelynäkökulmasta 

Muuttoliikkeen käs1te 

Muuttoliikkeen käs1te on aiheellista käytännöl1isiä tarkoituksia varten rajata. 
Tässä rajaaminen on tehty siten, että käsitellään maaltamuuttoa ja kaupungistu
mista. Maastamuuttoon ei sen erityisluonteen vuoksi puututa lainkaan. Rajaa
mis,tapa on perusteltu ainakin sikäli, että juuri muuttoliikkeen tämä puoli on 
maamme kehityksessä viime vuosikymmeninä ja kauemminkin ollut leimallisin: 
maaseudun ja kaupungin keskinäisten suuruussuhteiden muuttuminen on ollut 
ybi tärkeimpiä suomalaisen yhteiskunnan rakennemuuwksia viimeisten sadan 
vuoden aikana (Eskola 1969; Katsaus Suomen väestökehitykseen 1975'). Ilmiön 
läpitunkevuuden ja vahvan aikaan sitoutuneisuuden johdosta päätelmät joudu
taan tässä esityksessä kuitenkin jättämään varsin pinnallisiksi. 

Maaltamuutto: mitä tapahtuu lähtöalueella 

Muuttoliike kohdistuu voimakkaimmin nuoriin ikäryhmiin. Naisia muuttaa 
enemmän kuin miehiä.!) Lähtijät ovat käyneet enemmän koulua ja ovat ehkä 
myös keskimäärin lahjakkaampia kuin jäljelle jäävät (h. esim. Westermarck 
1964; Polk 1969; Waris 1968; Katsaus Suomen väestökehitykseen 1975'). Muut
toliikkeen vaikutuksesta maaseudun väestön ikä-, sukupudH- ja elinkeinorakenne 
muuttuu. Ydinmaaseutua uhkaa näivettyminen ja autioituminen; kasvukeskus
ten lievemaaseutu pyrkii muodostumaan keskusten reservialueeksi, joka toimii 
ja kasvaa keskuksen ehdoilla ja hyväksi. 

!) Olisi kiintoisaa selvittää, missä määrin esimerkiksi Lapin läänin poikkeuksellinen rikolli
suusrakenne olisi selvitettävissä tästä johtuvalla väestörakenteen voimakkaalla yksipuolistu
misella 
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Maaseutukin kuitenkin kokonaisuutena tarkastellen kaupungistuu, vaikkapa 
vain kasvukeskusten satelliittialueinakin. Suhteellinen jälkeenjääneisyys pysyy 
suurena, saattaapa kasvaakin. 

Maaseudun kaupungistumisen seuraubena sen rikollisuusrakenne muuttuu 
vähitellen kaupunkimaisemmaksi. Tässä yhteydessä voidaan empiirisen tiedon 
vähäisyyden vuoksi viitata lä:hinnä perinteisten r1kdllisuusmuotojen jakaumaan 
ja tasoon, jotka sii:s vähitellen lähenevät kaupunk1maisia muotoja. Esimerkiksi te
kotilaisuuksien tai potentiaalisten kohteiden määrästä voimakkaasti riippuvat 
omaisuus- ja liikennerikollisuus näyttäisivät herkästi juuri kaupungistumisen ja 
samanaikaisesti tapahtuvan elintason jatkuvan kohoamisen mukana kasvavan. 

Maaseudun kontrollikoneisto nykyaikaistuu. Maaseutupolii&in toiminnan luon
ne Henee silti erilainen kaupunhpoliisiin verrattuna (Cain 1971; Banton 1964) . 
Sen seurau'ksena on todennäköistä, että maaseutupoliisin toiminta tuottaa suh
teellisesti vähemmän rekisteröityjä rikoksia myös perinteisen rikollisuuden alaIta, 
johon sen rikollisuutta koskeva toiminta lähinnä suuntautuu. Otollisten olosuh
teiden puuttumisen keskimääräismaaseudulta aiheuttanee sen, että sen rikolli
suusrakenne ~i varsinkaan kehittyneimpien ja uudenatkaisempien rikos tyyppien 
osalta ja laajamittaisen järjestäytyneen rikollisuuden osalta mws,tuta vähääkään 
suurien kaupunkien vastaavaa rakennetta. Muuttoliike voi täItä osin jossain mää
rin vaikuttaa näitä maaseudun ja kaupungin eroja säilyttävästi ja korostavastikin 
ainakin sikäli, että se heikentää mahdol'lisuuksia tällaisen rikollisuuden kehitty
miseen maaseudulla. 

Kaupungistuminen : mitä tapahtuu tuloa1lueella 

Kaupunkiväestön ikä- ja sukupuolirakenne poikkeaa maaseudusta. Voimak
kaan muuttovirran vaikutuksesta ero on kasvanut ,entisestään. Kuten äsken to
dettiin, nuoret ja pystyvät ovat muuttovirran pääainebena. Tämä ei silti mer
kitse, että he oli8ivat myös tuloa:lueella keulajoukkona; päinvastoin he jäävät 
kaupunkiväestöön verrattuina monessa suhteessa alakynreen. Tuloa:lueen elin
keinorakenne on toisenlainen kuin maaseudulla. Uusiin olosuhteisiin muuttajat 
joutuvat sen vuoksi helposti ammatinvaihdoksen eteen. Varsinkin maanviljelijä
väestölle käy näin, mutta mahdollisuus on ilmassa muidenkin muuttajien koh
dalla . Ammatin on sopeuduttava tuloalueen ammatti- ja elirrkeinora:kenteeseen, 
eikä mukana tuotu ammattitaito useinkaan kelpaa. 

Tulijoiden asuttaminen on kaupunkien nopeaan kasvuun liittyvä keskeinen on
gelma, jota meillä on yritetty ratkaista lähinnä lähiörakentamisella ja väkivaltai
sin saneerausoperaatioin. Ratkaisu johtaa helposti ikäviin tuloksiin, koska se ei 
ole tavannut ottaa erityisesti huomioon muita s·eikkoja kuin taloudellisen kan
nattavuuden rakentajan (usein aluerakentajan) kannalta . Lopputulos on sattu
manvarainen; lähiön mahdollinen onnistuminen mm. häiriöalttiuden kannalta 
perustuu hyvään onneen (ks. esim. Pyrrö 1975; lähiökehityksen suunnasta ks . 
esim. Schaeffer ja Sc1ar 1975, 34-60). 
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Muuttajan keskimääräinen asema on muutenkin epäedullinen: tuloalueiden 
elinkeinorakenne - varsinkin niiltä osin kuin heidän kannaltaan on mel1kityk
sellistä - on usein varsin suhdanneherkkää. Lamakausien koittaessa tämän il
miön kärki kohdistuu nopeimmin ja syvimmin työväestön heikoimpaan osaan, ja 
tähän osaan kuuluu paljon maalta muut:taneita, joiden paikka ei ole vielä ehtinyt 
kiinteytyä (esim. Kirkinen 1972; Pdlk 1969). Yksinkertaistaen voisi sanoa, että 
maa'ltamuuttaja ei kykene kilpailemaan menestyksellisesti kaupudkiväestön kans
sa työpaikoista, koska hän on yleisesti ottaen taloudellisesti, koulutuksellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti alakynnessä (P01k 1969; Haavio-Mannila 1975) . 
Eräät tiedot viittaavat siihen, että heidän suhteellinen asemansa ei helposti ko
hene piDkänkään ajan kuluessa - kaupungissa on vaikea kohota huonoista läh
töasemista. 

Poikkeavuuden sietorajat ovat maaseudulla jossain määrin toisenlaiset kuin 
kaupungeisrsa. Määrättyjä poikkeavuuden muotoja siedetään maaseuduUa parem
min, koska kyseisestä henkilöstä tiedetään pa1jon erilaisia tilanteen arviointiin 
vaikuttavia seikkoja. Kaupunkimaisessa kulttuurissa - jota usein luonnehditaan 
anonyymiksi - poikkeavia koskeva muiden hallussa oleva tieto on hyvin rajoi
tettua . Joissakin tapauksissa tämä johtaa pienempään toleranssiin, kun puuttuu 
tietoja, jotka auttaisivat selivtämään ja ennustamaan käyttäytymistä. On kuitenkin 
myös tapauksia, joissa tämä tiedon puuttuminen lisää poikkeavien liikkumatilaa. 
- Yksilöön kohdistuvien rooliodotusten tiukkuus siis riippuu hänestä käytettä
vissä olevan informaation määrästä ja laadusta (Wilkins 1964). Muuttaja kohtaa 
muiden outojen ilmöiden lisäksi myös tämän toleranssirajojen muutoksen; tällä 
saattaa ainakin eräissä tapauksissa olla vaikutusta hänet rikoksentekijäksi Ieimaa
vaan suuntaan. 

Kaupunkiseutujen rikollisuus rakenteen kehittyminen edelleen modernimpaan 
suuntaan saattaa tilapäisesti hidastua voimakkaan tulomuuton johdosta: tulijoi
den rikollisuusrakeI1teella on aluksi taipumusta muistuttaa lähtöalueen rikolii
suusrakennetta, ja vasta vähitellen se muuttuu tulo alueen rikollisuusrakenteen 
kaltaiseksi (Sellin 1938; Verkko 1953; Jantunen 1964) . Kaupungistumiseen 
liittyy rikollisuuden kontrollissa toimivien mekanismien luonteen muuttuminen 
muodollisempaan suuntaan: usein katsotaan, että maaseudulle tyypillinen pri
määrikontrolli kaupungistumiskehityksen yhteydessä hajoaa ja korvautuu virallis
luonteisella sekundäärikontrollilla. Tämän prosessin seurauksia on kuvannut syn
kein värein Christie (1975, 62-64). Hän arvelee, että kaupungistumisreen ja 
keskittymiseen liittyvän primäärisiteiden ja -kontrollin häviämisen seurauksena 
piittaamattomuus ja väkivaltaisuus tulevat jatkuvasti lisääntymään tällaisen kehi
tyksen alaisina olevissa kulttuureissa (tämän käsityksen kritiikistä ks. esim. Lar
sen 1975) . 

Kaupunkimaisuuden ja kaupungistumisen sanotaan usein ,luovan olosuhteet, 
jotka tuottavat runsaammin lainrikkomistapauksia. Toisaalta on myös koros
tettu sitä, että käyttäytymistason erot eivät vä'lttämättä ole aivan niin suuret 
kuin mIhin tilastot viittaavat. Kaupungeissa turvaudutaan - kuten äsken todet-
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tiin - 'suuremmassa maarm virallisluonteiseen rikollisuuden valvontaan; mlta 
suurempi yhteisö on, sitä uehokkaampi sen valvontakoneisto ja tilastointitoi
minta yleensä on. Tästä seikasta näyttäisi seuraavan, että kaupungistumisen 
myötä rikollisuus - ,siis rebsteröidyn rikollisuuden taso - kohoaa ainakin kai
kissa "kaupunkimaisissa" rikoslajeissa. Kun suuri osa ainakin perinteisestä rikol
lisuudesta näyttää olevan kaupunkivoittoista, olisi reki'Steröidyn rikolli:suuden 
siten kaupungistumisen edistyessä yleisesti ottaen lisäännyttävä, ja kunkin ri
kostyypin ainakin siinä suhteessa kuin se on kaupunkipainotteinen. 

Kaupunkiseutujen jatkuvan edelleen kehittymisen, maaseudun vähittäisen 
kaupungistumisen ja voimakkaan muuttoliikkeen yhteisvaikutuksesta voidaan 
arvella maaseudun ja kaupungin rikollisuusrakenteen näiden i'lmiöiden voimak
kuussuhteista riippuen lähenevän toisiaan tai etääntyvän toisistaan. Muuttoliik
keen ja maaseudun kaupungistumisen osuuden ollessa voimakkaampi tapahtuisi 
lahenemistä, ja päinvastaisessa tapauksessa etääntymistä. Ei liene kovin rohkeata 
o1ettaa, että meillä on edelleen, muuttolirkkeen hidastumisesta ja viimeisimmästä, 
keskuksista ulospäin suuntautuvasta liikehdinnästä huolimatta , meneillään lähe
nevä kehitys. Liitteessä esitetyt karkeat tilastotiedotkin viittaavat tähän suun
taan. 

Kaikkiaan uudenaikaistumisen myötä myös rikollisuus uudenaikaistuu, löytää 
uusia muotoja vanhojen samaJla hävitessä. Lainsäädännön avulla yihteiskuntaelä
män, myös rikollisuuden, kehitystä pyritään seuraamaan ja ohjaamaankin. Rikol
lisuuden sisältö ja luonne muuttuvat olosuhteiden muuttumisen mukana. Näin 
tuleekin käydä, sillä rikollisuus ei ole luonnontieteellinen vaan useassa mielessä 
sosiaalinen ilmiö. 

Lopuksi 

Maahamuuton sosiaaliset pulmat aiheutuvat ilmeisesti pikemminkin maalta
muuton valikoivuuden myötä tapahtuvista alueellisista rakennemuutoksista kuin 
muuttoliikkeestä sinänsä (Eskola 1969, 38) . Korostettakoon kuitenkin, että näi
den muutosten taustalla on viime kädessä talouspoliittinen päätöksenteko, ja sen 
heijastumina nämä ilmiöt saavat muotonsa. Nämä vai'kutukset eivät ehkä ole 
tarkoitettuja, mutta se ei poista syy-yhteyksiä. 

