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ALKUSANAT 

Lähes päivälleen viiden vuoden välein pidetyistä Muurroliikesymposiu
meista on muodostunut jo tradItio. Lähinnä Suomen sisäiseen muuttoliik
keeseen keskinyviä symposiumeja on Turussa pidetty jo kolme, nimi näin 
vuosina 1975, 1980 ja 1985 . Viimeisimmän, syksyllä 1985, pidetyn sym
posiumin yleisteemana oli muunoliike ja tietoyhteiskunta. Haluan tässä 
yhteydessä vielä kiittää sekä alustajia että osanottajia aktiivisesta osatlis
Uimisesta symposiumiin. 

Siirtolaisuusinsriruurti on pitänyt tärkeänä sitä, että raportti ilmestyisi 
kirjan muouossa mahdollisimman pian symposiumin jälkeen. Näin on 
tapahtunut tälläkin kertaa, mistä lausun parhaat kiitokset roimirustyöhön 
osallistuneille rakennu~'leuvos Raimo Narjukselle sekä tutkimussihteeri 
Ismo Söderlingille ja kanslisti Seija Sirkiälle. Kiitän myös Suomen Akate~ 
mian yhteiskuntatieteellistä toimikuntaa ja Turun kaupungin avus[us[oi
mikuntaa sekä lukuisia lijkelairoksi:1. jotka taloudellisesti rukivat sympo
siumin järjestämistä ja tämän julkaisun tekemistä . 

Siirtolaisuusinstituurin tavoincena on v. 1990 tuoda jälleen kerran tU(

kijat. suunnirtelijat ja päätöksentekijät yhteen keskustelemaan vaestön 
muunoliikkeirä koskevasta ciedontarpeesta. Symposiumin teema ja pai
nopisrcer riippuvat luonnollisesti tulevasta yhteiskunnallisesta kehityk
sestä ja sen vaikutuksista väestön muunoliikkcisiin. Avoimin korvin 
olemme valmiita vastaanottamaan asiaa koskevia näkemyksiä ja ehdotuk
sIa. 

Turussa 19 päivänä toukokuuta 1986 

Olavi Koivukangas 
S i irtolaisu usins ei tu u ei n 
johtaja 
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1. SYMPOSIUMIN AVAUS 

Rakennusneuvos Raimo Na~us 

Säännöllisesti, lähes päivälleen viisivuotiskausirrain kokoonruv35m muut
toliikcsymposiumist3 näynää jo muodostuvan perinne, joka antaa hyvät 
puitteet muuttoliikkeen kehityspiirteiden ja niiden muutosten arvioinneil
le. 

Viisi vuorta tuntuu myös olevan varsin sopiva aikajakso tällainen ana
lyysien tekemiseen. Se on riittävän pitkä, jOtta päävirrar ehtivät hahmot
tua moneen suuntaan ohjatltuvisra pintavirroisra. Toisaalta arviointeja on 
helpottamassa se, errä aikajakso on riittävän lyhyt, niin ette i sen sisälle 
ehdi muodostua kovin suuria vaihtelevia suuntauksia. 

Työ muuttoliikkeen syiden ja seurausten analysoimiseksi alkoi vuoden 
1975 sym posiumissa tiedonrarpeen kartoiruksella ja muuttajan muotoku
van hahmotuksella. Silloin tutkiniin asiaa erityisesti yksilön, niin muut· 
tajan kUin muunotappioalueelle jäävänkin kannalta. 

Vuonna 1980 tarkasteltiin muunoliikkeessä ilmenneitä suunnanmuutok
sia sekä uusien, erityisesti ympäristötekijöiden aiheunamia uusia piirteitä 
ihmisten muu[roasenteissa. Jo silloin uumoilt:in näitten asennemuutosten 
saattavan voimakkaastikin muutL1a ihmisten asumpaikkavalin tojen suun
tautumista. Vaikka ympäristön ja palvelujen vetovoima tekijät eivät olekaan 
toistensa vaihtoehtoja, vaan samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä, saattaa 
kasvualueiden suuntautumisessa ja yhdyskuntien sisäisessä suunninclussa 
tapahtua hyvinkin näyttäviä muutoksia, jotka heijastuvat myös tähänasti
sesta poikkeavina muuttovinoina. 

Lisäpiineen e ri kehitysvaihtoehtoJen valin noille luovat uudet tekniset 
kchitysrekijät. Uusi teknologia luo kokonaan uusia mahdollisuuksia eri
laisten tavoitteiden toteuuamiseen. Näin se mahdollisraa myös esim. 
ympäristörekijöiden aikaisempaa voimak kaamman painotuksen ihmisten 
asuinympäristön valinnoissa. Uusi teknologia ei näin ollen ole välrtämättä 
itse esim. aluerakennetra muuttava tekijä, mutta se antaa muille aluerake_n
teeseen muutoksia luoville tekijöille aikaisempaa paremmat rorcutumis
edellytykset. On kuitenkin huomattava, että teknologian hyväksikayttö 
asettaa omat elHonsa - silläkin on omat alueelliset rajoituksensa - tai aina
kin teknologian hyväksikäynö onnisruu ehkä toisissa aluerakennemalleis
sa luontevammin kuin toisissa. 

Käytcryllii liikenneverkolla on myös aina ollut vaikutuksensa aluera
kenteen muodosnJmisecn - satamakaupungit, rainikylät, asemakylät, 
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kirkonkylät, risteyskeskukset jne. 
Kun verkko on abstrakti, onko rakennekin senmukainen? Minkälainen 

on tietoliikenneverkon luoma aluerakenne? Metropolikeskukset vai hajau
tunut kylärakenne? Eikö kumpikaan vai molemmat? VIätasolla keskitys -
alatasoilla hajautuneempi - mutta ympäristön vetovoima-alueisiin keskit
tynyt rakenne? Ovatko tietoliikenne ja uusi teknologia näin aluerakennet
ta keskirräviä vai hajonavia tekijöitä? Runsaasti kysymyksiä symposiumin 
vastattavaksi! 

Tieroyhteiskunra on myös luovuuden yhteiskunta. Se vaatii Jäsenilrään 
tässä suhteessa entistä aktiivisempaa panona. Jälleen voidaan kysyä, akti
vo iko merropolh tai meidän oloissamme valtakunnanosatason keskus, asuk
kaitaan tuloksekkaampaan luovuuteen kuin vetovoimaiseen ympäristöön 
sijoittUnut, pienemmistä yksiköistä - ja ni.issä ehkä intensiivisemmästä yh
teenkuuluvuudesta . koostunut aluerakenne. Minusta Yhdysvaltojen 
"piilaakson" sijainti viittaisi pikemminkin viime mainittuun. 

Tietoyhteiskunnan aluerakenteen suunnan hahmorrelu. sen erityis· 
piirteiden ja muuttoliikevaikutustcn analysointi ja jälleen uuden tieto
tarpeen kartoitus ovatkin tämänkertaisen muuuoliikesymposiumin kes~ 

keisct keskusteluaiheet. 
Olemme Siirtolaisuusinstituutissa ol leet ilahtuneita muuttoliikkeeseen 

kohdistuneesta mielenkiinnosta, jota symposiumiin ilmoittautuneiden 
runsas määrä jälleen osoittaa. Symposiumista on muodostunut muutto
liikeilmiön suurkatselmus, joka toivoakseni ei tälläkään kertaa petä odo
tuksia. 

Tietoyhteiskunnasta on paljon puhuttu, väiteltykin - jopa sen nimitystä 
myöten. Onkin tietysti selvää, että muutos tapahtuu vähitellen, ikäänkuin 
huomaamattamme. Silti siihen tulisi varautua. Eräiden sen tuomi~n mah
dollisuuksien hyväksikäyttöön varustautuminen tai sen mukanaan tuomi
en ongelmien ennaltaehkäisy eivät yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteos
sa ole vielä saaneet kovinkaan selväpiirtcisiä muotoja tai edes paljon muut
taneet totunnaisia, aikaisempiin kokemuksiin pohjautuvia ratkaisumalleja. 
Esim. tietoyhteiskunnan muuttuvan elinkeinorakenteen työvoima tarve ja 
nykyisestä voimakkaasti poikkeava työvoiman kysynnän rakenne eivät öle 
saaneet aikaan selkeää ohjelmaa. miten tähän varaudutaan, vaan toimenpi
teet ovat olleet lähinnäjälkijänöistä työrtömyyspolitiikan hoitoa lähes en
tisin keinoin. Samoin ei useinkaan nle kallvallisesti ja maapoliittisesti he 
rätty ajoissa varaurumaan muuttuvan asumisympäristön vaatimuksiin. Kui
tenkin juuri ti~toyhteiskunnalle toturut ratkaisumallit saattavat antaa en
ristä vähemmän käyttökelpoisia viitteitä. 

Symposiumin järjestäjät toivovat, että nämä päivät ovat omalta osaltaan 
antamassa lisävalaistusta ja uusia virikkeitä näihin aluerakenteen kehityk
seen ja muuttoliikkeeseenkin uusia ja monensuuraisiakin vaikutuksia 0-
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maaviin kehitysilmiöihin. 
To;votan Teidät kaikki, niin arvoiSlt alustajamme kuin muut symposiu~ 

miin osallistujat ja erityisesti valtakunnan keskushallinnon edustajan, mi· 
nisten Toivo Yläjärven, tervetulleiksi symposiumiin. Lausun myös meidän 
kansainväliset vieraamme. täällä alustajina toimivat jaostopäällikkö Julian 
Avelingin ja professori Folke Snickarsin tervetulleiksi symposiumiin. Odo
tamme Teiltä paljon, mutta toivomme, että symposium voisi myös omalt;l 
osaltaan anraa Teille joitakin virikkeitä. 

Toivon myös jokaisen tänne ilmoittautuneen aktiivista osallistumista 
symposiumin ja sen työryhmien työskentelyyn. Näin uskon. että odoruk· 
sennc symposiumpäivien annista parhaiten täytryvät ja saamme täältä 
runsaita eväitä niihin ratkaisuihin, joita me kukin omissa askareissamme 
joudumme näihin kysymyksiin liittyen tekemään. Totean näin muutto
liikesymposiumin .1985 avatuksi . 
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z. VALTIOVALLAN TERVEHDYS 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 

Aluepolitiikasta vastaavana ministerinä monen suurta mielenkiintoa 
symposiumiin, jonka aiheena on muuttoliike ja tietoyhteiskunta. Useim
mat alueellisen kehityksen ongelmat, joita aluepolitiikalla pyritään hoita
maan, liittyvät jollakin tavalla - joko syinä tai seurauksina - muunoliik· 
keeseen. Uuden teknologian ja erityisesti tietoreknologian alueellisia vai
kutuksia on aluepoliittisessa suunnittelussa selvitetty sekä keskushallin
nossa että lääni tasolla jo parin vuoden ajan. Esimerkiksi piakkoin vaLmls
ruvia läänien tavoitesuunnitelmia voinee parhaiten luonnehtia tietoyh
teiskuntaan siirrymissuunnitelmi ksi. 

AJucpolitiikan päämäärä on tasapainoinen alueellinen kehitys - myös 
tietoyhteiskunnassa. Väestönkehityksen osalta tavoitteena on aluedlisen 
rasapainoisuuden turvaaminen siten, enä läänien väliset ja sisäiset erot 
pysyvät kohtuullisen vähäisinä. Minkään läänin tai alueen yleiset kehi
rysedellyrykser eivät saisi vaarantua väestörakenteen vinoutumisen t väki
luvun liiallisen vähenemisen eivätkä myöskään liiallisen kasvun takia. 

Väestönkehitvksen alueellisia tavoitteita on Suomessa asetettu vuodesta 
1975 lähtien valtioneuvoston hyväksymissä lääneinäisissä väestö- ja työ
paikkasuunnitteissa ja niiden perusteella laadituissa kunnittaisissa suunnir
teissa, Parhaillaan on sisäasiainministeriön aluepoliittisella osastolla vii
meisrelyvaiheessa uusi lääneittäinen väestä- ja ryöpaikkasuunnire, joka 
ulottuu vuoteen 2000 asti . Valtioneuvoston hyväksyttäväksi suunnite 
esitellään joulukuun kuluessa. 

Miten sinen Suomessa on onnisnmu väestönkehiryksen alueellisessa 
tasapainottamisessa? Vuonna 1982 laaditussa OECD:n selvityksessä arvi
oitiin suomalainen aluepolitiikka suhteellisen menestyksekkääksi. Erityi
sesti kiitosta sai kehitysalueiden väestökadon pysäyttäminen, josta OECD :n 
raportissa todeniin : "Harvoin on aluepolitiikan päätavoite voitu saavuttaa 
niin hyvin ja niin lyhyessä ajassa". 

Alueellinen kehirys on tasapainorrunur merkittävästi 1970-luvun alku· 
puolelta lähtie.n . Kehitysalueiden taloudellinen kehitys kuten väestönke· 
hityskin on ollut suotuisaa. Kehitysalueilla on ollut talouden voimakas 
laajenemisvaihe. joka on perustunut sekä teollistumiseen ertä palvdujen 
(varsinkin julkisen sektorin) kasvuun. Osaksi tämän taloudellisen vankjs' 
rumisen takia, johon aluepotijrtiset toimenpiteet osaltaan vaikuttivat, 
kehitysalueiden väestökato pysähryi ja väkiluku kääntyi kasvuun 1970·1u-
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vun puolivälin jälkeen. 
Kebitysalueiden suotuisa kebitys on kuitenkin nykyisin uhkaa.vasti bi

dastumassa. Jalostuselinkeinojen ryöllisyys on vähentynyt viime vuosina 
jo näilläkin alueilla ja myös julkisten palvelujen kasvu on hidasrumassa. 
Kehitysalueiden muuttotappio onkin kasvanut viime vuosina, vielä tosin 
suhteellisen lievästi. 

Uusina aluepoliittisina ongelma-alueina ovat 1970·luvun puolivälin jäl
keen rulleet toisaalta esiin 05. taantuvar teollisuuspaikkakunnat. joill a teol· 
lisuuden työUisyys on tumuvasd supistunut tuotannon hidasruncen kas
vun. teknologisen muurokscn tai eril3isrcn r.ltionahsointitoimicn t:J.kia. 
HClkentynyt työll isyyskehi()'s ja nopt=3sti kasvanut työttömyys on näill ä 
alueilla heijastunut myös muuttotappioina. Erityisen ongelm:t1lisra kehi· 
tys on ollut Kymen läänissä, jossa ainoana läänina väkiluku on vähenty
nyt muunotapplOn takia viime vuosina, 

Aluepoliittinen ongelmakuva on siten selvästi muurtumassa. Teollistu
minen on työllisyyden kasvulla mitattuna päättymässä myös kehitysaluei l
la. TeolJistava ja ryöJl istävå aluepolitiikka on menettämässä tehoaan. Toi
saalta uuden tietoteknologian suotuisat kasvuvaikurukset ovat toistai
seksi levinneet merkittävässä määrin vam Etelä-Espooseen,Helsingin seutu 
on ongelmistaan huolimatta voimistanut kasvuaan viime vuosina siinä 
määrin, että voidaan puhua jopa jonkinlaisesta uuskeskittymisestä. 

Aluepoli tiikka onkin pantu siten eräiltä osin aiheelliseen re monttiin. 
Uusia toiminralinjoja ja toimenpiteitä valmistellaan ns. aluepoliittisessa 
toimikunnassa, Uudistamisessa keskitytään kolmeen uuteen kebinämis
linjaan: 
L Alueellisen taitoticrotason kohottaminen ja sen edellyttämän alueelli

sen perusrakenteen kehittäminen, 
2. Yritysten kehittämistoiminnan edistäminen. 
3 Tehtävien ja wimivalJan sii rto aluehallimoon sekä alueellisen omaeh· 

toisuuden edistäminen. 
Lisäksi toimikunu, tarkastelee perinteisten aJuepoliiuisren tuki toimen

piteiden kehittämistä ja alueellista suuntaamista samoin kuin maaseutu· 
politiikkaa sekä teolli suuden rakennemuutospaikkakuntiin kohdistertavaa 
poli tiikkaa. 

Täll aisel la roimenpidt=arsc:naalin kehittämisellä pyritään tasapainoista 
alueellista kehitystä ed istämään tietoybteiskunnassa. Päämä'äranä on koko 
Suomen kehittäminen edistämällä uuden teknologian mahdollisimman 
hallittua käyrtöönouoa kaiki lla alueilla. 

Tietoyhteiskunnan ja sen muut.tovirtojen selvittämiseks i wivoran tälle 
symposiumille mitä parhainta menestystä. 
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3. MUUTTOLIIKKEEN MUUTOSILMIöT 

J.I. YHTEISKUNNAN TULEVAT KEHITYSSUUNNAT JA NIIDEN 
VAIKUTUKSET TYöVOIMAN LIIKKEISIIN, KANSAINVÄLI
NEN NÄKöKULMA 

Adminisrrator J.J. Aveling, OECD 

Tiissii artikkelissa esilettå"Vtit 17iikemykset ov,/t kirjoittajan omia eiviitka 
sido OECD:ta' lai minkiiå'n se" jiistnvaltion vlranomaisra. 

Herra puheenjohtaja, minjsteri, hyvät naiset ja herrat. 
Haluan esittää mitä lämpimimmät kiirokseni Turussa sijaitsevan Siirto

laisuusinnruutin johtajalle ja hallitukselle kutsusta saapua puhumaan ta
hän joka viides vuosi pidettävään konferenssiin. Instituutti on saavuuanut 
huomattavaa mainetta siinolaisuutta koskevista tutkimuksistaan, ja on 
suuri kunnia tulla kutsuruksi mukaan sen työhön , 

Johdanto 

Aiheenani on "kansainvälisiä näkökohtia tulevasta yhteiskunnallisesta 
kehityk~estä ja sen vaiku tuksista työvoiman liikkeisiin".Ennen kuin aloi
tan, lienee paikallaan, että esittelen lyhyesti edustamaani organisaatiota, 
koska sen ominaispiirteet ja oma taustani säätelevät sanottavani suunnan 
ja sisällön. 

OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö pitää pääma
jaansa Pariisissa. Siihen kuuluu 24 jäsenmaaca ja yksi huomioicsija. Jäsen 
maita ovat kehittyneet markkinatalousmaar sekä Turkki, ja huomioitsija
na on Jugoslavia. Järjestön perustamisen sai aikaan vuoden 1948 Marshall
suunnitelma, ja koko viisikymmenluvun ajan se olikin vaStuussa Amerikan 
Eurooppaan lähettämän avun koordinoinnista ja kohdentamisesta; järjes
tön nimenä oli ruolloin OE EC eli Euroopan taloudell isen yhteistyön jär
jestö. Vuosikymmenen lopulla alkoi olla 'ic lvåå, ett2 avun päämäärät oli 
suurelta osin saavutettu. ja niinpä järjestön rakennetta uudistettiin vuonna 
1961: nimi muutettiin OECD;ksi ja uusiksi jäseniksi [Olivat Yhdysvallat 
ja Kanada. Japani . Australia, Uusi-Seelanti ja Suomi ovat liittyneetjärjes
töön myöhemmin. 

OECD:n tehtävänä on olla apuna jäsenmaiden haUirustt:n pOlitiikan 
muovaamisessa ja koordinoinnissa . Vastoin yleisiä käsityksiä se ei ole tut
kimuslaitos eikä kustannusyhtiö. Se teertää toki tutkimuksia munei pel-
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kästään tutkimuksen itsensä vuoksi· tarkoituksena on aina selvittää joko 
jonkin järjestön roimintaohjelmaan sisältyvän yksittäisen projektin tai va
kiintuneen wimintaravan lähtökohtia. Samalla tavalla myös OECD:n tun
nerut kirjaset ja muut julkaisut ovat tuloksia roimintaohjelman parissa 
tehtävästä työstä. 

Kuten OECD:n nimi ja menneisyys antavat ymmärtää, sen toiminta
kenttä on olennaisilta osiltaan taloudellinen - kysynnän hallinta, rahan tar
jonta, maksutase, veroasiat, kauppa ja työllisyys ovat järjestön ominta roi
minta-aluetta . Silloinkin, kun toimitaan muiUa aloilla - kuten koulutuksen , 
tieteen tai ympäristöasioiden parissa - on painopiste noiden alojen talou
dellisissa näkökohdissa. Jaostossa., jossa itse työskentelen ja jossa käsitel
lään muun muassa kansainvälistä siirrol3.isuuspolitiikkaa, tarkastellaan 
siirrolaistiJannetta ja siihen liittyviä ongelmia yleensä työmarkkinoiden 
näkökulmasta. 

Edellä sanotun perusteella on ilmeistä, että OECD :lIä on vankkumatto
mat ja realistiset toimintatavat ja asenteet. Tähän vaikuttavat monet jär
jestön asemaan ja työskentely tapoihin liittyvät tekijät: taloustieteen luon
ne, järjestön jäsenyyden runnuspiirtcet, sen rakenteeseen sisälryvä vapaus 
muista kuin hallirustason rajoituksista sekä keskitt}'minen todellisiin 
poliirrisiin vaihtoehtoihin. 

Tämän lyhyen esittelyn jälkeen siirryn käsittelemään varsinaista aihet
tamme. Sclvittclen, mihin suuntaan yhteiskunta todennäköisesti kehittyy 
tulevaisuudessa, ja pyrin luonnehtimaan työvoiman rulevia liikkeitä tämän 
kehityksen valossa. Edellä esittämieni ajatusten pohjalta ei liene yllättä
vää, että käsittelen yhte iskuntaa paljolti tyäyhteisänä ja kiinnitän eniten 
huomiota työmarkkinanäkökohriin. 

Aluksi haluaisin tarkastella työn muuttlIvia muotoja ja työn organisoin
tia sen valossa, mitä trendejä työvoiman rakenteessa on havaittavissa ja 
miten tekniikka edistyy varsinkin tiedonvälityksen ja viestinnän alueella. 

Sen jälkeen selvim:len siirtolaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja sen vai· 
kutuksia eli sitä, miUaisessa vuorovaikutuksessa siirtolaisuus on talouden 
ja yhteiskunnan kanssa. Sitten esitän muutamia ajatuksia siirtolaisuuden 
tulevaisuudesta (ja kiinnitän huomiota eroihin, joita eri alueiden välill ä 
on väcstöllisessä taustassa ja talouden todennäkäisessa kchi tykscssä). Lo
puksi pyrin tekemään tästä kaikesta yhteenvedon. 