Ei liene vaikea ymmärtää, että sosrologista tutkimustietoa muuttoliikkeen yh
teydestä rikollisuuteen kokonaisuudessaan tai jdhonkin sen erityislohkoon ei ole 
paljonkaan olemassa. Tutkimus on pikemminkin keskittynyt alueiden erilaisten 
rakenteellisten ominaisuuksien ja niiden rikollisuutta koskevien heijastumien ku
vai'luun. Kuvaavaa toiminnalle on ollut, että tieteellisen tuntuisia spekulaatioita 
on runsaasti, mutta huolellista, vankkaa empiriaa vähän. Empiria keskittyy suu
relta osaltaan poikkileikkausdetoihin nojaavaan ekologiseen vertailuun, ja pit
kittäisleikkaustutkimukset ovat harvinaisia. Taloustieteistä tuttujen lähestymis
tapojen mukaista työtä puolestaan on niukalti, vaikka sellainen voisikin tarjota 
kriminaalipoliittisesti lupaavia tuloksia. 
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LIITE. Muutamia poliisin tietoon tullutta rikollisuutta kuvaavia lukusarjoja. Kuvaus on 
alkeellinen; tekstissä esitetyt näkökohdat tarjoavat toivottavasti kuitenkin virikkeitä sarjojen 
tulkinnalle. (Lähde: SVT XXIII A: 92- 110) 

1. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset (lukuunottamatta syytteeseen johtanutta juopumusta ja 
hurjaa ajoa ti ajoa juopuneena muulla kuin moottoriajoneuvoIla) 1955-1973 

Vuosi Rikoksia tuhatta Kaupunkien Kaupunkien 
15 v täyttänyttä ja kauppa- ja kauppa-
miestä kohti loiden loiden 

kaupungit maalais- a osuus ko. e - - osuus -d-
ja kaup- kunnat b väestöstä rikoksista 
palat % % 

(a) (b) (e) (d) 

1955 86 18 4.78 71 33 2.15 
1960 83 22 3.77 70 37 1.65 
1965 84 26 3.23 71 43 1.89 
1967 89 28 3.18 73 46 1.59 
1969 104 32 3.25 75 48 1.56 
1971 126 39 3.23 76 50 1.52 
1973 141 44 3.20 80 56 1.43 

2. Varkausrikokset (varkaus, näpistäminen, törkeä varkaus, murto) 

1955 36 6 6.00 75 33 2.27 
1960 39 8 4.88 74 37 2.00 
1965 44 11 4.00 75 43 1.74 
1967 45 12 3.75 76 46 1.65 
1969 48 14 3043 76 48 1.58 
1971 61 19 3.21 77 50 1.54 
1973 73 20 3.65 82 56 1.46 

3. Pahoinpitelyrikokset (törkeä pahoinpitely, 
lievä pahoinpitely, tappelu) 

törkeää lievempi pahoinpitely jpahoinpitely, 

1955 9.0 2.0 4.50 70 33 2.12 
1960 7.0 1.9 3.68 68 37 1.84 
1965 5.9 1.9 3.11 70 43 1.63 
1967 6.3 1.9 3.32 73 46 1.59 
1969 9.5 2.7 3.52 76 48 1.58 
1971 10.6 3.6 2.94 75 50 1.50 
1973 10.8 3.7 2.92 79 56 1.41 

4. Ryöstöt 

1955 0.33 0.04 8.25 82 33 2048 
1960 0044 0.06 7.33 82 37 2.22 
1965 0040 0.06 6.67 83 43 1.93 
1967 0.71 0.08 8.88 88 46 1.91 
1969 0.86 0.13 6.62 86 48 1.79 
1971 1.28 0.16 8.00 89 50 1.78 
1973 1.76 0.26 6.77 90 56 1.61 
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5. Rikollisuusrakenteesta maaseudulla ja kaupungeissa: Varkausrikosten, pahoinpitelyrikosten 
ja ryöstöjen osuus(%) rikoslakia vastaan tehdyistä rikoksista 1955-1973. 

Alue- vuosi 
tyyppi 

Maalais- 1955 
kunnat 1960 

1965 
1967 
1969 
1971 
1973 

Kaupun- 1955 
git ja 1960 
kauppa- 1965 
lat 1967 

1969 
1971 
1973 

KIRJALLISUUTTA 

Inkeri Anttila ja 
Patrik Törnudd: 
Inkeri Anttila ja 
Patrik Törnudd: 
Michael Banton: 
Maureen Cain: 

Nils Christie: 

Albert K. Cohen: 

Albert K. Cohen: 

F. James Davis: 

Antti Eskola: 
Henry George: 
Leo Grönholm: 

Elina Haavio-Mannila: 

Keith D. Harries: 
T ravis Hirschi: 

Risto Jaakkola: 
Päivikki Jantunen: 

Howard Jones: 

varkaus- pahoin- ryöstöt muut yhteensä 
rikokset pitely- (%) 

rikokset 

34 11 0.2 45 100 
38 9 0.3 48 100 
44 7 0.2 49 100 
44 7 0.3 48 100 
44 9 0.4 47 100 
47 9 0.4 43 100 

· 45 8 0.6 46 100 
42 10 0.4 47 100 
47 8 0.5 44 100 
52 7 0.5 40 100 
51 7 0.8 42 100 
46 9 0.8 44 100 
49 8 1.0 42 100 
51 8 1.2 40 100 

Kriminologia. WSOY, Porvoo 1970 
I I 

Kriminologi i kriminalpolitisk perspektiv. Norstedts, Stockholm 1973 

The Policeman in the Community. Tavistock, London 1964 
On the Beat: Interactions and Relations in Rural and Urban Police 
Forces. Teoksessa Stanley Cohen (toim.): Images 0/ Deviance. Pen
guin Books, Aylesbury, Bucks 1971, s. 62-97 
Hvor tet! et sam/unn? Christian Ejlers' Forlag - Universitetsforlaget, 
K0benhavn-Oslo 1975 
Delinquent Boys, The Culture 0/ the Gang. The Free Press, Glencoe, 
Illinois 1955 
The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior. Teok
sessa Lewis A. Coser ja Bernard Rosenberg (toim.): Sociological 
Theory: A. Book 0/ Readings. Collier - Macmillan, New York 1966 
Social Problems: Enduring Major Issues and Social Change. The 
Free Press,New York 1970 
Sosiologia - johdatus perusteisiin. WSOY, Porvoo-Helsinki 1969 
Sosialinen pulma. Vihtori Kososen kirjapaino, Helsinki 1908 
Siili tien nuoriso-ongelma. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen 
tutkimuksia n:o 8, 1961 (moniste) 
Migration and Competence: Family-Organizational Linkages in 
Health and Welfare Life Sector. Helsingin yliopiston sosiologian lai
toksen tutkimuksia n:o 207, 1975 
The Geography 0/ Crime and Justice. McGraw-Hill, New York 1974 
Causes 0/ Delinquency. University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles 1969 
Nuorisorikollisuuden syyt. Sosiologia 4/1970 (7. vsk.), s. 243-245 
Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten rikollisuus. Pro gradu, Helsin
gin yliopisto 1964 (käsikirjoitus) 
Approaches to an Ecological Study. British Journal 0/ Delinquency, 
VoI. 8, 1958 
Katsaus Suomen väestönkehitykseen. Tilastollisia tiedonantoja N:o 
54. Tilastokeskus, Helsinki 1975 
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Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 111 
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The City. University of Chicago Press, Chicago 1925 
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Maassamuuton vilkkaus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia. 
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Juvenile Delinquency and Urban Areas. University of Chicago Press, 
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Criminology - A Cultural Interpretation . The Macmillan Company, 
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Syy tutkimus - kriminologian umpikuja. Sosiologia 3/1969, 6 vsk. , 
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.4 MAASSAMUUTON OHJAUS - MASSAMUUTON OHJAUSTAKO? 

.4 1 SDP:n puheenvuoro 

Suunnittelupäällikkö Paavo Lipponen 

Arvioitaessa maassamme tapahtuneen voimakkaan muuttoliikkeen syitä on 
useIn yritetty antaa sellainen kuva, että muuttoliike johtuisi joistakin poliitti-
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sista pyrkimyksistä siirtää väestöä maan tietyistä osista toisiin tai peräti ajaa ~h
misiä kokonaan ulos maasta. Tällaisia pyrkimyksiä on väitetty olevan sosialide
mokraattisella puolueella. Toisaalta on oletettu, että keskustapuolue haluaisi pi
tää väestön täsmälleen syntysijoillaan. 

Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että muuttoliike sellaisenaan ei ole 
hyödyttänyt sosialidemokraattista puoluetta. Keskustapuolueen kannatukseen se 
on vaikuttanut, mutta ei ole itsestään selvää, että muutto1i1kkeen vastustaminen 
sellaisenaan hyödyttäisi keskustapuoluetta. 

Olisi jo aika jättää puolue taktiset näkökohdat taka-alalle ja käydä avointa kes
kustelua yhteiskuntamme koko muutosprosessista. Tunteita pitäisi rauhoittaa jo 
sen tosiasian, että ne jotka syyttelevät toisia ovat itse olleet kantamassa poliit
tista päävastuuta muuttoliikkeen syiden syntyessä. 

Muuttoliikettä on tapahtunut koko sotienjälkeisen ajan. Elinkeinora'kenteen 
monipuolistuminen, etenkin metalliteoUisuuden rakentaminen sotakorvaus aika
na, antoi ensimmäisen sysäyksen muuttoliikkeeHe välittömästi sotien jälkeen. 
Ratkaisevaksi muodostui kuitenkin siirtyminen avoimeen talouteen 1950-luvun 
jälkipuoliskolla ja 1960-luvun alussa. Pohjoismainen työmarkkinasopimus, kau
pan esteiden purkaminen ja vihdoin EFTA-sopimus loivat perustekijät myöhem
mälle kehitykselle. Avoimeen talouteen siirryttiin ensi sijassa puunjalostusteolli
suuden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisää
miseksi. 1950- ja 1960-luvulla tuotantorakenteessamme ei tapahtunut kovin 
suurta muutosta siitä huolimatta, että metalliteollisuuden ja ns. uusvientialojen 
vientimahdollisuudet paranivat. Suhdanteiden heiketessä pa'ljastui kansantalou
den rakenteellinen heikkous, ajauduttiin devalvaatioon ja kansantalouden pakko
tasapainoittamiseen. Tässä tilanteessa tapahtui paljonpuhuttu raju muuttopur
,kaus. 

Sosialidemokraatit tulivat hallitukseen 1966 eli ajankohtana, jolloin taloudel
linen kehitys oli kääntymässä huonompaan suuntaan. Kansantalouden kehitystä 
säätelevät ratkaisut oli tehty sosialidemokraattien ollessa oppositiossa. Sosialide
mokraatit kyllä kannattivat siirtymistä avoimeen talouteen, sillä se tarjoaa pa
remmat mahdollisuudet tuotantorakenteen optimaaliselle kehitykselle kansain
välisen työnjaon puitteissa ja antaa kuluttajalle sekä paremmat valinnanmahdolli
suudet että takeet hinta- ja laatukilpailusta. Toisaalta vaadimme jo 1950-luvulla 
voimakasta t,eollistamista ja tuotantorakenteen suunnitelmallista monipuolista
mista työllisyyden turvaamiseksi ja kansantalouden vahvistamiseksi kestämään 
kovenevaa kansainvälistä kilpailua. Voi vain kysyä, mikä olisi ollut tilanne 1960-
luvun lopussa, jos tätä linjaa olisi ajoissa ryhdytty noudattamaan sen sijaan, että 
investoitiin yksipuolisesti maatilatalouteen. 

Sosialidemokraattien linja tuli selvästi esiin keskusteltaessa EEC-sopimuksesta. 
Edellytimme ja vaadimme sitä nyt, että talouspolitiikkaa on vahvistettava, mikäli 
aiomme ottaa vastaan uusia kilpailuhaasteita ja siten saattaa kansalaiset alttiiksi 
yhä suuremmille muutospaineille. 

Keskustapuolueen asenne on koko ajan ollut kaksinaamainen. Toisaalta on 
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ajettu metsänomistajien ja puunjalostusteollisuuden etu}en nimissä siirtymistä 
avoimeen talouteen. Toisaalta on sitten pantu seuraukset, erItYisesti vuosien 
198- 70 muuttoliike, sosialidemokraattien syyksi. Keskustapuolue on kaikin 
tavoin vartioinut kansantalouden rakenteen säiJyttämistä ja mm. vastustanut 
metalliteollisuuden kehittämistä. Kun työllisyysvaikeuksia on tullut, niitä on yri
tetty hoitaa perinteellisellä työllisyyspolitiiikalla . Suhdannepoliittisia toimia on 
vastustettu viimeiseen asti . 

Kun kansantalous on jälleen vaarassa joutua samanlaisen kouristuksen valtaan 
kuin 1960-luvun lopussa, tulisi lopultakin ottaa oppia tehdyistä vil1heistä. Vali
tettavasti hallitusneuvotteluissa on ollut vastassa sama lyhytnäköinen porvarilli
nen ajattelu kuin ennenkin. Ei haluta puuttua metsänomistajien, puunjalostus
teollisuuden ja suurpääoman etuihin, vaan keskitytään raapimaan pintaa työlli
syys- ja aluepolitiikalla. Kun työttömyys ja muuttoliike lisääntyy, syytetään taas 
sosialidemokraattien pahantahtoisuutta. Tällä kertaa sosialidemokraatit eivät kui
tenkaan lähde takuumiehiksi talouspolitiikalle, joka ei mitään muuta ja joka si
ten pakottaa ihmisen muuttamaan vastoin tahtoaan. 

Viime vuosina on saavutettu huomattavaa edistystä ja yhteisymmärrystä alue
politiikassa. Sorsan hallituksen toimenpitein luotiin kehitysalueille n. 30 .000 
uutta työpaikkaa. On perustettu Kehitysaluerahasto ja säädetty aluepoliittiset 
lait. Keskustapuolue on liikkunut vanhankantaisesta kehitysaluepoHtiikasta koko 
maan kattavaan aluepolitiikan suuntaan. Aluepoliittinen lainsäädäntö antaa hyvät 
lähtökohdat yhteistoiminnalle jatkossakin. 

SDP:n suhtautumisessa väestön ja työpaikkojen liikkuvuuteen ovat keskeisinä 
periaatteina täystyöllisyyden saavuttaminen ja alueellisesti tasapainoisen kehityk
sen turvaaminen. Täystyöllisyyden saavuttamiseen kuuluu, että työntekijällä on 
sen vallitessa oltava mahdollisuudet vapaaseen työpaikan valintaan ja vaihta
miseen ilman sosiaalisia ja taloudellisia riskejä . Ensisijaisesti valinnanmahdolli
suudeton turvattava työntekijän omalla alueella. Työpaikkojen sijoittumista oh
jaamaHa on turvattava koko maassa kunkin alueen väestölle pysyvän työpaikan 
saannin mahdollisuus ja mahdollisuus ansiotason nousuun. 

Keinotekoisten aluepoliittisten tavoitteiden sijasta korostamme aineellisen ta
sapainon päämäärää. Tämä tarkoittaa käytännössä elinkelpoisten alueellisten ko
konaisuuksien luomista maan eri osiin siten, että turvataan tuottavuuden nousu 
ja työntekijäin ansiotason kohoaminen koko maassa. On siis luotava elinkeinojen, 
palvelujen ja väestön rakenteen puolesta tasapainoisia kasvukeskuksia valta
kunnanosa- ja aluetasolla. 

Elinkelpoisuuden keskeinen edellytys on elinkelpoinen tuotanto. Sitä ei saada 
aikaan pelkästään syytämällä rahaa mm. kehitysalueiden yrityksille, jois,ta monet 
ovat sitten laskukausina vaatimassa lisää rahaa työvoiman pitämiseksi . Aluepo
liittisen rahoituksen jatkuvan li'säämisen sijasta olisi nyt keskityttävä rahoituks('n 
suunnitelmalliseen kohdentamiseen. Tämä edellyttää suunnittelun ja valvonnan 
tehostamista valtakunnamsella, alueellisella ja paikalUsellatasolla. Laadittavien 
alueellisten kehittämisohjelmien on oltava niin yksityiskohtai1sia, että investoin-
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~eja kyetään niiden perusteella alueellisesti ohjaamaan. Asuntotuotannon ja mui 
den palvelusten dhj'aamiseksi on välttämätöntä saada aikaan ennakkoinformaatio 
yritysten investoirrtihankkeista. 

Aluepolitiikan kohneeksi on otettava koko maa Helsingin ruuhka-alueesta haj a 
asutusalueisiin. Helsingin alueen kasvua on hi1littävä, mutta tätä ei pidä nähdä 
pelkästään rajoittavana pyrkimyksenä, vaan Helsingin alueella kuten myös muis
sa suurissa keskuksissa on kehitettävä sekä tuotantoa että palveluksia paremman 
tasapainon saavuttamiseksi. Muita varsinai'sia ruuhka-alueita Suomessa ei ole
kaan. Kilpailukykyisten vahakunnanosakeskusben luomista kannattaisi harkita 
Helsingin vastapainoksi ja huomiota tulisi kiinnittää entistä enemmän ns. Väli
Suomen sinänsä elinkelpoisnen alueiden kehitysedellytysten turvaamiseen. Monet 
kehittyneinä pidetyt alueet, kuten Kymen lääni ja Häme, ovat monessa suhteessa 
vielä kehitysalueita tasapaino tavoitetta ajatellen. 

Näinä aikoina puhutaan paljon desentraHsaat,i,osta, joka on asetettu ikäänkuin 
keskittämisen vaihtoehdoksi. Keskittämistä pidetään itsestään selvästi pahana 
asiana ja desentralisaatiota hyvänä. Tässakin asiassa olisi jo aika nähdä kokonai
suus : Keskittäminen rIman samanaikaista desentralisointia aiheuttaa byrokratiaa 
ja suunnitteluvirheitä, desentra1isaatio ilman samanaikaista keskittämistä synnyt
tää hajanaisuutta ja tehottomuutta. Tehokas aluepolitiikka ei ole mahdoUista, 
ellei vahvisteta yhteiskuntaa ja suunnitelmaUisuutta ,kaikilla tasoilla. 

Aluepolitiikassa ollaan vasta pääsemässä tehokkaaseen sovdtamisvaiheeseer 
Lainsäädäntöä on vielä kuitenkin kehitettävä mm. sijainninohjauksen tukitoimen
pi,teiden käytössä lisättävä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä erilaisten toimen
piteiden muodostamaan kokonaisuuteen, kuten mm. valtion rahoituslaitosten 
toiminnan yhtenäistämiseen. Hallintoa on kehitettävä uudistamalla väliportaan
hallinto lääninhallintomallin pohjalta ja edistämällä kuntarakenteen muuttumista 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Haja-asutusalueiden kehittämiseksi olisi luotava kokonaisvaltainen maaseudun 
elinkeinopdlitiikka, jossa kiinnitetään erityistä huomiota metsät yön olosuhtei
den parantamiseen ja osa-aikaviljelyn kehittämiseen metsäraaka-aineen hyvä'ksi
käytön ja karjataloustuotannon turvaamiseksi. Tämä edellyttää muutoksia m~ 

talouspolitiikassa, jonka MTK-keskeisyys uhkaa maaseudun elämänmuotoja . 

. 4 2 SKDL:n puheenvuoro 

Ylitarkastaja Hemmi Pääkkönen 

"Maassamuuton ohjaus - massamuutoksen ohjaustako?" keskusteluteeman 
nimikkeenä antaa aiheen kysymyksiin ohjataanko maassamuuttoa ja onko kysy
mys massamuutosta. Tarkennuksena voidaan vielä kysyä, onko tavalla tai~ka 

toisella ohjattu maassamuutto massamuuttoa. 
Voidaan lähteä sii<tä, että kansalaisten muuttamiseen paikkakunnalta toiselle 

on aina olemassa omat syynsä. Useimmiten ovat kysymyksessä muuttajan kan-
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nalta painavat syyt. Ihminen viihtyy yleensä mieluiten syntymäsijoillaan, mikäli 
väältä löytyvät lähimain kunkin ajankohdan mittapuita käyttäen normaalit elämi
sen mahdollisuudet. 

Elinkeinorakenteen muuttuminen agraarivaltaisesta teollisuus-, kauppa- ja 
palveluelinkeinovaltaiseksi on aikaansaanut sen, että ihmisen eläminen ja kai
kinpuolinen toimeentuleminen on enenevässä määrin rahasta kiinni. Raha näyt
telee pääosaa ei ainoastaan palkallaan elävien vaan myöskin yrittäjien jopa maa
ja metsätaloudesta elävien ihmisten toimeen tulossa. Impulssi, joka irroittaa ihmi
sen syntymäsijastaan on näin ollen useimmiten taloudellista laatua ja raha on se 
miutapuu, jolla taloudellisten realiteettien arvoa mitataan. Niinpä erään kes~ 
kuussa 1974 julkaistun työvoimaministeriön tutkimuksen mukaan maassamuu
ton etuna on tutkimusten kohteena olevien henkilöiden taholta ilmoitettu olevan 
sellaiset kuin turvatummat työmahdollisuudet, elintason kohoaminen ja palvelus
ten saatavuuden paraneminen. Saman tunkimuksen mukaan perheen nimellistulo
jen arveltiin kasvavan maassamuuton seurauksena keskimäärin 16 prosenttia, ja 
kysymyksessä oli tällöin Helsingin seudulle siirtyminen. Näiden lisäksi ilmoitet
tiin tosin muuton tuoma vaihtelu yhdeksi eduksi, mikä viittaa siihen,että muut
tamisen motiivina on muitakin kuin taloudellisia tekijöitä. Kaikesta päätellen 
voimme olla kuitenkin sitä mieltä, että taloudelliset tekijät liittyvät aina dominoi
vina muuton syihin. 

Viimeksi mainittu väite saa tuekseen erittäin painavia lähtökohtia, joiden jou
kossa työvoimapoliittiset lähtökdhdat ovat merkittävimmät. Kun työttömien vuo
sikeskiarvo oli 1960-luvun alkupuolella pysytellyt noin 25000-35000 välillä 

ja koko maan työttömyysaste 1,5 prosentin seutuviUa, vastaavat luvut vuosien 
1967-1969 matalasuhdanteen johdosta nousivat vuoden 1968 a1lkupuolella 
125000 työttömään ja työttömyysasteen osalta 4 prosenttiin. Tästä oli seurauk
senaennätysmäinen maastamuutto, mutta maassamuutonkin kohdalla ovat muut
tajain lukumäärät olleet sangen korkeita vaihdellen sanottuna aikana 204000 ja 
222000 henkilön välillä. Muuttoliikkeen voimaklkuuden ymmärtää erinomaisen hy
vin siinä valossa, että avoimien työparkkojen määrä työttömistä työnhakijoista oli 
vastaavana aikana koko maassa van 8.1 prosentista 16.1 prosenttiin maamme 
työvoimatoimistoissa. 

Tarkasteltaessa muuttoliikkeen suuntaa havaitaan, että suunta on aina alueel
lisesti ollut etelään, lähinnä Uudenmaan läänin alueelle, Helsinkiin ja Porvoon
seuduille sekä Lounais-Suomeen. Väestömäärän kasvu Uudenmaan läänissä on 
vuosittain noin 20000 henkilöä, ja pääasiallinen syy on muuttoliike. Näin ollen 
lähes neljännes maamme asukkaista asuutätänykyä Uudellamaalla. 

AmmatiUista muuttosuuntaa tarkasteltaessa vahvistuvat yhä edelleen muuton 
taloudelliset motiivit. Työvoiman määrä on supistunut maa- ja metsätalouden 
piirissä ja noussut teolJilSsuus- ja palveluammateissa. Maassamme oli vuonna 1960 
työllistä työvoimaa 2 128 000 henkilöä. TäHön palveli maa- ja metsätaloudessa 
sanotusta työvoimasta 36 prosenttia, mutta vuonna 1973 enää vain 17 prosent-
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tia. Teollisuuden osalta ovat vastaavat luvut 22 ja 27 sekä palveluelinkeinoissa 
32 ja 47. 

Jos haluaisimme saada jonkinlaisen kuvan siitä, onko maassamuutossa kysy
myksessä massamuutto, voitaneen kysymykseen antaa vastaus vuoden 1980 
väestömäärien ennusteen pohjalta. Sanottuna vuonna näet arve<l1aan maamme 
4 714 000 asukkaasta pelkästään Uudenmaan läänin alueella asuvan 1 151 000 
henkilöä, ja muualla Etelä-Suomessa väestön määrä olisi 1 747000 henklöä, kun 
sitä vas·roin kehity-saluelääneissä olisi asukkaita yhteensä vain 1 816000. Oma
kohtaisesti olisin valmis katsomaan, että kysymyksessä on melkoisen lyhydlä 
ajalla tapahtuva massamuutto, joka ei tapahdu tasaisesti, vaan suuntautuu yksi
puolisesti maan eteläosaan ja sielläkin suhteellisen ahtaalle aineelle. 

Epäselvyyttä ei ole siitä, etteivätkö lähes kaikki maassamuuttajat samoinkuin 
myöskin maastamuuttajat olisi työttömiksi taikka yleensä toimeentulomahdolli
suuksia vaille jääneitä henkilöitä. Suurin osa näistä hakeutuu työvoimaministe
riön valvonnan alaisen paikallisen työvoimatoimiston työnvälityksen kautta etsi
mään työtä. Näin tapahtuu miltei sataprosenttisesti valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain mukaisten työttömyyskassojen jäsenten keskuudessa, 
mutta työnhaku työnvälityksen kautta on runsasta myöskin työttömyyskassojen 
ulkopuolella olevien työttömien keskuudessa. Innokkeena on ensiksi mainituilla 
työttömyyskassan jakama päiväavustus ja viimeksi mainituilla työllisyyslain ja 
-asetuksen säätämä työttömyyskorvaus, joka on tarkoitettu, kuten kassa-avustus
kin lieventämään työttömyydestä johtuvaa haittaa sinä aikana, jolloin työnvälitys
toimisto ei kykene osoittamaan työtä. 

Paitsi työtä, voidaan työnhakijaksi tulleelle tarjota myöskin ammattikoulutus
ta, mikäli hänen kouluttamisensa katsotaan aiheelliseksi ja tuloksia työhön sijoit
tumisen kannalta tuottavaksi. Vajaatyökykyinen voidaan sijoittaa määräajaksi 
työkokeiluun. 

Niin hyödyllinen ja tarpeellinen kuin edellä selostettu systeemi työttömän kan
nalta onkin, hänet samalla temmataan mukaan vahvahkoon organisaatioon, joka 
voi tehokkaasti ohjata työttömän lähitulevaisuutta. Mahdollisuuden organisaa
tiolle tähän antavat työttömyyskassalain, työllisyyslain ja vastaavan asetuksen ja 
työnvälityslain määräykset sekä erinäiset säädökset työvoiman kouluttamisesta, 
ammatinvalinnan ohjauksesta ja työvoiman liikkuvuudesta. 

Työvoiman alueellista liikkumista pidetään työmarkkinoiden tasapainottami
sen kannalta työvoimapolitiikassa välttämättömänä. Samalla sen avulla on uudel
leen kouluttamisen ohella tahdottu edistää liikkuvuutta eri ammattien kesken. 
Myönnettäköön, että näin onkin tietyssä määrin asianlaita. Kun liikkuvuutta 
pidetään välttämättömänä kuitenkin siitä syystä, että avoimet työpaikat Etelä
Suomessa ja kehitysalueiden liikekeskuksissa välttämättä tarvitsevat työvoimaa, 
joudutaan välittömästi tarkastelemaan liikkuvuuden ylläpitämistä myöskin kehi
tysaluepolitiikan kannalta, ja kysymään, muodostuuko toimenpide massamuuton 
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ohjaukseksi nimenomaan etelän runsaammille työmarkkinoille ja harvoihin kes
kuksiin kehitysalueilla. 