Työn organisoinci ja työn muuttuvat muodot: työvoimarakenne 

Ensin muutama sana väestöllisestä taustasta, vaikka tarkastelenkin tätä 
asiaa perusteellisemmin ruonnempana ottaen huomioon maantieteelliset 
erot. Työikäisen väestön j3tkuva. keskimäärin prosentin vuosivauhtia ete-
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nevä määrällinen lisääntyminen johti työvoiman tarjonnan kasvuun koko 
OECD:n alueella 197o-1uvulla ja tämän vuosikymmenen alussa. Huippu
kohta on kuitenkin jo ohiterru Pohjois-Amerikassa ja vastikään myös Eu
roopassa; Japanissa näin ei ole vielä käynyt. Lisäksi työttömyys sekä siitä 
jnhtuvat erityiset koulutus- ja eläkejärjestelyt ovat aiheuttaneet sen, että 
työssäkäyvän väestön ikäasteikko on supistunut molemmista päistä: se 
alkaa nyt noin 18 vuodesta ja päättyy - miestenkin osalta - ennen 65 vUOt
ta. 

Haluan korostaa tätä työvoiman ikäjakauman muutosta siksi, että siihen 
ei useinkaan kiinnitetä huomiota, vaikka sillä on merkittäviä seurauksia.. 
Nuorisotyöttömyys on saanut aikaan yhä useampia toimenpiteitä, joiden 
kaikkicn tarkoituksena on pitää nuoret työvoiman ulkopuolella - joko 
koulutuksessa, harjoinelussa tai niiden yhdistelmässä. Ikä asteikon toista 
päätä on useimmissa OECD-maissa supistcttu alentamalla eläkeikää kah
della tai kolmella vuodella. Tämän vaikutukset valtion menoihin un otetta
V:1 huomioon maailmassa, jossa aktiivisen työvoiman ulkopuolelle jäävä 
väestö - nuoret ja vanhat - kasvaa ja aktiiviväestö supistuu . Kaksi muutakin 
näkökohtaa on hyvä pitää mielessä: 

Saattaa olla kyseenalaista pyrkiä pitämään nuoriso edelleen ryövoi
mao ulkopuolella , koska meidän maailmassamme työ on tärkein 
perusta aikuisuuteen siirtymiselle. 
Yhteiskunta, jonka mie.lestä yli 55-vuotiaista ei ole sille mitään ta
loudellista hyötyä, ei ole järkiperäisesri organisoitu eikä kovin hou
kutteleva elinympäristö. 

Korostan näitä kahta näkökohtaa vain osoittaakseni, ertä kun eri m:lissa 
on päätetty, millaista politiikkaa noudatetaan työn säännösrelemiseksi ja 
työttömyyden alentamiseksi, ei ole onnistuttu kovin hyvin tekemään kau
askantoisia yhteiskunnallisia valintoja - eikä 1[5e asiassa edes ajattelemaan 
niitä. 

Toimiala- ja työllisyysrakenteessa tapahtuvaan kehitykseen vaikuttaa 
pääasiassa kolme tekijää, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Nämä 
tekijät ovat seuraavat: i) maatalouden ja teollisuuden osuuden supistumi
nen ja palvelujen osuuden vastaava laajeneminen, ji) eri sukupuolten eri
lainen työllisyyskehitys - miesten työllisyys on laskenut, naisten lisäänty
nyt - ja iii) muutos osa- ja kokopäivätyön suhteessa. 

Osa-aikatyötä tekevien ihmisten määrän nousu on ollut hyvin selvä 
suuntaus OECD-maissa; se on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1973 
alkaen laskukausienkin läpi . Yhdessä maassa eli Norjassa oli osa-aikaisen 
työvoiman osuus koko työvoimasta vuonna 1983 jo 30 prosenttia, ja 
muut Pohjoismaat sekä Alankomaat ja Englanti olivat lähes samoissa lu
vuissa; Suomessa osuus on kuitenkin vain 8 prosenttia. Englannissa on työ
voiman kasvu ollut viime vuosina kokonaan osa-aikaisen työvoiman kas-
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vua. Tärkein poikkcus tästä suuntauksest3 on Italia; vuonna 1983 osa-ai
kainen työvoima edusti siellä vain 4.6 prosenttia kokonaisryävoimasta, 
mikä on itse asiassa vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Tämä 
on kuitenkin senlaatuinen poikkeus, että se valaisee taustalla olevaa peri
aaTetta vaikka se ei tarkkaan ottaen vahvistakaan sääntöä; ltalia on ninHt
tnn maa, jossa työvoiman todellinen määrä on huomattavasti ilmoitettua 
suurempi, ja on ilmeistä, enä suuri osa rekisteröimättömästä työvoimasta 
on osa-aikaista naistyävoimaa. (Ja kmen LUonnempana käy ilmi, rekiste
röimätön työvoima merkitsee usein laitonta siirtolaisuutta_) 

Osa-aikatyötä tekevät pääasiassa naiset: heidän osuutensa k:tikisra Eu
roopan osa-aikaisesti työskentelevistä on noin 80 %. Miesten osa-aikatyön 
kasvu on oUut ylecnsä paljon vähäisempää. Maantieteellisiä eroja on kui
tenkin havaittavissa. Euroopassa ja Japanissa ovat avioliitto ja lastenhoito 
tärkeimmät syyt, jotka saavat naiset työskentelemään osa-aikaisesti, kun 
ta<lS POhjois-Amerik:l.SSa osa-aikatyö on opiskelijoiden tapa ansaita elan
tonsa ja on sen vuoksi yleistä i) molemmille sukupuolilIe j<l Ii) alemmassa 
ikäryhmässä kuin ensin mainituilla alueilla, 

Osa-aikatyön yleistyminen johtuu paitsi r.arjontaan myös kysyntään liit
tyvistä tekijöistä . On havaittavissa läheinen )rhreys osa-aikaisen työvoiman 
ja kohti palvelualoja vievän rakennemuutoksen välillä;ja naisethan ovat ol
leet perimelsesti kiinnostuneita palvelualoista. Osa-aikatyö on erityisen 
tehokasta palveluaJoilla, koska osa-aikaiset työntekijät ovat usein valmiit 
yhdistelemään lyhyitä ryöaikojaan joustavasti ja amavat siten tyänamajal
le mahdollisuuden mukauttaa työvoiman määrä välittömään tarpeeseen . 
Joustavat työjärjestelyt tuovat työvoimaan yhä enemmän naimisissa olevia 
pienten bstcn äitejä, jotka eivät halua tehdä nonnaalia kokopäivätyötä. 

Paineita osa-aikatyön puolesta tulee muualtakin: yriryksiIJä on tarve 
minimoida ryövoimakustannuksct ja sen vuoksi työnantajat suosivat osa
ajkatyötä niissäkin tilanteissa, joissa kokopäiväisen työvoiman tarjontaa 
on yli tarpeen. Osa-aikaisen työntekijän kustannukset ovat yleensä alhai
semmat, koska tuntipalkka on tavallisesti pienempi - mikä johtuu osinain 
siitä. että työchtosopimuksissa on osa-aikatyöJle huonompi suoja (sama
palkkaJainsäädännöstä huoJimana), ja osittain naisvaltaisuudesra - ja kos
ka luontaisedut, kuten paikalliset lomat, sairausajan palkat ja työeläkkeet, 
ovat. heikommat. Joissakin maissa, joissa on ansiokynnysjärjestelmä. 
saattavat työnantajat vä.lttyä maksamasta ns. palkkaveroa, jota maksetaan 
vaJriolle työntekijöille maksettavista palkoista. Lisäksi useimmissa maissa 
on voimassa sellainen lainsäädäntö, että osa-aikaisilla työntekijöillä on hei
kompi työllisyys turva, mikä lisää entisestäänkin heidän hyödyllisyyuään 
joustavuutta hakevien työnantajien silmissä. 

Osa-aikatyö on siis ollut huomattava tekijä najsryövoiman kasvussa; 
näin on varsinkin Australiassa, Kanadassa ja Pohjois-Euroopassa. Naisten, 
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25-54 vuotiaiden, varsinkin pienten lasten äitien, osallistuminen työelä
mään on itse asiassa noussut kaiken aikaa. Kun työhönosallistumisluvut 
eriteUään iän ja sukupuolen mukaan, käy ilmi, etta tähän liittyy kaksi 
muutakin ilmiötä. Miesten työhönosallistumisaste on pitkällä aikavälillä 
laskenut useimmissa OECD-maissa ja tämä lasku aiheutuu suurelta osin 
vanhojen miesten ryöstäpoisjäännistä. Nuorten työhönosaJlistumisaste 
puolestaan kohoaa lyhyellä aikavälillä PohjoiS-Amerikassa (USA:ssa 
monet nuoret ovat mukana sekä työvoimassa että koulurusjärjestelmäs
sä) muna laskee Euroopassa ja Japanissa. Tämä viimeksi mainittu ilmiö 
liittyy myös osa-aikaryöhön, sillä kuten edellä jo kävi ilmi. osa-aikatyö 
Iiinyy Pohjois-Amerikassa erityisesti koulutukseen. Sen vuoksi koulutuk
sessa olevien nuorten kasvava osuus vaikunaa eri alueilla eri tavalla. 

Pitkällä aikavälillä toteutunut lasku vanhojen ihmisten työhön osallis
tumisessa naynäisi johtuvan pääasiassa siitä, että eläkejärjestelmä on 1aa
jenrunut ja paranrunul, joskin wdfsteira on siitäkin, että laskukaudella 
on ollut lamaannutuva vaikutus vanhoihin miehiin Naisten , varsinkin 
naimisissa olevien naisten , työhönosallisrumisasteen nousulle voidaan löy
tää monia syitä: asenteet naisten ytneiskunnalJista asemaa kohtaan ovat 
muuttuneet, verotus- ja sosiaaliturvarakenteet ovat muuttuneet, koulurus
uso on noussut ja elinkeinorakenteessa on tapahtunut muutos kohti pal
velualojen yleistymistä. Väestölliseso on syntyvyyden ja työmarkkinoille 
osallistumisen välillä monimutkainen SUhde; lasten määrän väheneminen 
johtuu kasvavasta työelämään osallistumisesta ja samalla helpottaa sitä. 

Näyttää epätodennäköiseltä, että näiden muutosten suunta valhtuisi 
keski pitkällä aikavälillä. Niinpä siirrymme }'hä pitemmälle kohri yhteis
kuntaa, jossa yhä uscammat nuoret jäävät työvoiman ulkopuolelle, jossa 
seka miesten että naisten kasvava enemmistö on parhaat vuotensa työelä
mässä tai jossa ihmiset työskentelevät vähemmän aika:! ennen kuin vetäy
tyvät tai joutuvat vetäytymään työelämästä. Työstä tulee siis ilmiö, joka 
hallitsee perheitä ja talouksia hieman yli puolet keskimäaräisestä elin iästä. 
Tämä on perinpohjainen muutos verrarruna toista maailmansotaa edeltä
neeseen aikaan, jolloin työ oli useimmissa talouksissa pysyvä, joskin ehkä 
nykyistä vähemmän kuluttava, ilmiö. Tämän muutoksen seuraukset per
heen organisaatiolle ja rakenteellc ovat niin tärkeät , ettei niita ole mah
dollista kattaa tässä yhtcydessä, mutta haluan huomauttaa vain, että mo
net Pohjois-Amerikassa viime vuosikymmenen aikana avautuncisU!. uu:,bta 
markkinoista ja työpaikoista ovat perheisiin ja talouksiin liittyvien palvelu
Jen alalla. 