Olen kuullut sanottavan niinkin, että liikkuvuuden edistämisellä taikka sen 
estämisellä ei kehitetä aluepolitiikkaa. Ehkäpä ei, mutta aluepolitiikan kehittämi
nen saattaa olla tarpeetonta sen jälkeen, kun mainitunlainen liikkuvuuden suun
taus on jatkunut kauemmin ja imenyt mukanaan kehitysalueiden väestön työky
kyisen osan. Tämän vuoksi liikkuvuuden edistäminen ilman hyvi~sä ajoin toi
meenpantuja perustavaa laatua olevia työllisyyden edistämistoimenpiteitä on pel
kästään turmiollistaz Kehitysalueiden työkykyisen väestön uhkaava väheneminen 
ja mahdollinen loppuminen jättää käytännöllisesti katsoen arvottomiksi ne raaka
ainelähteet, joita kehitysalueilla monessak,in muotoa suhteellisen runsaasti on. 
Mainittakoon esimerkkinä vain metsävarat ja malmivarat sekä tietenkin maata
lousmaa. Kaikkien näiden hyväksikäyttö vaikeutuilsi edellä kuvatussa tapauksessa 
ratkaisevasti ja niiden käyttöönottaminen etelästä tai liikekeskuksista tuodun 
tilapäistyövoiman avulla olisi kansantaloudellisesti kannattamatonta. Näin ollen 
työvoiman liikkuvuuden edistäminen ilman tasaisen eri puolille ulotettavan työl
lisyyden samanaikaista tehokasta kehittämistä on ristiriidassa terveen ja kansan· 
talouden kannalta edullisen kehitysaluepolitiikan kanssa. Työvoiman liikkuvuu
den edistäminen ilman viimemainittuja työllisyyden edistämistoimenpiteitä muo
dostuisi aseeksi pysyvän ja lopullisen massamuuton aikaansaamisessa ja palvelisi 
yksinomaan rikkaiden rintamaiden ja asutuskeskusten teollisuus- ja pääomapii
rejä, joilla ei muutoinkaan ole hätää toimeentulostaan ja kehityksestään. 

Liikkuvuuden tehokkaaksi aikaansaamiseksi on työllisyyden ja työttömyyden 
hoidossa useita tehosteita. Syrjäseuduilla, joissa työpaikat ovat kaukana asutus
keskuksissa, joutuu työnhakija sen tosiasian eteen, että hänen on joko muutet
tava pois asuinpaikastaan, voidakseen ottaa tarjotun työn vastaan taikka kieltäy
dyttävä sen vastaanottamisesta ja samalla jäätävä ilman työttömyyskorvausta. 
Asian tilaa pahentavat huonot kulkuyhteydet, joiden vallitessa kulkeminen työ
hön normaalina työaikana kotoa pitäen ei ole mahdollista. Edelleen asuntojen 
puttuminen samoinkuin muuttopaikkakunnan huonojen sosiaalisten olosuhteiden 
ja lasten koulutusmahdollisuuksien heikkouden vallitsevuus ovat usein esteenä 
muuttamaan halukkaankin työttömän sijoittumiselle uudessa työpaikassaan, ja 
tällä tavalla pakottaminen liikkumaan työvoimapolitiikan puitteissa on kantanut 
sosiaalipoliittisesti karvas ta hedelmää, jonka aikaansaamat sairaudet maksaa yh
teiskunta. 

Ammatinvalinnanohjauksella ja ammatti:koulutdksen paikallisella sijoittamisella 
sekä suuntaamisella tarkoin oikeaan ammattiin kussakin yksittäisessä tapauksessa 
ei ole kaikkein vähimmin merkitystä massamuuton torjumisessa. Saman tekevää 
ei ole, koulutetaanko henkilö ammattiin, jossa on työtä tarjolla vain kaukana 
kotipaikasta vaiko ammattiin, jonka omattuaan hän voi sijoittua työhön kotipaik
kakunnallaan. Ammattikoulujen tai ammattikurssikeskusten sijoittaminen tasai
sesti eri puolille maata on myöskin omiaan edistämään tervettä ammatinvalil1taa 
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ja oppimisalttiutta, joilla seikoilla on merkitystä henkilön sijoittumiselle halua
mallaan tavalla työelämässä. 

Edellä olen jo viitannut niihin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömät ottaa 
huomioon samalla kun toteutetaan työvoiman liikkuvuutta, jotta se ei muodos
tuisi välikappaleeksi lopulliselle massamuutolle. Nämä toimenpiteet ovat tasaisen 
työllisyyden edistämistoimenpiteet. Meillä on ryhdytty yritysten ja työ- sekä toi
mipaikkojen sijainnin ohjaukseen, mutta nähdäkseni riittämättömin tutkimuksin 
ja riittämättömin voimavaroin. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että olisi aktiivi
sesti luotava sekä tiedolliset että materiaaliset edellytykset tälle toiminnalle. 

Sikäli kuin liikkuvuutta on tarpeellista edistää, olisi sen tapahduttava siten, 
että se ei muodostuisi lopulliseksi massamuutoksi ja kotipaikan ainaiseksi vaihtu
miseksi niiden kohdalla, jotka eivät halua muuttaa kotipaikkaansa ainaiseksi . 
Heille olisi pyrittävä luomaan paluunmahdollisuudet jo mainittuja työllisyyden 
edistämiskeinoja käyttäen. 

Niiden muuttajien osalta, joiden kohtalona on jäädä muuttopaikkakunnalleen, 
olisi muuton ja sijoittumisen tapahduttava kontrolloituna. Tähän kuuluu asun
non, lasten koulutus- ja hoitomahdollisuuksien, yhteiskunnallisten palvelujen 
sekä toimintamahdollisuuksien ynnä viihtyisän työ- ja toiminta ympäristön anta
minen muuttaneelle ja hänen perheelleen. Yksinäisten ja nuorten henkilöiden 
kohdalla olisi tarpeellista järjestää erityinen vastaanotto- ja ohjausjärjestelmä, 
joka opas taisi ja ohjaisi sanottuja henkilöitä heidän vaivattomammaksi sijiottu· 
misekseen uuteen ympäristöön. Tämä kontrolli kaikkineen puuttuu meiltä vielä 
kokonaan. 

Kun maassamuutto ei ole itsetarkoitus, kun sen on periaatteessa lähdettävä 
vapaaehtoisuuden pohjalta ja kun sen edistämistä ei voida puolustella kovinkaan 
suuresti yhteiskunnallisin tarkoitusperin eikä ollenkaan puoluepoliittisilla perus
teilla, olisi sen välttämättömässäkin määrin tapahduttava siten ohjattuna, ettei 
siitä tulisi massamuuttoa . 

.4 3 RKP:n puheenvuoro 

Valt. maist. Roger Broo 

Maastamuuttaja joutuu usein sellaisiin tilanteisiin, ettei hän täysin ymmärrä , 
mitä hänelle kerrotaan. Ehkä joku teistä joutuu samanlaisen ongelman eteen, 
kun olen päättänyt pitää tämän puheenvuoron ruotsiksi. Toisaalta tämä on ehkä 
hyvä kokemus juuri muuttoliikesymposiumissa. 

På seminariets generella fråga om flyt1ningsrörelsens storlek och riktning 
varit tillfredsställande svarar svenska folkpartiet ett entydigt nej. De stora flytt
ningsrörelserna särskilt under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har 
i många avseenden varit synnerligen negativa både för landet som helhet och 
inte minst när det gäller den finlandssvenska befolkningen. Flyttningsrörelsen har 
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å ena sidan medfört vikande befolkningsunderlag, stagnation och ökande svå
righeter att upprätthålla rimlig samhällsservice i avfolkningsbygderna och å andra 
sidan en alltför snabb expansion i södra Finlands inflyttningsområden, vilket 
medfört miljöförstöring, bostadsbrist, trafikproblem, stress och sociala problem 
av olika slag. 

Flyttarna är företrädesvis unga personer. Av dem som 1971 flyttade inom 
landet var 61 % i åldern 15- 34 år och hela 72 % av emigranterna, medan 
endast 32 % av hela befolkningen befinner sig inom denna åldersgrupp. Flyttar
nas utbildning är även högre än genomsnittet. Sagda år var 11 % av dem som 
flyttade inom landet studenter mot endast 5 % av hela befolkningen (Statistik
centralens rapport VÄ 1975:20). Det här innebär att flyttningsrörelsen också är 
kvalitativ så att avfolkningsbygderna både drabbas av s.k. brain-drain och hotas 
av förgubbning. 

Olika undersökningar (t.ex. Kari Hietala: Muuttohalukkuus ja informaatio, 
1974) har visat att flyttningen inom landet närmast sammanhänger med tvång, 
dvs. bristen på arbetsmöjligheter på hemorten, medan ,strävan att uppnå bättre 
inkomster och högre levnadsstandard är ett relativt sett starkare motiv vid 
emigration. Klart är dock att de stora emigrationsvågorna till Sverige till strösta 
delen varit betingade av tvång. 

Statistikcentralens undersökningar visar att flyttningen både inom landet och 
utomlands faktiskt gett högre inkomstnivå. Det finns ingen anledning att klandra 
flyttarna. Migrationen har oftast varit den enda möjligheten att trygga den egna 
och familjens utkomst. De flesta skulle otvivelaktigt hellre stannat på hemorten 
om därtill funnits möjlighet. Samhällets uppgift är att skapa sådana betingelsel' 
att flyttningsströmmarna kan minskas för att senare stoppas och kanske t.o.m. 
i någon mån vändas. Man kan med tfllfredsställelse konstatera att den aktiva 
regionpolitik som bedrivits under de senaste åren faktiskt gett resultat, att ett 
Betydande antal nya arbetsplatser skapats i u-områdena och att flyttningsström
marna söderut börjat avta. 

Om man speciellt betraktar flyttningsrörelsen och finlandssvenskarna kommer 
man kanske först att tänka på emigrationen. Man räknar med att 50-60.000 
finlandssvenskar är bosatta i Sverige, vilket utgör en oerhörd åderlåtning när man 
samtidigt beaktar att finlandssvenskarnas antal i Finland enligt folkräkningen 
1970 är ca 302.000 personer. 

Också flyttningen inom landet har vid sidan av de rikspolitiska problemen 
medfört speciella finlandssvenska svårigheter. Exempelvis har den starka 
inflyttningen från norra och östra Finland till Nyland och huvudstadsregionen 
i grund förändrat språk- och kulturförhållandena där ~ch förorsakat svårigheter 
med att upprätthålla tvåspråkigheten. Speciellt hårt har avfolkningen slagit i 
de svenskspråkiga skärgårdsområdenå, för att ta ett annat exempel. 

SFP är den samlande folkrörelsen för Finlands svenska och tvåspråkiga befolk
ning och samtidigt 'ettriksparti som tar ansvar för hela landets utveckling. 
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Partiets position i den ~olitiska centern gör i kombination med direkta finIands
svenska intressen att regionpolitiken Iänge haft hög prioritet i SFP:s program 
och faktiska verksamhet t.ex. i riksdag och regering. 

1 det gäl'lande partiprogrammet, som godkändes sommaren 1974, sägs bl.a . 
föIjande: 

En avvägd regionaI utveckling är ett av de väsentligaste måIen för 
dagens samhällspolitik. Den ekonomiska, sociaIa och kuIturella utarm
ning sam drabbar Iandets gIesbygdsområden bör motarbetas genom en 
konsekvent regionpoIitik. En viktig del av regionpolitiken bör vara 
att dämpa en sådan tillväxt av tätorterna som medför ökade miljö-, 
trafik- och sociaIa anpassningsprobIem. 

Ekonomiskt, socialt och kulturellt fungerande samhällen måste be
varas och ges ökat stöd i gIesbygderna. Den rörliga arbetskraftens politik 
som ytterligare tenderar öka befoIkningstrycket mot söder Iöser inga 
probIem utan arbetspIatser bör skapas där arbetskraften, bostäderna 
och en fungerande närservice finns. En regionpolitik som strävar tilI 
att främja uppkomsten av stora tillväxtcentra utgör ett allvarligt hot 
mot glesbygden. Bättre betingelser för näringsverksamhet i gIesbygdernd 
bör därför skaps. En ändamåIsenlig kontroll av stora etabIeringar inom 
ramen för en fungerande rikspIanering är nödvändig med hänsyn till 
sysselsättnings-, bostads- och arbetskraftsfrågornas skötsel. 

Tasapainoinen alueellinen kehitys on nykyisen yhteiskuntapolitiikan olennaisimpia päämää
riä. Maan syrjäseutujen taloudellista, sosiaalista ja sivistyksellistä köyhtymistä on estettävä 
johdonmukaisella aluepolitiikalla. Aluepolitiikan tehtävänä on myös hillitä sellaista taajamien 
kasvua, joka aiheuttaa lisääntyviä ympäristö-, liikenne- ja sosiaalisia sopeutumisongelmia. 
Taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti toimivat yhteiskunnat on säilytettävä ja syrjä
seutujen tukea lisättävä. Liikkuvan työvoiman politiikka, joka entisestään lisää väestöpai
netta etelään päin ei ratkaise ongelmia. Työpaikkoja on luotava sinne, missä työvoima, 
asunnot ja toimivat lähipalvelut ovat. Sellainen aluepolitiikka, joka pyrkii edistämään suurten 
kasvu keskusten syntymistä on vakav~ uhka syrjäseuduille. Siksi onkin syrjäseutujen elinkeino
toiminnalle luotava paremmat edellytykset. Toimivaan valtakunnan suunnitteluun sisältyvä 
suuryritysten tarkoituksenmukainen sijainninohjaus on tarpeen työllisyys, asunto- ja työvoima
kysymysten hoitamiseksi. 