TOImialarakenteen muutos palvelualoja kohti on ollut osaltaan, joskaan 
ei kokonaan, vaikuttamassa siihen, että pienten ynrysten ja yksiköiden 
osuus työvoimasra on viime vuosina kasvanut yhä suuremmassa maärin. On 
tärkeää tehdä ero yritysten ja ykSiköiden välillä: suun yritys saarraa koos-
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rua muutamasta (tai monesra) pienestä yksiköstä. Tässä mielessä voidaan 
sanoa, että. piencr yksiköt ovat vaikunaneet erityisen paljon työllisyyden 
kasvuun. On olemassa joit:l.kin todisteita siir:i, enå ryöturvallisuus ja luon
tai~dut, kuten sairausajan palkka ja työeläkejärjcste1yt, ovat pienissä yri
tyksissä heikompia. Toisa:l.lm työolot saattavat olla picnynryksissä joissa
kin suhteissa suoruisammat: niissä voi työympänSlö antaa mahdollisuuden 
aloir.ckyvyn kukoisruksellc sekä innovaacioidcn rekemisclle ja läpiviemi
selle. 

Mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin voimme olla varmoja, että suuret yri
tykset organisoidaan yhä uscammin pienempiin yksiköihin, jotka tOimivat 
usein Itsenäisesti. Tällä on luonnollisesti vaikutuksensa työehtosopim us
neuvotteluihin ja ammattiyhdistysliikkeen organisaatioon. Toiseksi sodan 
jälkeen tapahtunut pienyritysten nopea yleisryminen (ja nykyään uusia 
yrityksiä muodostuuscitscmässä suurimmassa OECD-maassa kaksi ker
taa niin paljon kuin kymmenen VUOWl sitten) mt:rkitsee sitä, että yhä use
ammiSla ihmisisrä tulee yrittäjiä, jotka luovat siis itse oman Iiiketoimintan-
53 Ja työUisyytensä. Monissa maissa itsensä tYÖllistäminen on y leistynyt 
huimaavaa vauhtia.. lieneeko kyseessä yksilöllinen strategia työttömyy
den väJtlämiseksi? 

Kaikkiin tässä jaksossa mainitruihin kehiryssuuntiin (osa·aikatyöhön, 
naistyövoimaan, pien}'rityksiin, palvelualojen kasvuun), liittyy yhreisiä 
teemoja: joustavuus - tai ehkä hieman karummin sanottuna työaikojen 
satunnaisuus - ja crkaneminen suuresta hierarkkisesti organisoidusta teol
hsuusyksiköstä. joka sij31rsee yhdessä paikassa ja työllistää kokopäivätoi
misia miespuolisia työntekijöitä - eli crkanemincn perinteisestä työkäsityk
sestä. Edellä mainittu "innovaatio" on hyvä jobdatus seuraavaan Osaan, 
jossa käsmelen teknologista edistymistä ja sitä. kuinka sekin muovaa perin
teistä työn käsi te t tä. 

Teknologiset muutokset 

On helppo nimetä jokseenkin tarkasti. mikä teknologisen muutoksen 
alue on meidän aikanamme ja Jähitylcvaisuudessa tärkein. Lähes k<tikki 
ovat yhtä mieltä siitä, että kyseessä on tietokoneisiin ja varSInkin mikro
elektroniikkaan liittyvät viestintä-, tiedonvälitys- ja automaaöoteJ...niikat. 
Jo nyr nämä tekniikat ovat johtaneet uudenty}·ppisten tavaroiden Ja paL
velujen ruottamiseen ja ovat muuttaneet vakiinruneiden tuotannonalojen 
ruotanroprosesscja ja ruotesuunnittelua. Uusia sovellutuksia löydetään 
kaiken aikaa. Syytä on siis olettaa, enä tämä teknint:n vallankumous 
ulottuu talouden joka baaraan ja crra sen suurimmat vaikutukset ovat 
vielä näkemättä. 

Uudet biotcknologiat näynavät Silä vastoin tuskin ehtivän taloudellis-
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ten sovellutusten valheeseen seuraavan kymmenvuotiskauden sisällä. Ydin· 
teknologian sovellutusalue on kapea, pääomakustannukset erittäin korkeat 
ja ympäristörajoitukset mittavat . Muut innovaatiot rajoittuvat yksinäisiin 
prosesseihin ja tuotteisiin . Niinpä teknologisella rintamalla on val litsevana 
piirteenä väistämättä "informaatiovallankumous" (mikroelektroniikka ja 
re.leviescintä). 

Jos katsomme taaksepäin teknologisen muutoksen hiswriaan, huo
maamme kaksi tärkeää asiaa. Ensiksikin jokainen uusi innovaatio on mer· 
kinnyt kustannus~n selvää alentumista, jolloin sitä on kannattanut käyt
tää hyödykseen (näin kävi esimerkiksi teräksen valmistuksen, kuljerusttn 
ja öljyn tuotannon alalla) . Nyt näin on käymässä mikroelekrronilkan alal
la. Toiseksi teknologinen muutos on nopeampaa kuin yhteiskunnaUinen 
muutos: yhteiskunnallisissa rakemeissa on usein paljon enemmänjäykkyyt
tä. Tärkeiden teknologisten innovaatioiden (höyryn, sähkön, polttomoot
torin) sulauttaminen tehokkaasti yh teiskuntaan on vaatinut pitkäaikaisen 
sosiaalisen sopeutumisjakson. Tähän sopeutumiseen kuuluvat esimerkiksi 
tarvittavien taitojen ja tietojen muutokset ja niitä seuraavat muutokset 
työntekijö iden kou lu tus- ja harjoittelujärjestelyissä. Rakenteellisia muu~ 
toksia, joita tapahtuu uusien tiedonvälitystekniikoiden ansiosta sekä pal
velualoilla cnå teollisuudessa, ei voida sulauttaa ilman laajoja insdtucio
naalisia uudistuksia. 

Yleensä ammanitaidon ja ammanien kehittymisen laajuutta aliarvIoi
daan. Työmarkkinatilanreen tarkastelu osoittaa, että nytkin, korkean 
työttömyyden aikana, on joillakin aloilla, varsinkin systeemianalyysin 
alalla, puutetta työvoimasta. Monet ammattitaitoiset työntekijät eivät 
ole saaneet tarpeeksi harjoitusta ja koulurusta pystyäkseen tekemään nii
tä uudenlaisia (öitä, joita heidän saatetaan vaatia tekevän. 

Uusi informaatioteknologia vaikuttaa ammattien tairovaatimuksiin 
merkittävimmin siten, että se lisää kykyä varastoida ja käsitellä tietoja ja 
välittää niitä nopeasti, jopa hetkessä, pitkänkin matkan päähän. Useimmat 
toimisrotyöhön liittyvät taIdot, joissa käytetään nykyään kynää ja pape
ria, voidaan sii rtää tietokoneelte ja videonäytölte. Tietokoneavusteinen 
suunnittelu ja valmistus aiheuttavat muutoksia insinööriammateissa. Perin
teisen ammattitaidon merkitys katoaa, kun tarkkoihin mittauksiin perus
tuvat prosessisäätöjärjestelmät korvaavat kokeneen työntekijän suoritta
man arvioinnin. Huolto- ja korjaustöiden tarpeen picnemim:n vaikuttaa 
niin palvelualaan kuin teollisuuteenkin. Erikoisosaamista vaativissa amma
teissa, kuten lain. lääketieteen ja kirjanpidon ajalla, tarve muistaa asioita 
vähenee ja analysoinnille tulee enemmän tilaa, 

Mitä muita vaikutuksia uusilla teknologioilla voi odottaa olevan ryö
oloihin? Ne saattavat helpottaa työajan joustavuuden lisäämistä sekä päi
vittäisten työtuntien että pitempiaikaisten jaksojen työajan osalta. Edellä 
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olen jo mamlnnut osa-alkaryön yleistymisen varsinkin naisten parissa. 
Siihen lihryy myös vuororyojärjes lclyjen yleistyminen, mikä johruu pal
jolti taloudellisesta pakosta hyödynrää kalliita pääomainvcsrointeja mah
dollisimman tehokkaasri. Meidän kannaltamme on erityisen tärkeää se, 
että uusiin tckniikoihin SISältyvä viesrinriikomponentu niiynää muuttu
van koko "ryössäkäynnin" käsitettä. Joissakin maissa on jo nähtävissä, 
että kotona työskenrely yleistyy nopeasti, jase merkitsee perusluomoista 
muurosta. työn ol'ganisoinriravassa. Koska uudet tekniikat mahdollistavat 
nopean viestinnän wisistaan hyvinkin bubna sijaitsevien paikkojen vä
lillä. e\ ole periaatteessa maään syytä siihen, että kaikki tehtävät olisi suo
ritettava samassa paikassa. Toimistotyö ja varastointi sekä korkeatasoista 
koulutusta cdcllyttävih tutkimukseen ja analysointiin liittyvät ammatit 
sopivat erityisen hyvin tällaiseen hajauttamiseen. Järjestelmästä on etuja 
sekä työnantajalle että työntekijälle ; edellisen se vapaurtaa huomattavista 
mfrastrukruun-investoinneista ja työvoiman tarjonn:m maanriereellisistä 
rajoituksista, ja jälkimmäiselle se suo mahdollisuuden muokata aikataulu
aan ja välttyä työmafkojen kustannuksilta ja vaivoil ta. 

Teknologisella kehitvksellä on myös kansainvälisiä vaikuruksia. Uusia 
taitoja, asenteita, organisaatiomuoroja, pääomabinejra sekä johramis- ja 
markkinointitekniikoita ralVitaan kaikkjaUa ja niiden koko potentiaalia 
voidaan hyödyntää vain , jos poliittinen ja lakisääteinen tilanne antaa nii
den kukois taa suotuisissa olosuhteissa ja samalla rajoittaa haitallisia yh
teiskunnallisia seuraamuksia. Uude t tekni ikat vähentävät tietojen käsitte
lyn suh teellisia kustannuksia ja kiihdyttävät siren kohti palvclualojen kas
vua vievää suuntausta ja muunavat samalla wimialojen kansainvälistä 
jakaurumaa sen mukaan, missä tahdissa eri kilpailijat toteuttavat innovaa
tioita. Kyky sopeuttaa yhteisk unnallinen ja institutionaalinen koneisto 
uusien vaatimusten mukaisesti ja kehittää uusia taitoja kaikilla työvoiman 
tasoilla vaihtelee eri maissa ja vaikuttaa si ten merkittävästi siihen, kuinka 
maat menestyvät kansainvälisesti ja mihin ne sijoittuvat maailman talou
dellisessa hierarkiassa. 

Uusiin pääomalaitteisiin investoidaan siksi, että se on kannattavaa. 
Usein luullaan, että pääomainvestointi kannattaa tehdä aina silloin, kun 
se vähentää työn talVena, jos palkkakustannusten säästöt ovat suuremmat 
kuin pääoman kuoleruskustannukset. Mutta pääomainvestoinciin voidaan 
päätyä senkin vuoksi, että se tekee työstä cuottavampaa. Tietokonepoh
jaiset teolliset järjestelmät eivät poikkea edeltäjistään tässä suhteessa. Yh
täältä uudet järjestelmät voidaan suunnitella siten, että ne antavat työn
tekijöille mahdollisuuden käyttää omaa harkinraansa ja pitää tietokone
prosesseja apuvälineenään ja lisätä ammattitaidon osuutta työssään . Toi· 
saalla ne voidaan suunnitella sellaisiksi, että ne poistavat ihmisen osuuden 
niin pitkälle kuin mahdollista . Valintaan vaikuttaa todennäköisesti se, 
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kuinka päteviä johtajat ovat ja missä maann he kysyvät työntekijöiden 
mielipidettä - vallitseeko johdon ja työntekijöiden välillä keskinäinen luot
tamus tai onko yhteisön pcruskatsomuksena yhteistyö vai ristiriitaisuus. 

Tarkastelkaammc lopuksi muutamia seurauksia, joita edellä esitetyillä 
näkö kohdilla saattaa odottaa olevan muutwliikkeescen, kun otetaan huo' 
mioon, miten siirtolaisuustilanne todennäköisesti tulevaisuudessa kehit· 
tyy. 

Siirtolaisuutccn vaikut[avat tekijät ja sen vaikutukset 

Mitä siinolaisuus on? Määritelmän mukaan se merkitsee ihmisten liik
kumista, mutta siihen liittyy myös se tämän esityksen kannalta erittäin 
tärkeä näkökohta, että se on työmarkkinoiden välinen sidos tai sopeuttaja. 
Sen pääasiallisena aiheuttajana ovat luovuttavan ja vasta::tnottavan markki
nan välillä olevat tulo- tai ryömahdollisuuksien erot. Markkinat voivat si· 
jaita samassa maassa - jolloin on kyse maassamuutosta - tai eri maissa, jol
loin on kyse kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Muuttaja on halukas siir
tymään alueelta toiselle taloudellisten kannuscimien vuoksi, ja tässä suh
teessa sekä maassamuutto ertä kasainvälincn muuttoliike ovat samanlaisia. 

Kansainvälisellä rasolla on kuitenkin huomattava ero maastamuuton ja 
maahanmuuron välillä Ainakin länsimaissa maastamuuttoa pidetään ih
misen oikeurcna ja siksi se on tapa reagoida markkina muotoihin siinä mis
sä maansisäinen muuuokin. Maahanmuunoa rajoittavat monet ei-taloudel
lisct tekijät, kuten kansallinen riippumattomuus. diplomaattisuhteet sekä 
våesIölliset, yhteiskunnalhset ja humanitääriset tavoitteet. Itse asiassa se 
on kokonaan valtiovallan poliittisten päätösten varassa. 

Maat reagoivat yleensä hyvin voimakkaasti yrityksiin loukata niiden OI

keutta määrätä, kenet ne voivat päästää alueelleen. Jos asiaa mrkastellaan 
aivan sosiaalipsykologian perusteista käsin, voidaan siirtolaisuutta pitää 
jonkinlaisena tunkeutumisena, ja oman alueen puolustamisvaisto on juur· 
tunut syvälle ihmisiin. Kansainvälisessä yhteistyössä on kuitenkin edistyt
ty, ja hallitukset ovat hyväksyneet omaa ehdotonta toiminravapauttaan 
rajoitettavan. Jo vuonna 1956 edustamani organisaation edeltäjä OEEC 
hyväksyi työvoiman liikkumisvapautta koskevan suosituksen, joka oli en
simmäinen askel tähän suuntaan. Merkinävimpiä toimenpiteitä ovat kui
tenkin Euroopan talousyhteisön ja Pohjoismaitlen molempien tahollaan 
tekemät sopimukset yhteisistä työmarkkinoista. Näiden alueiden sisällä 
vallitsevat paljolti sellaiset olosuhteet, jotka ohjaavat maansisäistäkin 
muuttoliikettä. 

Tiedonsaannin ja matkustamisen helpottuminen vaikuttavat olennai
seså muuttopaineisiin ja lisäävät OECD:n ja muun maailman keskinäistä 
riippuvuutta. Maailman muuttoliikkeet käyvät yksiin pitkäaikaisen väes-
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tölhsen ja taloudellisen kehityksen kanssa; kehitysmaista lähtevä muutto· 
liike, joka on usein laItonta, jatkuu huolimatta siitä. että OECD-mai!>saon 
paljon työttömyyttä ja enå t::ri maiden välillä on huom3n3via menestymis
eroja. 

Maahanmuuuo on siis valtiovallan poliinisen harkinnan varassa. Muut
tajat maksaVa[ yleensä monta sukupolvea kanaviin rahastoihin, kuten so
siaaliturva- Ja eläkejärjestelmiin. enemmän rahaa kuin saavat sieltii takaisin. 
JOkaisessa ryhmä.~!"ä on enemmän työntekijöitä ja vähemmän ryöclämän 
ulkopuolella olevia. ja ryhmät ovat nuorempia. Niiden väestöprofiili on 
yleensil edullinen. Muun muassa nykyisten teknologisten muutosten an
siosl:t suo suuri väestöpohja mahdollisuuden Suurtuotannon ctluhin. mikä 
merkitsee Sitä, että siirtolaisista on tässä suhteessa hyötyä. Lisäksi muut
tava työvoima On nuorta, vahvaa. liikkuvaisra ja vaatimatonta. Erit)'isesri 
se voi omalta osaltaan pOistaa työmarkkinoiden jäykkyyttä ja helponaa 
sopeutumista maanriereellisiin. roimlaloittalslin ja ammattirakentec:.'seen 
IlIrtyviin muutOI.;siin. 

Toisaalta on huomartav:J., että koska monet siirtolaiset pyrkivat maksi
moimaan ansionsa Ja stiästonsä suhteellisen lyhyellä aikavälillä, he saatta
vat välttää henkilokohtaisia investointeja ammatillisten taitojen kchirtämi
seen. Tässä kohdin on cro tilapiiissiirtolaincn Ja vakituisten siirtolaisten 
välillä: ensiksi mainitut aikovat palata korimaahan naurtimaan ulkomaan
oleskelunsa hedelmistä, mutta viimeksi mainitut aikovat aloittaa uuden 
elämän alueella, jossa pitkän aikavälin mahdollisuudet ovat paremmat. 
Vielä on syytä onaa huomioon kau~tluonteincn muuttoliike. jota on ollut 
pitkään varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla sekä Joillakm maanviljel)'saloil
la. tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskunnan joustavuuden lisää
miseen. 

Tulevaisuuden siirtolaisuustilanne 

Talouska.wun rollsi keskipitkälläkin aikavälillä olla hyvin voimakasta, 
jotta nykyisestä t)'öttömyydestä päästäisiin kaikissa OECD-maissa eroon. 
Mikään ei siis anna odottaa, eaa merkittävä työvoimapula tulisi uudelleen 
ajanJ...ohtaiseksi. Teorias~a tämän pitäisi estää vastaavan muurrovirran muo-
dostuminen joko siksi, että liikatarjonta vic palkkoja alaspäin (ja poista:! 
siren muuttamisen taloudellisen motiivin) tai siksi. että maahanmuuttajien 
kanssa kilpai levien työntekijöiden kasvava määrä alemaisi siirtolaisten ky
syntää 

Olennainen seikka on se. voimmeko odottaa kasvua scnla:uuisissa [öis
sä. joiden tekemisessa siirtolaiset olisivat eritYisen kilpailukykyisiä? Vaik
ka kokonaIskasvu saattaa olla vaaömaronta tai jOpl kääntyä laskusuuntaan, 
on mahdollista , että teknisesta edistyksestä ja k:lnsainväliscn kaupan uu-



JeUeenjärjesre.lyistä jOhtuvat rakennemuutokset luovat tyopaikkoJa , joi
hin siirtolaisct sopivat paremmin kuin maan alkuperäiset tai sinne aikai
semmin muuttaneet asukkaat. 

Palvelualoilla, joilla kasvu on nopeinta, on hyvin erilaisia työmahdolli
suuksia. Toimistotyössä. joka on tähän asti työllistänyt hyvin vähän siir
tolaisia, on odotettavissa sekä ammattitaitovaarimusren kohoamista että 
vähenemistä. Toisaalta ravintola- ja kODmlousalalla, joilla työskenrelc::e 
suuri määrä siirtolaisia, säilynee työ vastaisuudessakin sellaisena, että 
siirtolaisten työpanosta tarvitaan. Jos siinolaiset aikovat hyöryä eri alu
eilla olevien työpaikkojen ammattitaitovaatimunen muutoksista, heidän 
on hankittava tarpeellinen pätevyys; näyttää kuitenkin siltä, että maahan' 
muuttaneiden seuraava sukupolvi noudattaa samaa koulurusuraa kuin 
vanhempansakin. Tämä viittaisi siihen, errä. ammatotaidonoman työvoi
man tarjonta säilyy vielä jonkin aikaa, vaikkakin joitakin töitä saatetaan 
vieroksua odotusten kasvaessa. 

Palvelusekrorin ylemmässä päässä eli tiedonvälityksen vallankumouksen 
myötä syntyneissä, Suurta teknistä Ja ammatillista taitoa vaativissa amm:t
reissa saanee uuden tekniikan laaja levinneisyys ja sen homogeeninen yksi· 
kielinen luonne aikaan huomattavaa muuttoliikettä varsinkin yhteismark
kina·alueilIa. "AIvovuodosta " on jo todisteita - tiewkoneasiantuntijoilla ja 
Wangin operaattoreilIa on yhleincn kulttuuri riippumatta siitä, minkä 
maalaisia he ovat. 

Lopuksi On vielä huomattava, että muunoliikkeisiin vaikunaa alkuperä
ja kohdemaan väestöllinen tilanne ja varsinkin tyÖikäisen väestön osuus 
kokonaisväestöstä. Kaikkialla OECD:n alueella on havainavissa, että työ
teensa jopa vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatla; niiden perin· 
teiset työvoiman tarjoajat kokevat kuitenkin Turkkia lukuunottamatta 
suoranaiseen laskuun ensi vuosikymmenellä. Italian ja Jossain määrin myös 
Kreikan tapaus osoinaa, euei tämä suuntaus rajoitu vain perinteisiin kob· 
demaihin. Vain Turkissa ja ehkä PortUgalissa on todisteita voimakkaasta 
väestönkasvusta. Toisaalta väestö kasvaa OECD:n ulkopuolisilla alueilla 
voimakkaasti ja nuorison osuus niissä on suuri . Sieltä käsin on siis odotet
tavissa maastamuunopainciIa, koska työikäisen väestön määrä kasvaa kas
vamistaan. 

Kaikesta edellä sanotusta voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä. On 
epärodennäköistä, että F.uroop~n perinteisiin kohdemaihin tulee yleistä 
maahanmuuttoa, koska työttömyyden jatkuminen ja työvoimareservi pi
tävät kysynnän alhaisena_ Jonkin verran kysyntää voi olla edelleen fyysi
sesti rasittavan tai epamiellyuävän työn tekijöistä. Uusi teknologia voi 
luoda jonkinlaista valikoirua kysyntää, muna tämä vaikurraa tode.nnäköi+ 
sesti lähinnä markkinoiden ammatinharjoittajapäähäo ja merkitsee amma· 
tillisesti hyvin pärevän työvoiman siirrymistä teollistuneiden maiden tai 
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yhreisffiarkkmoiden sisällä. Euroopan ulkopuolisissa OECD-maissa talous
kasvu on suurempaa, muna myös viicsrönkehirys on sieUä suotuisampaa. 
Hieman pitemmällä aikavä lillä Pohjois-Euroopan maat kokevat epäsuotui
san väestökehityksen seuraukset ja saatta.V3t haluta vakauttaa väcstöraken
teensa jopa vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta; niiden pe ' 
rinteiset työvajman tarjoajat kokevat kuitenkin Turkkia lukuunouamatta 
saman ilmiön. Kolmannen maailman paineet säilyvät suurina ja ne voivat 
johtaa laittamaan maahanmuuttoon ja laittomiin ryösuhteisiin. Tämä saat
taa vaikurra::J varsinkin Kreikkaan ja Italiaan. joista ei enää muuta ihmisiä 
muihin maihin, ja voi saada k::Jikki OECD-ma:H korostamaan siirtolaisuus
politiikassaan yhä enemmän sosiaalisia ja humaniräärisiå 3Jneksla. 