Pör att påvi:sa arrt regionpolitiken inte bava utgör program och vackert taI för 
svenska folkpartiet kan man presentera en lång lista på regionpolitiska åtgärder 
och propositoner från den förra politi:sIm regeringen, vilka SPP helhjärtat stödde 
och i flera fall direkt tog initiativet till: De nya u-områdeslagarna, utvidgandet 
av u-områdesfondens verksamhetsmöjligheter, grundandet av industribyar, infö
randet av småindustrilån ånyo, statsstöd för kommunernas näringsombudsmän, 
stör till glesbygdens butiker, grundandet av ädelståIfabriken i Torneå och Skogs
botnia i Kaskö, prislag för fisk, stöd för torvanvändning osv. 

För att skapa större regional jämlikhet och därigenom motverka flyttningsrö
relserna räcker det inte alltid med att styra nya resurser till u-områdena. Även 
flyttning av i södra Finland existerande resurser bör tas till diskussion. Enligt 
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SFP innehåller decentraliseringskommittens betänkande många värdefulla syn
punkter och även flera välunderbyggda utlokaliseringsförslag. Partiet har dock 
i olika sammanhang varnat för schematisk utlokalisering av högskolinstitutioner 
och centrala ämbetsverk. Sålunda skulle en uppsplittring och utflyttning av 
agro-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitetet säkert allvarligt 
försämra både undervisning och forskning inom detta regionalpolitiskt centrala 
vetenskapsområde och på det sättet få en direkt negativ effekt. SFP förhåller 
sig också skeptiskt till någon större utflyttning av ämbetsverk och motsvarande 
från Helsingfors. Dylika åtgärder skulle försvara allmänhetens och t.ex. kommu
nernas möjligheter till insyn och kontakt med myndigheterna samtidigt som den 
statliga administrationen och planeringen skulle löpa risk att ännu mer än hittills 
isoleras inom sina olika sektorer. Därtill skulle en förflyttning till rent finsksprå
kiga orter uppenbarligen försvåra institutionernas tvåspråkighet. 

SFP finner en decentralisering av funktionerna och beslutanderätten princi
piellt och praktiskt angelägnare än utlokalisering av institutioner. Partiet har 
sålunda under heLa sinexicstens konsekvent förordat införande av landskaps
själV'styrelse. Många av ele uppgifter som nu handhas inom centrala ämbetsverk 
kunde mera ändamålsenligt skötas på regional nivå, varvid kännedomen om 
lokala och regionala förhållanden bättre än hitt~ls skuNe fås att inverka på be
sluten. 

En central enhet inom regionpolitiken är kommunen. Den ständigt ökande 
centrala och sektorbundna lagstiftningen (t.ex. folkhälsolagen) tar dodken a11t 
större del av kommunernas resurser i anspråk odh minskar deras verksamhets
möjHgheter. Kommunerna borde tvärtom garanteras större egna resurser och 
möjligheter att t.ex. driva näringspoli:dk ochegen näringsverksamhet. 

SFP är berett att fortsätta på den aktiva regionspolitikens linje. 1 de regerings
förhandlingar, som förts under landshövding Miettunens ledning har partiet be
tonat detta. 1 det programförslag som presenterades på tisdagen (18. 11. 1975) 
ingick också ett rätt o~fattande regionspolitiskt avsnitt. Där ingår viktiga princi
piella ställningstaganden om att invånarna i rikets alla delar bör garanteras jäm
lighet både när det gäller utkomst och trivselfaktorer och att emigrationen och 
den osunda flyttningen inom landet bör förhindras. Programförslaget innehåller 
också konkreta punkter såsom styrning av investeringar och etab1eriogskontroll 
för att uppnå en bättre balans mellan regionerna. Bland de konkreta förslagen 
nämns vidare en särskild skärgårdslag, ett förslag som SFP länge efterlyst . 

. 4 4 Keskustapuolueen puheenvuoro 

Kansanedustaja Juhani Tuomaala 

Aluepoliittinen keskustelu - mihin keskustelu maassamuutostakin luonnol
lisesti liittyy - on maassamme itse asiassa sangen nuorta. Merkittävä avaus sille 
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oli taannoin Urho Kekkosen kirja "Onko maallamme malttia vaurastua", jossa 
hän esitti ohjelman maamme syrjäseutujen teollistamiseksi. Oleellinen tapahtuma 
aluepolitiikan lähimenneisyydessä oli myös Ahti Karjalaisen Sonkajärven puhe 
(1963), jota voidaan pitää ajatuksellisena lähtölaukauksena sittemmin voimaan
tulleelle kehitysaluelainsäädännölle. 

Entä mitä sen jälkeen on tapahtunut? Ehkä on syytä lyhyesti kerrata tärkeim
mät toimet. Ensimmäinen niistä oli se, että Karjalaisen 1. hallitus asetti ns. 
Miettusen komitean valmistelemaan esitystä kehitysaluepoliittiseksi, lainsäädän
nöksi. Miettusen komitea sai mietintönsä valmiiksi 1965, ja ensimmäiset kehitys
aluelait saatiin voimaan 1966. 

Tärkeätä on myös se, että valtiojohtoista teollisuutta (mm. Rautaruukin ja 
Outokummun teollisuuslaitoksia) on kyetty sijoittamaan kehitysalueille. Samoin 
pienyrityksiä on jo kauan - tosin vaihtelevin panoksin ja vaihtelevalla menes
tyksellä - tuettu. Hyvin merkityksellistä alueellisen kehityksen kannalta on se, 
että yliopistoja ja korkeakouluja on sijoitettu kehitysalueille (esim. Oulu 1958, 
Jyväskylä, Joensuu ja Kuopio 1966, Vaasa 1968, Lappeenranta 1969). 

1970-luvun 'alkupuoliskon voimassa orleet toiset kehitysaluelait ja Kar}alaisen 
2. hallituksen perustama kehitysaluerahasto ovat niin ikään merkki tapahtumia 
alueellisen kehityksen historiassa. Nyttemmin on saatu aikaan jo kolmas alue
poliittinen la'kinippu vuosiksi 1975-1980. 

Kaikella edellä kerro tulla on koetettu pienentää alueellisessa kehittyneisyy
dessä ilmeneviä eroavaisuuksia, jotka monestakin syystä lisääntyivät erityisesti 
1960-luvuUa ja sen lopulla. Juuri main.ittua aikaa voidaan monestakin syystä 
pitää ikään kuin painajaisunena alueellisen kehityksen kannalta. Viime vuosi
kymmenen aikana Suomi tavoitteli Euroopan ennätystä yhteiskunnallisessa ra
kennemuutoksessa. Kansalaisten elinkeinorakennetta muutettiin lähes väkival
taisesti. Alikehittyneillä alueilla ihmisten ikärakenne ja sukupuoli rakenne vinou
tuivat. 

Kun 1960-luvulla maassamme syntyi yhteensä n. 95000 uutta työpaikkaa, 
tuli niistä yksistään Helsingin seudulle n. 90000. Ammatissa toimivan työvoiman 
lisäys oli tuolloin Helsingin seutukaavaliiton alueella 97.1 % ja muualla maas
samme 2.9 %. 

Luonteenomasta 1960-luvulle oli siis keskittyminen: väestön, vaurauden ja 
myös vallan keskitys. Keskittymisen seuraamukset ovat olleet kielteisyydessään 
vakavia. Ongelmat ovat olleet yhtä hyvin ekologisia ja sosiaalisia kuin taloudelli
sia; niitä on syntynyt ja ne ovat pahentuneet niin kehitysalueilla kuin Ruuhka
Suomessa. 

1960-luvun ja sen lopun keskittymiskehitystä olivat vauhdittamassa sekä siir
tolaisuus että maassamuutto. Mikäli siirtolaisuus jätetään tarkastelun ulkopuo
lelle, on massamuutolla ollut huomattavin vaikutus maamme eri alueiden väes
tön sukupuoli-, ikä-, ja elinkeinorakenteeseen. 

Maassamuuttohan tapahtuu lähinnä kahdensuuntaisesti: toisaalta maaseu-
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dulta ja haja-asutusalueilta asutuskeskuksiin sekä toisaalta kehitysalueilta Etelä
Suomeen. Viime vuosikymmenen aikana asuinkuntaa muutti pysyvästi keskimää
rin 200000 henkeä vuodessa, mikä luku tuntuu lähes uskomattoman suurelta . 
Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin lääniä lukuunottamatta karkki maamme 
läänit kärsivät muuttotappioita. Eniten maassamuutosta hyötyi Uudenmaan 
lääni, joka sai muuttovoittoa keskimäärin 14500 henkeä vuodessa. 1970-luvulla 
on mainittu kehitys ajoittain osoittanut hidastumisen merkkejä, mutta nykyisessä. 
taloudellisessa tilanteessa on syytä olettaa maassamuuton uudelleen lisääntyvän. 

Kehityksen yleispiirteet alkavat olla jo tiedossa. Mitä siis tulee tehdä, kun 
kerran keskittymisestä ei voida osoittaa olevan hyötyä kenelläkään, ei ainakaan 
pit<källä tähtäyksellä? Ensiksi on muistettava, ettei maassamuutto ole mikään 
erillinen ilmiö yhteiskunnallis~sa kehityksessä. Meillä tapahtunut ra.ju pysyvän 
kotipaikan muuttamisprosessi on oleellinen osa niistä oireista, jotka osoittavat 
aluepolitiikkamme kärsineen vakavaa "anemiaa". 

On selvää, että Suomen kaltaisessa markkinatalousmaassa ratkaiseva merkitys 
alueelliselle kehittymiselle on taloudellisilla tekijöillä; lähinnä sillä, missä ja min
kälaisia tuotanto toimintoja harjoitetaan. Ongelmanasettelu on siis tuttu: siirretään
kö ihmisiä tuotannon luo vai päinvastoin? 

Alueiden ja kansalaisten välisen eriarvoisuuden vähentämisen kannalta on niin 
ollen välttämätöntä, että taloudellisia ja tuotannollisia panoksia nykyistä oleelli
sesti enemmän siirretään alikehittyneille alueille. 

Valitettavasti on vain todettava, että uudella aluepoliittisella lainsäädännöllä 
ei mainittua tavoitetta kyetä kuin pinnallisesti toteuttamaan. Säädösten yhteydes
sä esitetty käsitys 10000 uuden työpaikan syntymisestä vuosittain jää hyvin suU
rella todennäköisyydellä vain sanahelinäksi. 

Hyvin vakava virhe, joka meillä alueellista tuotantopolitiikkaa ajatellen on 
tehty, on maatilatalouden ja sen sivuelinkeinojen jatkuva hyljeksiminen. 

Mainitut elinkeinot tarvitsevat nykyistä ratkaisevasti enemmän aineellistakin 
piristystä jo työvoimapoliittisista syistä. Samasta syystä myös käsi-, koti- ja pien
teollisuus täytyy nostaa oikeaan arvoonsa valtion tukitoimenpiteitä ajatellen. 
Tältä kannalta - siis järkevän aluepolitiikan kannalta - katsottuna paljon pu
hutun investointirahaston perustaminen oli jossain määrin harkitsematonta. 

Entä sitten koulutus? Yleistäen voidaan todeta, että maassamme harjoitettu 
koulutuspolitiikka on yliarvostanut akateemisuutta ammattikoulutuksen kustan
nuksella. Alikehittyneet alueet ovat . joutuneet siitä suuresti kärsimään. On niin 
ikään pidettävä mielessä, että korkeakoulukoulutus vaikuttaa ympäristöönsä mo
nin tavoin. Vuonna 1973 oli maan kaikista korkeakouluopiskelijapaikoista Etelä
Suomessa 80 %. Sen seurauksena Uudenmaan läänin alueella oli 1973 korkeam
man asteen koulutuksen opiskelijapaikkoja yli 40 % : lle kouluikäisistä, kun vas
taavat luvut esim. Lapin ja Mikkelin läänien kohdalla olivat 3 % ja 5 %. 

Vuoden 1970 väestölaskennan mukaan maamme kaikista korkeakoulututkin
non suorittaneista peräti 50 % asui Uudenmaan läänissä. Jo tämän luvun poh-
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jalta ymmärrämme, miten tärkeätä on Seinäjoen, Mikkelin ja Rovaniemen kor
keakouluhankkeiden toteuttaminen samoin kuin mahdollisen katon asettaminen 
Helsingin korkeakouluopiskelijapaikkojen määrän kasvulle . 

Maassamuuton hillitsemiseksi on taattava haja-asutusalueiden ihmisille riittä· 
vät perustelut samoin kuin hajautettava valtakunnankeskusverkkojärjestelmää. 
Edelleen on tehostettava sijainninohjausta ja toteutettava ruuhka-alueiden kas
vua rajoittavat toimenpiteet. 

Edellä on jo käynyt ilmi, että maassamuuttajien määrä on viime vuosikymme
nellä ollut erittäin suuri . Sanotun määrän vaihteluväli on tuolloin ollut 205 000 
. .. 220000. Tunnettu tosiasia on, että tietyillä valtion työvoimapolitiikkaan sisäl
tyvillä toimenpiteillä on maassamuuttoa tuntuvasti kiihdytetty. Sitä paitsi nykyi
nen työvoimaministeriö on ollut lähes impotentti niissä tehtävissä, joiden pitäisi 
sille kaiken järjen mukaan kuulua. Tarkoitan tässä työvoimapoliittista suunnit
telua ja ohjelmointia. Kun talouspolitiikan alueella tilanne on jossain määrin sa
mankaltainen, on epäkohtien korjaamiseksi harkittava myös tarkoituksenmukai
sia organisatorisia uudistuksia. 