Lopuksi 

Lopuksi voidaa.n todet3, että taloudessa yleisesti ja työmarkkinoilla 
erityisesti näkyvät kehityssuuntaukscI vievät kohri niiden kiinteiden ra
kt"ntciden murrumista, joita olemme yleensä yhdistäncet 3jatuksiimme 
·'työstä". Muunaja, mt'utlipa hän sitten oman maansa sisällä tai maasta 
roiseen. on määritelmän mukaisesti liikkuvuuden elementti. Se kuinka 
tuo liikkuvuus kussakin maassa reagoi yhteiskunnan uusiin kehiryssuun· 
eiin, riippuu toisilleen vastakkaisten voimien vuorovaikutuksesta. Jotkut 
voimat, varsinkin uusien tietotekniikoiden kyky työn hajauttamiseen, 
saattavat hyvinkin johtaa muuttamisen tarpeen tai halunavuuden vähen
tymiseen. Toisaalta uusissa paikoissa sijaitsevat uudet toimialat vetävät 
uusia ihmisiä puoleensa Olin kuin on perintcisestikin tapahtunut. Kan
sainvälisesti katsoen on joidenkin maiden kesken olemassa yhteiset työ
markkinat, joissa vaikuttavat samanbiset taustavoimat kuin kansaJlisilla 
työmarkkinoilla. Suurimmaksi osaksi maahanmuuttoa kuitenkin + toisin 
kuin maastamuuttoa - ohjaa tiukasti valtiovallan politiikka. Yleinen en
nuste on. että politiikka säilyy useissa maissa rajoittavana paljolti työnö
myyden takia mutta että epäsuowisa väestökehirys saattaa muovata sitä 
pilkällä aikavälillä varsinkin Pohjois-Euroopassa. Paineet muuttaa pois 
kehitysmaista säi lyvät edelleenkin suurina. mikä johtaa osinain väistä
mättä laittomiin maahanmuuttoihin Ja tyäsuhteisiin OECD-maissa. Tätä 
helpottaa vuorostaan cddlä mainittu perinteisten ryärakenreidcn murtu
mmen. 
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3.2. TYöYOIMAN LIIKKUVUUDEN ALUEELLISET LÄHTöKOH· 
DAT TIETOYHTEISKUNNASSA - ERÄITÄ RUOTSALAISIIN 
KOKEMUKSIIN PERUSTUVIA HAVAINTOJA. 

Dr. Sten Axelsson ja Prof. Folke Snickars esitelmöitsijä 

KANSANTALOUDEN RAKENNEMUUTOS 

Lähes koko 1970-1uvun ajan useimpien jälkircollisren maiden asutushie
rarkian alimmilla tasoilla kasvoi sekä työpaikkojen että asukkaiden määrä. 
Ruotsissa, josta suurin osa tämän tutkimuksen materiaalia on koottu, tuo' 
tantosekwrin työpaikat kasvoivat sitä nopeammin. mitä syrjäisemmästä 
seudusta oli kyse. Kasvu oli prosentuaalisesti nopeinta Norlannin keski
osien kunnissa. Kmcn kuviona 1 käy ilmi, Norrbottenin läänin täystyöl
lisyys on kasvanut vuodesta 1975 eteenpäin. Näin ei ole asian laita Ruot
sin keskiosien sisämaalääneissä. kuten Kopparbergin läänissä. Tämä johtuu 
tietysti siitä , että viimeksi mainitut alueet ovat keskittyneet hyvin voimak
kaasti sellaiseen perusteollisuuteen, jonka tärkeimmät tuotteet ovarjo saa
vuttaneet e1jnkaarcnsa pysährymisvaiheen. Toisaalta kuvio osoittaa myös 
Tukholman alueen työllisyyden tasaisen nousun. Kuvio heijastaa kansanta
loudessa tapahtunutta rakennemuutosta: siirtymistä tuorantolaitoksista 
erilaisiin palveluyriryksiin ja julkisiin palvelulaitoksiin eri alueilla . Talous
elämän rakennemuutoksen jatkumisesta ollaan kyllä yhtä mieltä, mutta 
mitä tapahluu tämän prosessin maantieteelliselle proJekriolle? 

Kuvio]. Työllisyys Ruotsissa Ja Tukholman, Kopparbergin ja Norrbottenin lääneissä 
vuosina 1963 - 1982, sekä kaksi ennustetta (LU84 ja LP83). 
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Tuotteen elinkaariteoria 

SoveUenacssa ruotteen elinkaariteoriaa OECD:hcn havairaan. että ta
loudellisen erikoisrumisen rakennc on kohtalaisen vakaa, Kuvion 2 osoit
tamaan järjesteImaän syntyy uusia tuotteita ylhäällä vasemmalla olcvan 
alueen kautt"d., Tähän kuuluu pitkälle erikOIstunutta ja vakiintunutta toi
mintaa OECD:n alueella, Kuvion muihin alueisiin kuuluu tuoneita, joiden 
erikOlsrumisaste ja toiminnan keskittymisaste vaihtclcvaL Teorian mukaan 
OECD muodostaa tuotannon ydin alueen tuotettaessa tuotekehittelyyn 
orientoiruneit:t tuotteita ja hyvin ansairsevillc kulunajillc suunnattuja 
morteita tai valmistettaessa tuotteita logistisesti 

Kuvio 2 . Kans3mviilisen työnjaon rrendn . 

Korkea erikoinumis
taso OECD:ssä 

Matala erikoistumis· 
taSo OECD:ssä 

Vakaa erikoistunei
SUU5 OECD,n alueena 

Tuotckehinelyval· 
ta,set luoneet 
Tietoon ja kilpailuun 
perustuvat tuotteet 
I nfraslruktuurisra 
riippuvat järjestelmät 
Design-tuoneet 
Etäisyyksistä riippuvat 
[Uotan toproSt'SSlt 
PoliiTtisesti suoja-
tU1 I uorteet 
Talou~järjt'srön 

suopamat (uow:~e[ 

La~keva erikoistunelsuus 
OECD.n alueella 

Pääomavalraiset, mUita 
ei tuoltkeohinelyvaJ· 
raisct luotanto' 
prosessit 
Tierämykseen peruSluvat, 
j nfrasrruktuurista 
nippuvat tai JäfJcstclmäin 
orientoituneet kom
ponentit 
Ei etälsyyksislä riippu-
vat komp nenrit 
Työvoimavaltaiset tuotteet 
LuonnonvarOlsla riippuva 
tuotanto 
Alkutuotan10 

Jos tata teoriaa sovellenaisiin Ruotsiin , niin sellaiset tuotreet kuin muo
vit, kirjapainoruoneet ja -välineer, kemikaalir. koneet, työkalut jo. työvä
lineet sekä osa kulkuneuvoista sijoittu isivat vasemmalla ylhäällä olevaan 
alueeseen. Ruotsin erikoistumistaso on elektronisten komponenttien 
tuotannossa korke;unpi kuin OECD-mai!'sa keskimäärin. Ruotsi on myös 
erikoistunut paperi- ja selluloos:Heollisuuleen. jonka merkitys on våhenty
nyt useissa OECD-maissa. Molemmilla m~inituilla sektoreilla Ruotsissa on 
pystytty säliynämään kilpailukyky sljoinamalla pääomia sekä koneisiin 
euä ammattityövOImaan, 
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Kasvaviksi ja toisaalta heikkeneviksi ruotannonaloiksi katsottavilla ta· 
louselämän sektoreilla on havainavissa huomattavia eroja sekä tuotannon 
että työllisyyden kannalta. Näitä eroja on kootN taulukkoan 1. Perusteol
lisuus luottaa hintakilpailuun ja myy tuotteitaan maailmanlaajuisille kyl
lästetyille markkinoille. Kasvava teollisuus taas uskoo dynaamiseen kil
pailuun, ja sen markkina-alueena on niin paikalliset. valtakunnalliset kuin 
kansainvälisctkin markkinat. Ensin mainitussa teollisuudessa suhteellinen 
eN määräytyy hyvin pitkällepääomainrensiteetin mukaan, kun taas kasva
vassa teollisuudessa suhteellisen edun käsite tulisi oikeastaan korvata esi
merkiksi termillä suhteellinen edcltämisjärjestys. Aika- ja tilasidonnainen 
monopoliasema, patenrointi ja lisensointi sekä markkinointistrategiat voi
daan katsoa kuuluviksi dynaamiseen kilpailuun. Nämä kaksi erilaista sek
toria perustuvat toimintansa erilaisiin infrastruktuureihin. Perusteollisuus 
käy nää hyväkseen meri-, rautatie- ja yhä enenevässä määrin maantiekul
jetuksia. Kasvava teollisuus suosii maantie- ja lcnrokuljetuksia sekä käyttää 
cietoliikenncverkostoa valvoessaan maailmanlaajuista Notantotoimintaa 
ja rahoitusjärjestelmiä. Näillä sektoreilla on myös erilainen profiili työvoi
man kysynnän suhteen, Amma ttityövoiman paikallista tarjontaa pidetään 
kasvavassa teollisuudessa merkinävämpänä tekijänä kuin muita alueellisia 
tekijöitä kuten maata, rakennuspääomaa tai maantieteellisiä ominaisuuk
sia. Ihmisten luoman sekä fyysisen että sosiaalisen infrastruktuurin muu
toksiin suhtaudutaan vakavasti. Uudenaikainen teollisuus tUntuu siis ole
van kiinnostuneempi yritysilmastosta kuin mcteorologisesta ilmaswsta. 

Kaupunkien elpyminen 

Kuten yllä on todettu, kasvavalla teollisuudella voi olla erilaiset vaati
mukset alueelliseen tuotantomiljööseen nähden kuin perusteollisuudella. 
Ainakin Ruotsissa on kestänyt kauan. ennen kuin on kunnolla ymmärret
ty, millaisia vaikuNksia tällä voi olla alueelliseen kehilykseen pitkällä aika
välillä. On muistettava myös se seikka, että tutkimuksen painopiste on jo 
kauan ollut työllisyyden tutkimisessa. Vaikka talouselämän kehitys on 
joiltakin osin rukenut työllisyyden kasvua reuna-aJueiUa, kuten aiemmin 
todettiin, niin jotkut talouselämän prosessi t ovat muokanneet maaperän 
otolliseksi alueellisen epätasapainon syntymiselle. Kansantaloudessa ta
pahtunut muutos kohti palvelujen tuottamista ja korkeaan teknologiaan 
perustuvaa tuotantoa on edesauttanut kaupunkien elpymistä. Tämä pitää 
paikkansa ainakin sellaisten kaupunkien osalta, jotka eivät ole keskitty
neet jo elinkaarensa osalta pysähdysvaiheessa olevien tuotteiden tuottami
seen. 
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Taulukko 1. TeoUisuuden kaksi vastakkaista sektoria . 