Alueellisten vinoutumien korjaantumista on kuitenkin turha odottaa, ellei 
kiinnitetä huomiota valtaan ja vallan käyttöön. Eivät alueelliset ongelmat toki 
yksin sillä poistu, että siirretään jokin valtion virasto Helsingistä kehitysalueelle 
- mikäli valtarakenteet säilyvät ennallaan. Sen vuoksi on - kuten edellä jo sa
nottiin - toteutettava väliportaan itsehallinto, jotta maakuntienkin kansalaiset 
saisivat itse päättää omista asioista ja mikä tärkeätä - omin ehdoin. Harkitse
misen arvoinen malli seuraavassa vaiheessa tietenkin olisi jonkinlainen, toimiva 
federalistinen systeemi. Valtioneuvostolta ja keskushallinnolta voidaan joka ta
pauksessa siirtää huomattava määrä tehtäviä ja toimi valtuuksia (myös tosiasial
lisia) alueelliselle välias teen itsehallinnolle. 

Hyvin tärkeätä on, että aluepolitiikka on kokonaisvaltaista. Kun meillä viime 
vuosina on saatu kehitysalueille joitakin tuhansia uusia työpaikkoja ja ehkä hie
man myös esimerkiksi asuntopolitiikkaa tervehtymään, on Ruuhka-Suomen pai
suttamisella samanaikaisesti pyyhitty pois sanottu alueellista kehitystä tervehdyt
tävä vaikutus. Ehkä kuitenkin kaikkein tärkeintä olisi alueellisen kehittämistoi
minnan "väestöpolitisointi" . Meillä ei näet ole vielä riittävässä määrin nähty 
alueellisen kehittymisen vinoutumia väestöpoliittista taustaa vasten. 

Syntyvyys, kuolevuus, siirtolaisuus ja maassamuutto on nähtävä yhtenä koko
naisuutena, jonka rakenteeseen voidaan nykyaikaisella perhepolitiikallakin oleel
lisesti vaikuttaa. Samoin on vihdoin - ja korkeimmalla mahdollisella poliittisella 
päätöksenteko- ja toimeenpano tasolla - asetettava maamme eri osa-alueille jär
kevät väestötavoitteet, joihin keskushallinnonkin virkamiesten olisi kaikissa toi
missaan pyrittävä. 
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.4 5 Kokoomuspuolueen puheenvuoro 

Valtiot. tri Vilho A. Koiranen 

Tarvitsematta sortua mytologiaan väittämällä ihmisellä olevan luontainen 
muuttovaisto, voidaan kuitenkin historiallisesta näkökulmasta todeta sekä val
tioiden sisäistä että niiden välistä muuttoliikettä esiintyneen niin pitkälle kuin ih
miskunnan historiaa on kyetty paljastamaan. 

On tarpeetonta paneutua kansainvaellusten historiaan ja sen aiheuttamiin kult
tuuri- ja valta- tai yhteiskuntapoliittisiin vaikutuksiin. Oman maamme muutto
liikkeen virstanpylväistä riittänee kun todetaan muuttoliikkeen ohjausta esiin
tyneen eri asteisena mm. Helsingin kaupunkia aikanaan perustettaessa ja siirret
täessä ns. Värmlannin suomalaisia uusille asuinsijoille. 

Viime vuosikymmeninä yhteiskuntarakenteen nopean muuttumisen yhteydes
sä - ei vähiten 1940- 1950-lukujen asutustoiminnan ja sen jälkeisen teollistu
misprosessin puitteissa - muuttoliike on noussut sekä poliittisen, taloudellisen 
että sosiaalisen merkityksensä takia erääksi yhteiskuntapolitiikan keskeiseksi on
gelmary hmäksi. 

Muuttoliikettä on esiintynyt ja esiintyy tälläkin hetkellä siitä riippumatta, mi
kä tai millainen on valtioiden poliittinen järjestelmä. Sen sijaan muuttoliikkeen 
ohjattavuuden ja ohjauksen aste saattaa, ja on osoitettavissa ainakin jossain määrin 
korreloivan poliittisen järjestelmän rakenteeseen. J 

Kysymys muuttoliikkeen ohjauksesta on sekä hallinnollisesta että poliittis
ideologisesta näkökulmasta katsoen monitahoinen. Globaalisena perusperiaattee
na, jonka kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien. jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, 
voitaneen pitää ihmisoikeuksien julistuksen kannanottoa, jonka mukaan mui
den perusoikeuksien ohella yksilön oikeuksiin kuuluu oikeus vapaasti valita 
asuinpaikkansa. 

Tämä kannanotto näyttäisi antavan sekä maassa- että maastamuuton ohjauk
selle tietyn sisällÖn. Sen keskeisenä piirteenä on, että muuton ohjauksen tulisi 
olla sillä tavoin muotoiltua, että yksilölle jää ei vain oikeus vaan myös käytännön 
mahdollisuus asuin- ja toimeentuloympäristönsä vapaaseen valintaan. 

Kokoomuksen perusnäkemys muuttoliikkeen ohjausta koskevaan ongelmaan 
ilmenee puolueen periaateohjelmasta. Siinä todetaan yksityisen ihmisen kannalta 
olevan tärkeää, "että hänellä on mahdollisuus ilman yhteiskunnallista pakotetta 
valita se yhteisö, jonka piirissä hän katsoo parhaiten voivansa tyydyttää hengel
liset ja humaaniset tarpeensa sekä toteuttaa inhimilliset tavoitteensa". 

Vaikka edellä esitetty periaateohjelman lainaus koskeekin puolueen suhtautu
mista yksilön oikeuteen valita oma asuinympäristönsä ilman ulkopuolisia pakot
teita, se voidaan yleistää myös ns. massamuuttoa koskevaksi kannanotoksi siltä 
osin, kuin on kysymys toisaalta vapaaehtoisesta ja toisaalta yhteisön painostuk
seen pohjautuvasta muuttoliikkeen ohjauksesta. 
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Kokoomuksen ' mielestä muuttoliikkeen ohjauksen tulee nojautua sellaisten 
taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuriolosuhteiden alueelliseen aikaansaamiseen, 
jotka ovat omiaan joko pysyttämään väestön totunnaisilla asuinpaikoillaan tai 
että yksilöt omavalintaisesti hakeutuvat yhteiskuntapoliittisesti toivottavina pidet
täville alueille . 

Yleisideologisista lähtökohdistaan käsin kokoomus on puolueena asennoitunut 
vähintäänkin varauksellisesti siihen, että yhteiskuntapolitiikassa julkisen vallan 
toimesta pyrittäisiin määrätietoiseen ja/tai suoriin tai epäsuoriin pakotteisiin no
jautuvaan muuttoliikkeen massapohjaiseen ohjaamiseen. Puolueen aluepoliittiset 
tavoitteet lähtevät siitä, että viime kädessä yksilölle tulee jättää sekä valintamah
dollisuus että ratkaisuoikeus asuin- ja työpaikan valinnan suhteen. 

Tämä näkemys ei kuitenkaan merkitse käytännön tasolla sitä, etteikö yhteisön 
talous-, sosiaali- ja kulttuurirakennetta tulisi kehittää siten, että näillä rakenteilla 
ja paikallisilla olosuhteilla olisi vaikutusta yksilön päätöksentekoon joko asuin
paikkakunnalla pysymiseen tai mahdolliseen uuteen elinympäristöön siirtymiseen 

nähden. 
Kokoomuksen poliittisen peruslinjan muuttoliikkeen ohjaamista koskevissa 

käytännön ratkaisuissa voidaan sanoa perustuvan ensisijaisesti muuttoliikettä tai 
paikallaan pysymistä ohjaaviin ns. vetäviin faktoreihin. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olisi pyrittävä talous-, sosiaali- ja kult
tuuripoliittisin toimenpitein poistamaan ne konkreettiset syyt, jotka aiheuttavat 
ns. muuttotyönnön) kuten on ollut laita rakenteellisen työttömyyden, koulutus
mahdollisuuksien rajallisuuden, sosiaali- ja kulttuuripalvelusten puutteellisuuden 
osalta viime vuosina maamme pohjois- ja itäosissa. 

Mikäli aluepoliittisin keinoin ei saada syntymään väestöä joko paikallaan pitä
vää tai uutta väestöä alueelle houkuttelevaa vetoa, muodostuvat yksilön koh
dalla alueelta pois työntävät muuttujat niin painaviksi, että ilman edellä viitatun 
YK:n ihmisoikeuksien perusperiaatteen vastaisia pakkokeinoja väestön paikal
laan pysyttäminen tai sen uusille alueille ohjaaminen osoittautuu mahdottomaksi . 

On paikallaan kiinnittää huomiota myös siihen, minkä asteinen väestön mää
rällinen kierto yhteiskunnan tasapainoisen kehityksen kannalta olisi toivottavaa . 
Samaan yhteyteen kuuluu kannanotto kysymykseen, millaista kvalitatiivista 
muuttoliikettä, esim. sosiaalisen nousun näkökulmasta, olisi pidettävä suota
vana. 

Yksimielisiä voitanee olla siitä, että sekä maastamuutolla, silloin kuin se 
muodostuu niinkin laajamittaiseksi kuin Suomen kohdalla tapahtui tämän vuosi
kymmenen taitteessa, että maan sisäisellä muuttoliikkeellä siinä laajuudessa kuin 
viime vuosien aikana on ollut havaittavissa, on sekä yhteisö- että yksilötasolla 
haitallisia seurauksia. Ei kuitenkaan pitäisi ummistaa silmää myöskään niiltä 
myönteisiltä tuloksilta, joita muuttoliikkeellä, silloin kun se tapahtuu o~keassa 
suhteessa muuhun yhteiskunnalliseen Kehitykseen, saattaa sekä yksilö- että yh
teisötasolla olla. Yhteisökokonaisuuden kannalta asiaa tarkastellen lienee pe-
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rusteltua olettaa, että muuttoliikkeen kokonaan tyrehtyminen - ainakin pitkään 
jatkuessaan - on omiaan jäykistämään yhteisön kulttuuri-ilmastoa, saattamaan 
taloudellisen toiminnan rakenteen passiiviseksi ja vakiintuneisiin uriin pitäyty
väksi ja hidastamaan tervettä sosiaalista kiertoa. 

Toisaalta raju, määrättyihin yhteiskunta- ja sosiaaliryhmiin rajautuva maan 
sisäinen muuttoliike tuo mukanaan sekä yhteisö- että yksilötasoUa sosiaalisia on
gelmia, tuotantorakenteen ja yksilön persoonallisuuden sopeutumisvaikeuksia 
sekä sellaista sosiaalista rauhattomuutta, joka usein on yhteisön tasapainoisen 
kehityksen näkökulmasta haitallista. 

Maassamuuton ohjaamiseen ja maastamuuttoon puuttumiseen julkisen vallan 
ja siitä vastuussa olevien poliittisten puolueiden tulisi asennoitua harkiten, sillä 
niihin kajoaminen koskettaa läheisesti yksilön yleisesti tunnustettuja perusoikeuk
sia. Parhaimmillaan muuttoliikkeen ohjailu on silloin, kun se on välillistä, ts . 
kun ohjailu tapahtuu maan eri osien tuotannollisen, sosiaaIi- ja kulttuuriraken
teen tasapainoisena kehittämisenä siten, että työn-, asunnon- ja asianmukaisten 
sosiaali- ja kulttuuripalvelujen saanti tulee turvatuksi. 

Näiden tavoitteiden toteuduttua jätettäköön yksilöiden päätettäväksi se, halua
vatko he valita asuinympäristönsä maan etelä- tai pohjoisosasta vai viihtyvätkö 
paremmin Pohjanmaan tasangoilla kuin itä-Suomen vaaroilla. 

KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA NÄKÖKOHTIA 

Pj. dos. Veijo Saloheimo 

- Apajalahden kaupunkilaiskuvaus raltlovaunuineen oli lähinnä Helsingin olosuhteiden 
kuvausta. Saattaisi olla tehokasta lähettää Apajalahti kehitysalueelle julistamaan näitä 
näkemyksiään. (Keijo-Kalevi Nyström) 

- Valtava osa muuttajista on asutuskeskusten välisiä muuttajia jopa kaupungista maalle
muuttoa. Näkökulma on täällä jäänyt liian suppeaksi ja kuva muuttotapahtumasta ja 
muuttajan sopeutumisesta liian kielteiseksi. (Pekka Huuhtanen) 

TIEDONTARVE 

- Miten muuttajat kokevat muuttotapahtuman on alue, josta. meillä on vain 'vähän tietoa. 
- Suuremmissa kaupungeissa näyttää jatkuvasti syntyvän uusia pitäjäseuroja, niiden erääksi 

tehtäväksi sopisi hyvin pitää huolta kotikunnasta muuttavista nuorista tarjoamalla kon
takteja omanpaikkaisiin ja antamalla kaikkea tarpeellista informaatiota. 

- Yhteiskunnan päätöksentekomekanismin kehittämiseksi ja suunnittelutavoitteiden mää
rittelemiseksi olisi selvitettävä ne tekijät, jotka ovat aiheuttaneet yhdyskuntatoimintojen 
epätervettä hajaantumista tai kasautumista. 

- Esimerkkinä esitetty tutkimus osoittaa, että tämäntyyppistä tutkimustoimintaa on laa
jennettava. 

- Kriminologian tutkimuksessa olisi syy tutkimuksen rinnalla keskityttävä taloustieteitten 
tapaan säätelymahdollisuuksien kartoittamiseen ja säätelymallien kehittämiseen. 

- Eri rikostyyppien tason ja jakautumisen määräytymistä ja säätelymahdollisuuksia koske
vaa tietoa olisi hankittava. 

- On tutkittava, missä määrin rikollisuusrakenne on selitettävissä väestörakenteella ja 
muuttoliikkeellä. 
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6. TIETÄÄKÖ PÄÄTTÄJÄ MITÄ PÄÄTTÄÄ
TIETÄÄKÖ MUUTTAJA MIKSI MUUTTAA? 

.1 YHTEENVETO TIEDON TASOSTA KÄYDYN KESKUSTELUN 
POHJALTA 

Toiminnanjohtaja Jouko Hulkko 

Seminaarin järjestäjät ovat antaneet tehtäväkseni laatia lyhyen yhteenvedon käy
dyssä keskustelussa esille tulleesta muuttoliikettä koskevasta tiedon tasosta . Teh
täväni ei ole esittää arvioita tiedon tason sisällöstä ja tiedon tarpeesta, sen tekee 
symposium työryhmä, vaan kuvata erinomaisen monipuolisten alustus1ten ja kes
kustelujen annin pohjalta, mitä me tiedämme muuttoliikkeestä. 

Notoorinen tosiasia on, että kansalaisilla on maassamme vapaus muuttaa asuin
paikkaa. Se on perusoikeus. Varsinaista pakkomuuttamista ei ole maass'amme rau
han oloissa ollut. Asuinpaikan muuttaminen onkin 'tapahtunut omasta vapaasta 
tahdosta tai muista syistä, yleensä paremman toimeentulon saamisen toivossa. 
Ihmisille muuttaminen toiselle paikkakunnalle voi merkitä elämisen laadun para
nemista objektiivisesti arvioiden. Muuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa myös eri
laisia kieheisiä seurauksia jdko muuttaneille ~hmisrMe tai heidän lähtökuntiin jää
neille omaisilleen. Muuttoliikkeen saadessa väestöpohjaan nähden suuret mitat 
syntyy erilaisia seurausilmiöitä sekä muuttovoittoa että -tappioita saaneille kun
nHle ja niiden asukkaille. Näin kehittyy yksilö- ja ryhmätasolla se ongelmavyyhti, 
jota olemme täällä käsitelleet . 

Eilinen ja tämä päivä ovat antaneet monille meistä paljon uutta tietoa jopa sel
laista, joka on asettanut kyseenalaiseksi vielä näihin päiviin asti vallalla olleita 
käs1ityksiä. Jo esiteollisessa yhteiskunnassa liUkkuvu'Us oli vilkasta ja poikkesi ny
kyisestä muuttoliikkeestä lähinnä alueelliselta ja rakenteelliselta ulottuvuudel
taan. 

Vaikka muuttoliike onkin ajallisesti aaltomaista, niin varovasti arvioiden voi
daan siihen nykyään vuosittain katsoa osallistuvan noin 5 % väestöstä. Muutto
liike on valikoivuutensa takia vahvistanut muuttovoittoa saaneita alueita ja hei
kentänyt muuttotappioista kärsineitä alueita. Tämäillmenee mm. poliitdsen ja ta

loudellisen päätöksenteon keskittymisessä entistä enemmän. Teollisuus-Suomeen 
etenkin Helsingin seudulle ja mevkitsee väestön ikärakenteen vanhenemisen 
myötä taantumuksellisempi'a yihtdskunnallisia asenteita muuttotappioalueilla siitä 
riippumatta mitä poliittista näkemystä ko alueen ihmiset edustavat. 

Muuttoliikkeen määrään ja suuruuteen voidaan vaikuttaa, vaikka muuttoaal-
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lot ovatkin tähän asti olleet viranomaisille enemmän tai vähemmän yllätyksiä. 
Keskeinen asema muuttoliikkeen ohjauksessa, on yleisellä talouspolitiikalla, 

minkä olisi suuntauduttava alueellisen täystyöllisyyden turvaamiseen sekä kansa
kunnan henkisten ja aineellisten voimavarojen mahdollisimman tarkkaan hyväksi
käyttöön. 

Tiedämme, että muuttovoittoa saavat yleensä kunnat, joissa on keskimääräistä 
korkeampi tulostaso, työllisyys- ja teollistumisaste, hyvät palvelut ja alhainen ve
roäyrin hinta. Muuttovoittoalueilla muuttoliike aiheuttaa lisäinvestointeja mm. 
asuntoihin ja kunnallistekniikkaan . Tappioalueilla syntyyasuntoinvestointien va
jaa käyttöä sekä suhteessa muihin kuntiin kasvavia terveys- ja sosiaalipalveluja. 

Tietoa muuttoliikkeestä saamme käytännön havainnoista, tilastoista sekä eri
laisista selvityksistä ja tutkimuksista. Keskustelu on osoittanut, että omakohtai
set kokemukset ja havainnot ovat usein ensisijainen tiedonlähde, jonka merkitys 
voi alla hyvinkin suuri. Joka tapauksessa havainnot täydentävät sitä tietopiiriä, 
mikä on saatavissa tilastoista ja niitä analysoimalla. Tilastot kertovat mitä on 
tapahtunut . Niiden pohjalta voidaan laatia ennusteita, joista tiedämme etteivät ne 
ainakaan väestötieteen alalla ole koskaan pitäneet pikkaansa. Ennusteen tarkoitus 
onkin vain kertoa mitä tapahtuu, jos kehitys jatkuu siinä oletettujen lähtökohtien 
pohjalta. Ennusteilla on hälytysarvonsa : sen tulisi saada päätöksentekijät toimi
maan, että ennusteen kielteiset kehitysarviot eivät toteutuisi. 

Selvitykset ja tutkimukset pyrkivät tuomaan lisätietoja muuttoliikkeen seu
rausvaikutuks'iin yhteiskunnallisena ilmiönä, mutta myös ihmisten itsensä kan
nalta, miksi muutetaan ja mitä seurauksia muutoIla on muuttajalle itselleen. 
Karkeasti yleistäen voinen todeta, että muuttoliikkeestä on varsin paljon makro
tason tietoa, mutta niukalti yksilö tason tietoa. Kotimaiset tutkimukset osoittavat 
varsin yhtäpitävästi, että muuttajat valikoituvat muusta väestöstä iän, sukupuo
len, koulutuksen, ammatin ja elinkeinon suhteessa. Muuttamiseen vaikuttavat 
muutkin syyt kuin taloudelliset: avioituminen, sosiaalinen paine pari esimerkkiä 
maini takseni. 

Meillä ei ole kuitenkaan tietoa eikä mahdollisuuksia esittää yhtenäistä muutta
jan muotokuvaa, vaan useita psykologisten, sosiaalisten ja taloudellisten seikkojen 
perusteella erotettavissa olevia muuttajaryhmiä sekä niiden taustalla olevia teki
jöitä. Muuttokohteen valintaan vaikuttavat mm. etäisyys, paikkakunnan tuttuus, 
työnsaanti- ja ammatilliset etenemismahdollisuudet, yhteiskunnan puoleensavetä
vyys ja palveluvarustus sekä sosiaalinen rakenne. Vaikka muuttaneet perheet eivät 
kärsikään eristäytyneisyydestä ja sosiaalisten kontaktien puutteesta siinä määrin 
kuin usein tuodaan esille, se ei kuitenkaan sulje pois sitä, että toisenlaiseen yhdys
kuntaan muuttamisen kautta aiheutetaan näille ihmisille sopeutumisvaikeuksia. 

Tietoa on sekin, kun tiedostamme mitä emme tiedä. Muuttamisen vaikutuk
sista lapsiin ja nuoriin on perin vähän tietoa. Muuttopäätöstä tehtäessä heitä ei 
yleensä kuulla eikä heidän ikäluokalle välttämättömiä kehitys- ja turvallisuustar
peita oteta tällöin huomioon. Joitakin hajahavaintoja on tehty, jotka osoittavat, 
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että sopeutumiseen liittyvät vaikeudet koskevat myös heitä. Miten syvältä ja 
peruuttamattomasti, sitä emme tiedä. 

Tiedon katveessa ovat myös ne yksilötason vaikeudet, joita syntyy voimak
kaan väestökadon alueille jääneen rakenteeltaan vinoutuneen ja vanhentuneen 
väestön keskuudessa. 

Oltiinpa tämän hetken tiedon tasosta mitä mieltä tahansa niin tosiasia lienee, 
että tietomme pohjautuvat pääasiassa menneisyyteen ja nykypäivään. Muutto
liikkeen vaikutukset tu1evaisuuteen ovat miltei kokonaan hämärän peitossa. Kui
tenkin voitan~e todeta muuttoliikkeen murtaneen asutuksellisen eristyneisyyden 
rajoja ja näin edistäneen suomalaisten perintötekijöiden paranemista. Muutto
liikkeen vaikutukset nykyisten lasten ja nuorten keskuudessa heidän aikuistues
saan paljastuvat kdkonaisuudessaan vasta tulevaisuudessa, missä meitä voi odot
taa todellinen yllätys . 

. 2 SYMPOSIUMIN RAPORTIN YHTEENVETO 

Symposium työryhmä 

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu vapaasti valita asuinpaikkansa. Häntä ei saa 
pakottaa sen paremmin kotiseutunsa jättämiseen kuin uuden asuinpaikkakunnan 
valintaan. 

Muuttotapahtumalla on aina alueellisia seuraamuksia. Siksi yhteiskunnan tu
lee pyrkiä muuttoliikkeen aktiiviseen seurantaan ja tarvittaessa myös ohjaukseen. 
Alueellista kehitystä on ohjattava niin, että kaikilla alueilla ihmisen henkinen ja 
aineellinen hyvinvointi voisi nousta. Tutkimusten avulla tulee tuottaa tietoa 
alueellisesta kehityksestä sekä muuttoliikkeen välillisistä ja välittömistä vaiku
tuksista alue- ja yksilötasolla. 

Aluepoliittinen kuten yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko yleensäkin edel· 
lyttää syvällistä ja riittävää tietoa etenkin yksilökohtaisiin valintoihin ja käyttäy
tymiseen liittyvistä kysymyksistä. Ihmisen muuton syynä on pidettävä alueen 
puuttuvia mahdollisuuksia tyydyttää hänen sekä taloudellisia että henkisiä tar
peitaan ja olettamus ta näitten paremmista tyydyttämismahdollisuuksista jossain 
muualla. Tähänastiset tutkimukset eivät ole mm. yksilön käyttäytymistä koske
vien tutkimusten osalta johtaneet riittävän syvällisiin tietoihin. 

Tutkimustoiminnan kehittämisessä on pikaisesti kiinnitettävä huomiota pää
töksentekoa palvelevan tutkimuksen riittävyyteen ja monipuolisuuteen sekä jat
kuvaan seurantaan. Tutkimusmenetelmien kehittämisen osalta on syytä kohdis
taa toimenpiteet eri tieteenalat yhdistäviin sekä rinnakkaisiin tutkimuksiin, joissa 
samaa ilmiötä tutkitaan eri näkökulmia painottaen. Etenkin käyttäytymistieteiden 
alalla on tutkimuksia pyrittävä yhteenniveltämään ja menetelmiä kehittämään 
mm. osallistuvaa havainnointia haastattelu tutkimusten lisäksi hyväksi käyttä

mällä. 
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Yksilön arvoasenteita ja -tavoitteita sekä niitten muuttumista koskevaa tutki
musta on lisättävä ja monipuolistettava mm. tarvehierarkiaan perustuvin sosiaa
lipsykologisin tutkimuksin. 

Käytettävissä olleen tiedonkaan hyödyttäminen ei yhteiskuntapoliittisessa pää
töksenteossa ole ollut riittävän tehokasta. Tiedon puutteen korjaaminen voikin 
muodostua yhteiskuntakehityksen ohjaamisessa merkitykselliseksi vain, mikäli 
tiedon tarjontaa ja etenkin hallintoa ja päätöksentekomekanismia pystytään kehit
tämään. 

Ihmisen alueellisten olojen ja hänen hyvinvointinsa mahdollisimman tasapai
noisen kehityksen turvaaminen voi onnistua vain, mikäli yksilön asenteet ja ta
voitteet nykyIstä paremmin tunnetaan ja otetaan entistä enemmän huomioon 
yh teiskun tapolii ttisessa päätöksenteossa. 

176 



7. LOPPUSANAT 

Prof. Vilho Niitemaa 

Aluksi totean että symposiumissa on hyvin monesta näkökulmasta tarkasteltu 
maansisäisiä muuttoliikkeitä. Näistä erityisesti tieteen näkökulmasta .sanoisin, 
että tarkastelunalainen onge1maryhmä on aika-akseHltaan varsin pitkä mennei
syydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen ulottuva. Sen piirejä on tarkasteltu 
Euroopan puitteissa, Suomen puitteissa 'sekä alueellisena että kuntakohtaisena 
ongelmana ja viimeksi nyt yksiJlökohtaisena ongelmana. Sen tarkastelusektoreista 
voisi ottaa esiin yhteiskunnallisen, taloudellisen, psykologisen, poliittisen, oikeus
tieteellisen ja myös historiallisen näkökulman. Käsittely on liikkunut eri tasoilla, 
makrotasolla ja mikrotasoHa. Siinä on kosketeltu poliittisia, hallinnoUisia ja orga
nisatorisia sekä myös suunnittelukysymyksiä. Nämä kaikki kytkeytyvät tietyllä 
tavalla tieteen piiriin ja katsoisin, että tieteen tehtävänä, erityisesti eri osatietei
den tehtävinä on antaa välineitä, esittää ongelmia ja tuoda tietoa koko tästä 
ilmiöstä. 