Omlnaisuudetl 
kehitysvaiheet 

Hintaherkkyys 
kansainvälisessä 
kilpailussa 

Tuorekehlttdyn 
suunta 

Markkinat 

Infrastruktuuri 

Koulutusra.so 

Tuollavuuden 
perusteet 

Toimintapoliriikkta 

Kyseeseen tulevat 
teoriaqa 
uetimys 

Perinteinen 
teollisuus 

Suuri 

Kasvava 

teollisuus 

Pieni 

----------
Matala. 
ruou.nlokeskemen 

------- ---
Iluucokauppamarkklnat , 
globaaht, kyJlisre-
tetyt 

Rautatiet, satamat 

Korkea. 
tuotekcskelncn 

Asiakasmarkkinlll, 
paikaJhser, alueelliset J3 
globaalit. uudet, kyllästä
miittömat 

LentovCTkostot, tietokone
verkostot 

-------------
Suhtullisen matala 

Pääomavaltaisuus, 
menojen hillintä 

Korkea 

Ei materialistiset inves
toinnit, ajallinen monopoli. 
tavaramerkit ja design 

---~-----------

Yleinen talous
politiikka 

"V uoslkerrateoria" 
Yleinen tasapaino
teoria 
Perinteinen kauppa
analyysi 

Yleinen talouspolitiikka, 
teollisuuspol1tiikka 

''Vuosikenateoria ., 
Pelneoria 

---

Tuotteen ehnkaanteoria 
U us-Sch umpeterll öinen 
teoria 
----------

Taulukko 2 kuvaa tätä ilmiötä. Siinä luonnehditaan tuotannon aloja eri 
ammateissa roimivan työvoiman avulla ja tietojen, palvelujen tai tavaroi
den tuotramiseen suuntautuneen tuotannon avulla. Yksiköiden alueellista 
esjintymlsrä on kuvattu saavtltettavuuden avulla . Yksi indikaarrorityyppi 
on alueen sisäisyys. Tämän indikaanonn tarkoituksena on luonnehtia pai
kallista ympäristöä. Toinen indikaatrori on alueiden välisyys. Sen tarkoi 
tuksena on kuvata työn sijaintia sulHcessa muiden toimintojen sijaintiin. 
Kolmas indikaalwri minaa luonnonvarojen saavurenavuutta. Analyysissä 
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on otettu huomioon noin 300 eri ammattia, jotka on ryhmitelty kolmeen 
ryhmään. Niiden riippuvuus saavurettavuusindikaanoreista on laskettu 
tilastollisin menetelmin. 

Taulukko 2. Saavutettavuus sijoitusrekljäna . 

Sijoirusteokijlit 

Alueen sisäinen suvutett2vuus 
(5uurkaupunkd 

Alueiden välinen saavutertavuus 
(aluekeskus) 

Luonnonvarojen saavurenavuus 
(reuna-alue) 

Kaikk i amrnaut 

Tiedot 

6 

0 

7 

Tuotantosuuntll 
Palvelut Tavarat Yht. 

4 4 14 

, 6 12 

6 7 

IO 16 II 

Taulukosta käy ilmi, että tietojen tuottamiseen ja siirtämiseen suuntau· 
tuneista seitsemästä ammatriryhmästä kuusi on hyvin riippuvaisia alueen 
sisäisestä saavuteuavuudcsta. Tällaisen ammaniryhmän sijoittumisen to
dennäköisyys suurkaupunkialucclle on suuruusluokkaa kuuden suhde 
seitsemään. Muiden kuin tietoja tuonavien palveluyritysten kohdalla 
tilanne on roisenlainen: on lähes yhtä todennäköistä, että päätöksentekijät 
pyrkivät sijoittamaan yksikön suurkaupunkiin kuin alueelliseen keskuk
seen. Teollisuustuotannon kohdalla jakauma on melko tasainen. 

Tästä analyysistä voidaan tehdä se johtopäätös, että niin sanotut tie
toon perustuvat ammatit ovat luonteeltaan alueellisesti paljon kcskirry
neempiä kuin muut ammatit. Tämän tilanteen syntymiseen ovat vaikutta
neet harjoitettu politiikka ja spontaani asiain eteneminen, jotka ovat to
dennäköisesti vahvistaneet toistensa vaikutusta. Tässä yhteydessä tärkeim
pinä politiikan muoroina voidaan nähdä koulutuspolitiikka ja tuoteke
hirtelypolitiikka. Myös esimerkiksi }'riryste.n Ja yhdistysten organisointi on 
johtanut samaan suuntaa. Tällaisessa talousympäristössä uhanalaisia aluei
ta eivät kenties olekaan harvaan asurut alueet vaan niiden aluekeskukset. 
Tietojen tuottaminen ja siirtäminen eivät välttämättä noudata palvelujen 
ja tavaroiden tuotannosta tUftua kaavaa. Vaikka moderni tietojen siirto
tekniikka voikin vapauttaa reuna-alueet joistakin niiden maantieteellisista. 
kahleiSTa , niin pysyvien henkilökohtaisten konrakrien tarve voi johtaa kes-
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keiscmmin slJ3Juevien ja paremmat mahdollisuudet paikalliseen kanssa· 
käymiseen tarjoavien alueiden suosimaan. Tämän johtopäätöksen pitävyy· 
teen vaikuHaa se, miten työvoiman liikkuvuus kehittyy tietoyhteiskunnassa. 

LIIKKUVUUTEEN LIITTYVIÄ NÄKöKOHTIA 

Maantieteellisen liikkuvuuden rakenne 

Kuren rucmmin mainittiin, liikkuvuuden rakenne on muu[(unut viime 
vuosikymmenen aikana. Kuvio 3 osoittaa Ruotsissa rapahwneen pitkän 
aikavälin kehityksen kuntarajat ylirtävästä muuHoliikkeesrä. Nährävis· 
sä on hienoista muuttoliikkeen hidastumista. 196tHuvun loppupuolella 
tapahtuneen nousun syitä olivat sekä llikkuvien väestönosien kasvu että 
eri alueiden väliset työntö- ja vetovoimat. 

Kuvio 3. LIikkuvuus kuntarajojen yli vuosina 1929 · 1981 

500.000 

Kuviosta 4 näemme lyhyen aikavälin kehityksessä JOItakin mielenkiin· 
toisia piirteitä. Oteuaessa lähtökohdaksi vuonna 1974 muuttaneiden mää· 
rä voidaan havaita kaukomuunajien määrän olevan huomanavasti pienem· 
pi vuonna 1982 kuin vuonna 1974. 

KUVIO 4. AlueraJatylinäva muunoliike vuosma 1974 - 1982. 

Indeksi eri h;jJlintorajat Mi'fIlUWUOSI 

ylittävisti muuttoliikkeestä 1974- 1978 1982 

lääninrajojen yli 100 77 70 

saman läänin kunrarajojen yli 100 82 76 

kuntarajojen sisällä 100 81 90 

Yhteensä 100 80 8S 
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Kuvio 5 osoittaa näiden muutosten vaikutuksia muuttaneiden jakautu
miseen eri alueilla. H-alkuiser merkinnät ilmaisevat Ruotsin väestön jakau
maa eri alueiden kesken urbanisoitumisasteen eerusteella. Tukholma on 
merkitty Hl Jlä, ja H6 vastaa Pohjois-Ruotsin syrjäisintä seutua. Kuviosta 
käy selvästi ilmi 1970-Iuvun loppupuolella vallinneen trendin katkeami
nen - roolloin muunovoitot sijoittuivat <l.surushierarkian alemmille tasoille. 
Vaikka lukumäärät ovat pieniä, muutos on selvä. Suuntaus on tämän jäl
keenkin voimisrunut; erityisesti Tukholman alueen osalta. 

Kuvio 5. Muuttoliikkeen rakenne asutushierarkiassa vuosina 1980 ja 1981 . 

Liikkuvuus kohti asutushierarkian alempia tasoja 

H1 H2 H2 

"-----'" 
HJ H4 H5 H6 
~ 

Liikkuvuus kohti asutushierarkian ylempiä tasoja 
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1981 

Hl H2 H2 HJ H4 H5 H6 

~ ItJI""d,"~' ~ Hl Tukholma 
HZ Göteborg ja Malmö 
H3 Suurkaupungit 
H4 Etelä-Ruotsin kaupungit 
HS Pohjois-RuolSin kaupungit 
H6 Pohjois-Ruotsin syrjäseudut 



Ammatillincn ja maantieteellinen liikkuvuus 

Ammatillinen ja maantietcellinen liikkuvuus ovat kiinteästi [O\SlInsa 
kytkcyryneirä prosesseja. VarmuudeUa ei voida sanoa, ovatko nämä kaksi 
liikkuvuuden muotoa toistensa substiruuneja vai komplemcnnejä tarkas· 
teltaessa muuttoliikettä yksilötasolla. Subsutuutio merkitsee sitä. ena 
henkilö mieluummin vaihtaa ammattiaan kuin muuttaa toiseen ryövoima
piiriin . Komplementaarisuus taas merkitsee sitä, että henkilö vaihtaa sekä 
asuinpaikkakuntaansa että ammattiaan yhtä rukaa. Taulukossa 3 on em
piirinen kuvaus tästä liikkuvuuden rakenteesta kahdessa Ruotsin kunnassa 
vuonna 1980. Numeroarvot kuvaavat vuosien 1975 ja 1980 välillä tapahtu
nuna muuttoliikeltä. 

Taulukko 3 Ammatillinen ja maantieteellinen liikkuvuus Tukholman alueella (vasen 
sarake) Ja Kcskl -:'1orlannissa (oikea sarake) V. 1980. 

Ammatti Kunta Ammatti Kunra 
Sama. Eri Yhe Sama Eri Yht. 

Sama 19 7 46 Sama 4' 4 53 
Eri 16 8 24 Eri 17 • '1 
Opiskelee , 1 6 Opiskelee 4 , 
Ty ömarkki l' , 2' Työmarkki- 18 4 " noiden noiden 
ulkopuolella ulkopuolella 

Yhteensä 7' '1 100 Yhteensä 87 13 10<1 

Taulukosta käy selville, että Tukholman työvoimaan kuuluvista henki
löistä noin 40 prosemtia kuului samaan ammatilliseen ja maantieteelliseen 
ryhmään vuosina 1975 ja 1980. Vastaava luku Kcski·Norlannin kohdalla 
oli lähes 50 prosenttia . Molemmilla alueilla oli tavallisempJ:\ siirtyii uu
reen ammattiin loisesta amm:uisra saman kunmm sisällä kuin siirtyä sa
maan ammattiin en kunnasta. Tutkimuk~cn mukaan ammatin vaihtami
nen muuton yhn:ydessa oli jopa yhrä yleistä kuin pelkka asuinpaikka· 
kunnan vaihtaminen. Maantieteellinen liikkuvuus oli yleisempää Tukhol
ma n alueella kuin Keski-Norlannissa, kutcn voitiin odouaakin. Myös opis
kelijoiden ja työvOiman ulkopuolella olevien henkilöiden liikkuvuus oli 
yllättävän s3manl3.ista molemmilla alueilb . Merkjrravimmiil erot nåyttäi· 
sivät tulevan esille saman ammawryhmän sisällä samassa kunnassa tapah
tuneiden muutlojen osuuJessa. 
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Ammatin vaihtamisen nopeus 

Ammatin vaihtamista on usein piderty tietoyhteiskunnan tyypillisenä 
piirteenä. Onkin selvää, että olemme siirryneet clinikäisten ammattien 
kaudesta ammattien e1inikäisyyksien kauteen. Kaikkien ihmisten on varau
duttava paitsi työpaikan myös ammatin vaihtamiseen Laajan ammatillisen 
profiilin ansiosta voidaan asuinpaikka valita vapaammin kuin silloin, kun 
0113a sidoksissa yhteen suppeaan ammattialaan. Samaan aikaan on kuiten
kin olemassa todisteita siitä, enä yrityksissä reagoidaan nyt herkemmin 
työvoiman ammatilLiseen rakenteeseen kuin kehityksen aiemmissa vaiheis
sa, jolloin ammattipätevyys ja kyvykkyys olivat selvemmin sidoksissa 
muodollisen koulutuksen tasoon. Olisi mielenkiintoista testata hypoteese
jä, jotka koskevat koulutustason p liikkuvuuden tason välisiä suhteita. 
Voidaan esimerkiksi olenaa, että erikoiskoullltus johtaa liikkuvuuden 
määrän kasvuun, koska erikoiskouluretuille avautuu harvoin työpaikkoJa. 
Tätä problematiikkaa voitaIsiin kuvata tutkimalla eri ammattiryhmiin 
hakeutuvien ja niistä poistuvien henkilöiden kokonaismääriä empiiristen 
tietojen pohjalta. 