Toiseksi puuttuisin erääseen näkökulmaan, joka tää'llä on useassakin puheen
vuorossa vilahtanut esiin, mutta ei ole tullut kokonaisuutena lainkaan tarkas
teltavaksi. 

Tarkoitan futurologian näkökulmaa. Siitä on viime vuosisadalla eläneen Hege
Iin suuhun pantu sanat, että historia opettaa, että se ei mitään opeta. En usko, 
että tämä pitää paikkaansa vaan toteaisin, että nimenomaan historialla on aika 
tavalla antia tällaiseen ongelmaryhmään:se antaa esimerkkiainesta, tiettyjä ra'!
kaisumalleja, olivat ne sitten soveltuvia meidän oloihin tai eivät, joka tapauk
sessase antaa tiettyä vertai'lumateriaalia. Edelleen se antaa viitteitä ikehityslin
joista ja ennen kaikkea tuo esiin ainesta, joka liittää tietyt erilaiset tekijät tällai
sen i1miön yhteyteen. 

Akateemikko Jutikkala otti esiin erään kuvaavan esimerkin siitä, miten epä
luotettavia tällaiset ennusteet ovat ja käytti varsin havainnollista esimerkkiä 
nimittäin Suomen väestöennusteita eri ajoilta. Nirnkuin muistamme 1930-luvulla 
ilmestyneessä Suomen Kuvalehden eräässä kirjoituksessa pulakauden a~haisiin 

syntyvyysluikuihin viitaten ennustettiin, että Suomen väkiluku ei ylitä koskaan 
neljää miljoonaa. Väestöennusteiden laatijoiden olisi pitänyt pysähtyä vähän 
enemmän tähän ongelmaan ja todeta, että tämänkaltaisilla ennusteilla on muuan 
yhteinen piirre, nimittäin se, että ne perustuvat liian lyhyeen aikajaksoon eli 
liian lyhyeen lähimenneisyyteen. Näin voimme saada ainakin oppia niistä ereh
dyksistä, joita tällaisilla ennusteilla on. 
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En tiedä onko tieteessä tutkittu tätä futurologista ennustelua tarkemmin. 
Meiilähän sellainen oli muutama vuosi sitten eräiden seminaarien ja symposiu
mien muoti teemana, muta onko asiaa vakavammin tutkittu. 

Olen itse lukenut erään englantilaisen tu~kimuksen, joka kylläkin liittyy 
aivan toisille alueille, mutta antaa viitteitä siihen, millä tavoin tämmö~siä ennus
temalleja on arvosteltava. Muuan englantilainen tut:'kija 1. F. Clarke on tutki
nut kysymystä, m~Hä tavoin eri aikoina on ennustettu maihinnousu-uhkaa Eng
lantiin ja todennut, että vuodesta 1763 vuoteen 1871 pahana oli Ranska, jdka 
uhkasi maihinnousulla Englantiin. Mutta 'sitten tapahtui v. 1871 roolimuutos 
ja uhkaksi tulikin Saks~, mfllä vaaralla peloteltiin englantilaisia. Jos tätä kritisoi 
niin voi todeta, että tässä on aivan selvä poliittinen tarkoituksenmukaisuus: 
vaarallisin mannervaltio katsotaan siksi uhkaksi, joka tuodaan esiin kun halu
taan vaikuttaa kansaan. 

Sitten on muutamia hauskoja esimerkkejä. Kerran seJa.sin muuatta metsästä
jälehteä tämän vuosisadan alusta. Siinä todettiin, että kun autoliikenne lisään
tyy, niin liikenneonnettomuudet vähenevät. Ja esimerkkinä mainittiin, että Ber
liinis'sä oli erään maitokuskin hevonen puraissut sen ja sen salaneuvoksen piian 
korvaa ja sanottiin, että kun auvot yleistyvät, niin tällaiset onnettomuudet jäävät 
ilman muuta pois. Tässä on siis teknfllisen kehityksen väärä tuntemus ollut poh
jana väärälle ennusteelle. 

Toinen esimerkki. Muistan lukeneeni 1930-luvun puolivälissä, kun Lauttasaa
ren silta Helsingissä valmistui, että muuan arkkitehti todisteli vakavissaan, että 
tämä silta aivan lähitulevaisuudessa jää käyttämättömäksi ja rumentaa maisemaa, 
koska ollaan siirtymässä helikopteriHikenteeseen. Ennuste on tietysti ollut ereh
dys, mutta saattaa olla,että vain 'aikaerehdys, kun hän kuvitteli he1ikopterilH
kenteen tulevan niin voimakkaaksi aivan lähitulevaisuudessa. Sen sijaan on nyt 
jouduttu rakentamaan uusi vielä leveämpi rinnal~kaissilta Lauttasaareen. Mutta 
entäpä jos todella tapahtuisi siirtyminen he1ikopteriJi!kenteeseen? 

Tämänkaltaiset esimerkit osoittavat, että futurdlogialla sellaisenaan on tiettyä 
merkitystä, mutta, että siihen on suhtauduttava erittäin kriittisesti eli toisin 
sanoen siinä on noudatettava sitä menete1mää, joka sisältyy kaavaan: tie, ereh
dys, kokemus. Kokemuksen kautta osoitetaan erehdykset ja juuri kdkemusmate
riaalin antaa tuo menneisyyden tietoaines . 

Symposiumissa on tuotu esiin paitsi runsaasti aineistoa, myös runsaasti uusia 
näkökulmia ja ongelmia. Tämä aiheuttaa kysymyksen, eikö tällaisia seminaareja 
olisi arka ajoin syytä järjestää uudestaan: ehkä jostain toisesta näkökulmasta, 
ehkä jostain tietystä rajatusta ongelmasta. Tämän seminaarin puitteissa on 'halut
tu tarkastella kenttää mahdollisimman avoimesti ja avoimena ja saada tiettyä 
kartoitusta koko laajaan ongelmaryhmään. Lopuksi haluaisin esittää kiitokset 
seminaarin käytännölHsille järjestäjiUe. Ennen karkkea on silloin kiitettävä ark
kitehti Narjusta, joka on ollut hyvin tarmokkaasti kehittämässä tätä ohjelmaa 
ja toteuttamassa tätä symposiumia. Idean sen järjestämiseksi esitti ensimmäi-
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senä professori Uuno Varjo viime valtuuskunnan kdkouksessa, mistä hänelle 
kiitos. Samoin kiitän työryhmän sihteeriä maisteri Sakari Sivul~a, joka on sih
teerinä hoitanut käytännön tehtäviä. Edelieen kiitän Instituutin henkilökuntaa 
käytännöllise&tä asioiden järjestämises<tä. Edelleen kohdistan kiitokseni erityi
sesti alustajiUe, jotka ovat pitäneet erinomaisen hyviä alustuksia. Samoin kiitän 
puheenjohtajia ja lopuksi myös keskustel1joita. 
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OHJELMA 
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12.00 ILMOITTAUTUMINEN 
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PROF. MAURICE ALLEFRESDE (OECD) 

MAASSAMUUTTO KOTIMAASSA 
YLIJOHT. AARO KENTTÄ 
(TILASTOKESKUS) 

KESKUSTELUA 

15.15 MUUTTOLIIKKEEN YHTEISKUNNALLI
SET SEURAUKSET 

PROF. JUHANI TAURIAINEN (HY) 

15.30 MUUTTAJAN MUOTOKUVA-

18.00 

19.30 

7.30 
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MUUTTAJAN MOTIIVIT JA VALINNAT 
TALOUDELLISET TEKIJÄT 
YHT.MAIST. ILKKA LEVEELAHTI (TaY) 

SOSIAALISET TEKIJÄT 
FIL.MAIST. PEKKA HUUHTANEN (TvM) 

ALUEELLISET TEKIJÄT 
APUL.PROF. LAURI HAUTAMÄKÄI (HY) 

KESKUSTELUA 

päivällinen 

Saunomista, uintia yms. 

PERJANTAI 21. 11. 1975 

Aamu-uinti,lenkkeily, 

kahviaamiainen 

TEEMA 

Muuttoliikkeen tarkastelu kulma sympo
siumissa on valittu niiltä alueilta, jotka 
viime vuosina ovat oleet vähemmän esil
lä. Huomio kohdistetaan pääasiassa 
muuttavaan ihmiseen. Mitä elinkeinora
kenteen muutos vaikuttaa yhtäältä muut
tavaan ihmiseen ja toisaalta niiden aluei
den olosuhteisiin, joita voimakkaat väes
tönmuutokset ovat kohdanneet? Sympo
siumin lähtökohtana käsitellään maassa
muuton historiaa sen yhteiskunnallisia 
ilmenemismuotoja sekä Euroopassa että 
erityisesti kotimaassamme. 

Mitä sosiaalisia ja taloudellisia seurauk
sia muuttoliike on aiheuttanut yhteiskun
nassamme? Rakennemuutos on tarjonnut 
ihmiselle uuden työpaikan uudessa ym
päristössä. Samalla se on muuttanut sekä 
lähtö- että tuloalueen sosiaalista ja talou
dellista rakennetta. Mihin suuntaan? 

Kuka on muuttaja? Miksi hän muuttaa? 
Mitkä ovat hänen motiivinsa, odotuksen
sa, kokemuksensa ja käsityksensä? Mistä 
hän muuttaa ja minne? Mikä on alueel
listen valintojen perusta? 
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JOHTAJA K~"~·JOHAN BRUNSTRÖM 

KESKUSTELUA 

11.00 SIJOITTAMISEN VAPAUS JA OHJAUS 
TYÖMARKKI NOl DEN 
NÄKÖKULMA: 

12.30 

TYÖVOIMAINISTERIÖ 
YLITARKASTAJA HANNU KAUPPI 

KAUPPA- JA 
TEOlllSUUSINISTERlö 
YLIJOHTAJA PEKKA REKOLA 
SAK 
TUTKIJA TURO BERGMAN 
STK 
JOHTAJA TAUNO RANTA 

KESKUSTELUA 

Lounas 

13.30 YKSILÖN SOPEUTUMINEN MUUTTU
VAAN YMPÄRISTÖÖN 

PASTORI JOUNI APAJALAHTI 
PUHEENVUOROT: 

SUUNNITTELIJA: 

PROF. MATTI AALTONEN (OY) 

YHTEISKUNTAKRIITIKKO: 
KIRJAILIJA AKU-KIMMO RIPATII 
(OULU) 

SOSIAALI pSYKOLOGI : 
PROF. ELINA HAAVIO-MANNILA 
(HY) 

KRIMINOlOGI : 
ERIKOISTUTK. KAUKO AROMAA 

(OIK.POl. TUTK.LAIT.) 

Maassamme aluepolitiikan harjoittami

sen käytännöllinen vastuu on valtioneu
voston kansialla. Aluepolitiikan toteutta
miseen osallistuvat myös muut valtion vi
ranomaiset, seutukaavali i tot ja kunnat. 
Miten noudatettua aluepolitiikkaa olisi 

arv ioitava muuttavan ihmisen kannalta, 
onko se onnistunutta vai ei? 

Työpaikkojen määrän ja laadun vaihtelut 
eri alueilla aiheuttavat muuttoliikettä. 
Yrittäjä ratkaisee yrityksen ja uusien työ

paikkojen alueellisen sijoittumisen. Min
kälaista yhteiskunnan toimesta tapahtu

van työpaikkojen si jainninohjauksen tu
lisi olla - vai tarvitaanko sitä? 

Miten ihminen on sopeutunut muuttuvaan 
ympäristöön? Ympäristö on muuttunut 
sekä lähtö- että tuloalueella aiheuttaen 
sosiaalista sopeutumattomuutta, juuretto

muutta tai turvattomuutta ja mielen le
vottomuutta. Onko näillä ilmiöillä yh
teyttä yhteiskunnan voimakkaaseen ra
kennemuutokseen ja muuttoliikkeeseen? 
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15.00 MAASSAMUUTON OHJAUS -
MASSAMUUTON OHJAUSTAKO? 
PUOLUEIDEN PUHEENVUOROT 

KESKUSTELUA Kahvi 

16.20 TIETÄÄKÖ PÄÄTTÄJÄ MITÄ PÄÄT
TÄÄ, TIETÄÄKö MUUTTAJA MIKSI 
MUUTTAA? ( 

YHTEENVETO TIEDON TASOSTA 
KÄYDYN KESKUSTELUN POHJALTA 

TOIMINNANJOHT. JOUKO HULKKO 
lV ÄESTÖLlITTO) 

TIEDON TARVE TULEVAISUUDESSA 
SYMPOSIUMTYÖRYHMÄN 

RAPORTTI 

16.40 SYMPOSIUMIN PÄÄTöSSANAT 

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN HALLI. 

TUKSEN PUH.JOHT. PROF. 

VILHO NIITEMAA 
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Aluepolitiikan kehykset luodaan edus

kunnassa . Poliittisilla puolueilla on mah
dollisuus päätöksillään vaikuttaa maas
samuuton laajuuteen ja suuntautumiseen. 
Onko aluepolitiikka toteutunut puoluei

den tavoitteiden mukaisesti? Ovatko kan
nattajat tyytyväisiä tänään - entä huo
menna? 

Alustusten ja puheenvuoroje·n pohjalta 
tehdään johtopäätöksiä. Onko maassa
muuton ohjausta koskevien päätösten 
pohjana ollut käytettävissä riittävästi tie
toa - erityisesti tietoa siitä, mitä muu

toksia muuttoliike on aikaansaanut. yksi
tyisen ihmisen viihtyvyydessä? Tarvitaan
ko tätä tietoa tulevan muuttoliikkeen oh
jauksessa? Kuka sitä tulee tuottamaan? 