Taulukko 4 kuvaa Ruotsin ammatriryhmissä tapahtuneita muutoksia 
vuosien 1975 ja 1980 välillä. Tutkimusmateriaali koostuu 63 ammatriryh
mästä, jotka on asetettu työssä toimivien henkiöiden määrän prosentuaa
lista kasvua osoirravaan järjestykseen. Ammattiin tuJleiden henkilöiden 
kokonaismäärää osoittava järjestys on laadittu muista poikkeavalla tavalla, 
Ja siinä viiTataan ammaniin tulleiden kokonaismäärään suhteessa työpaIk
kojen lukumäärään kyseIsen ajanjakson lopussa.. 

Taulukko 4 kertoo selvästi . ettei työpaikkOjen lukumäärän kasvun ja 
ammaniin tu lemisen ja ammatista lähtemisen kokonaismäärien välil1ä 
ole suoraa yhteyttä. Useimmissa ammateissa, joissa työpaikkojen määrä 
on kasvanut voimakkaasti , on myös ollut paljon ammattiin hakeurujia. 
POIkkeustapauksiakin on. Esimerkiksi työkalumekaniikan alalle on ollut 
vain vähän tulijoita, vaikka työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti . 
Säännönmukaisesti myös muutamien ammattien kohdalla esiintyy yhtä 
aikaa negatiivista työpaikkojen määrän kasvua ja vähäistä hakeutumista 
alalle. Huomattavia poikkeuksia ovat tarjoilijan ja kemikaalityönrekijän 
ammatit. Merkittävänä havaintona voidaan pitää myös sitä, että palvelu
ammatit näyttävät työllistävän kaikkein eniten ihmisiä yhdessä tietoon 
perustu vien ammarrien kanssa . Näitä ammatteja ei ole tosin kovinkaan 
helppo erotella toisistaan , kun otetaan huonuoon tässä käyretyn luokit
telun tarkkuus. 

Tavaroiden ruotantoon liittyvät tyÖt ovat alimmaisimpia taulukossa 4. 
Tämä eI kuitenkaan välttämättä merkitse sitä , että uusia ihmisiä hakeutuiSI 
alalle hyvin vähän. Yksi syy tähän on ilmeisesti se, että paikalliset (yömark-
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Taulukko 4. Ammatissa toimivien määrän kl5vu Ja vähcnemincn. 

Ammani Prosentu- Keskinäi- Ammat - Amma-
aalincn ncn jilr- om sur- IIsta pois-
kasvu Jestys cyncC't tunecl 
1975· km" 
1980 

J 5 voimakkaimman 
kasvun ammaltia 
Esikoulun opettaja ., 1 9 44 
Sosiaaliryöntekijä H , 8 35 
Vhopisto-opettaja 38 J 15 52 
Opinro-ohjaaja 34 • 1 , 
LaslenhoiuJIl H 5 3 16 

Sairunhoiuja JI 6 13 " Apuhoitaja 27 7 12 56 
HOleJlityönlckijä '6 , 6 18 
Pappi 2. 9 • lZ 
Luokanopcnaja 15 10 60 63 

Koulunjohtaja 21 II 45 " Elämlääkäri 21 lZ 51 60 
Aineenopeuajll 21 13 41 " Kirjanpitäjli " 14 5 II 
So~iaalitietctlijä 18 15 26 45 

5 heikoimman 
kasvun ammania 
MersäryömcklJi - 1. 59 ., 22 

MetaJlicyöntekijä - 17 .0 42 J9 
Lasityönrekijä - 21 61 40 Jl 
PUlityöntekiji 26 6' lJ 4 
Te kstiilityöntek ijä - 18 63 6' " 

kinat toimivat abstraktin valtakunnallisen tason sijasta yksilötasolla. 
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EMPIIRISTÄ AINEISTOA MUUTTOLIIKKEEN UUDESTA llAKEN
TEESTA 

Liikkuvuus on sektorimuucokscn seurausta 

Tässä kappaleessa luomme yksityiskohtaisen katsauksen Ruotsissa ta
pahtuneeseen eri alueiden väliseen muuctoliikkecseen vuosina 1968-1984. 
Alueellisen liikkuvuuden syyksi on usein sanottu toimi alojen sisällä ja 
niiden välillä tapahruvaa asteittaista työllisyystilanteen muuttumista. Maa
Ja metsäraloudcs(a elantonsa saaVien henkilöiden määrän huomattava pie
neneminen Pohjois-Ruotsissa ilman vastaavaa työntekijämäärän hsäystä 
teollisuus' ja palveluamma teissa voltaneenkin selittää sillä, että huomat
tava määrä pohjoisruorsalaisisr3 muutrj erelään 196o-Iuvun aikana. 

Maa- ja metsätaloudesta elantonsa saavien henkilöiden määrän piene
neminen on jo kauan sitten ohi~anu[ huippunsa, Nyk')'isin suurimmat 
muutokset tapahruvatkin bihinnä teollisuuden alaUa. Erityisesti perus
teollisuuden työpaikat vähenevät. Sen sijaan palveluelinkeinojen tarjoa
mien työtilaisuuksien määrä kasvaa. 

Pysryäkscmme kuvaamaan Ruotsin muuuoliikkcen rakennerta olemme 
jakaneet Ruotsin alueisiin kunrien elinkeinorakenteen ja asukasmääran 
perusteella . Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään muuttoliikkeen kehi
tystä pitkällä aikavälillä Ja arvioida myös tulevaisuuden kehit}'stä. Tällä 
tavoin luotuja alueita kutsumme kaupunkilääneiksi, keskivertolääneiksi, 
teoUisuuslääneiksi. harvaan asuru iksi lääneiksi ja palvelulääneiksi. 

Kuvio 6 . Nettomuuttoliike erityyppisten läänien välillä. 
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Tarkasteltaessa näiden Jlueiden välistä muuttoliikkuvuuna voidaan 
havaita vuosien aikana tapahtuneen merkiwiviä muuroksiJ.. 1960-luvun 
lopussa. kaupunkilä:ineihin muuttavien ihmisten määrä oli hyv in suuri. 
Myös palvelulääneihm muutti verranain paljon våcstö:i. Vuonna 1968 
keskivertoläänien nettoliikkuvlllldessa ei tapahtunut muutoksia, mutta 
myöhemmin väestön mäarä on kasvanut jonkin verran. 

1960-luvun lopussa harvaan asutu[ läinit olivat kaikkein nettomuutto
tappiollisimpia. \'errarruna 1 98o-)uvun tilanteeseen voiJaan huomata, että 
järjestyksessä on wp,lhrunur muutoksia lä:llä aikavälillä. Tällä hetkellä suu
rimmat netwmuutfotappiot kohdistuvat teollisuuslääncihin ja siti seuraa
vat kcskivenoläänelhin. joissa lähtö- ja rulomuunajien määrä on suunnil
leen yhtä suuri. SeuraavJksi tulevat h:lrvaan :LSu[Ut lääniL 198o..luvulla, 
kuten 1960-luvuJlakin, sUUnmm.1f muuttovoitor ovat kohdistuneet kau
punki- ja palvelulääneIhin. Erityisen selvä muuttovoitto on kaupunkilää
nien kohdalla. 

Muuno kaupunkilääneihin jatkuu 

Kuvio 7 kuvaa liikkuvuuden kchitystä kaupunkihiäneis5ä. 197D- ja 
1980-lukujcn alussa trendI muuttui jyrkästi. Juuri ennen ensimmäistä 
käännekohtaa ihmisiä muutti kaikista muista lääneistä kaupunkilääneihin. 
P!llvclulääneistä lähtenyt muutlOvirta oli kaikkein voimakkain. Scn jälkeen 
rulevar suuruusjärjesryksessä muunovirrat teollisuus-, keskiverto- ja har
vaan asuruisc:\ läiineistä. 

KUYIO 7. Kaupunkiläänien nerwmuunoliike vuosina 1968 - 1984. 
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Vuosien 1972 ja 1980 välisenä aikana muuttoliike suuntautui päinvas
taiseen suuntaan eli kaupunkilääneistä poispäin. Monet ihmiset muuttivat 
teoUisuuslääneihin, mutta suurin osa lähtömuuttajista muutti kuitenkin 
harvaanasuttllihin lääneihin. 

Vuosien 1980- ja 1984 välisenä aikana ihmisiä muutt takaisin kaupun
kilääneihin kaikilta muilta alueilta paitsi maaseudulta. Maaseutu onkin 
tänä päivänä ainoa alue, jonka muuttotase kaupunkiläänien suhteen on 
positiivinen . 

Harvaan asutut läänit eivät ole enää suuria muuttotappioalueita 

Harvaan asurut läänit ovat kokeneet valtavia muutoksia muuttoliikkeen 
osalta vuosien 1968 ja 1984 välisenä aikana. Kyseisen ajanjakson alussa 
näiltä alueilta muutettiin sankoin joukoin etenkin palvelu- ja kaupunki
lääneihin. Sen sijaan 1970-Iuvulla muuttoliikken suunta oli päinvastainen 
Muuttoliike kaupunki lääneisrä oli tuolloin erityisen voimakas. 1980-1uvuo 
alkupuoliskolJa valtaosa muunoliikkeestä suuntautui teollisuus- ja kaupun
kilääneistä harvaan asunuihin lääneihin. Toisaalta näistä lääneistä muutti 
väestöä keskiverto- ja palvelulääneihin, mutta tätä muuttotappIOta tasapai
notti kaupunkilääneistä saatu muuttovoitto. Näiden tosiseikkojen valossa 
harvaan asuttujen läänien muuttotase näyttää tällä hetkellä paljon parem+ 
malta kuin 196o-Iuvun lopussa. 

Kuvio 8 Harvaan asuttuJ~n lilmen ne:ttomuuttoliike vUOSina 1968-1984. 
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Lähtömuuno teollisuuslääneistä kasvaa 

Vuosien 1968 ja 1984 välisen ajanjakson alussa teollisuuslääncillä oli 
neuomuutto[app,oita pääasiassa kaupunki· ja palvclulääneille. Tämä 
suuntaus päintyi 197(}!uvun aikana. jolloin tilanne oli valoisampi, mutta 
tänäkin päivänä rcoUisuuslääneissä Jähtömuuttajien määrä on tulomuutta
jien määrää suurempi. Tämänhetkisen muuttoliikkeen suunta on monessa 
suhteessa samanlainen kuin vuosien 1968 ja 1972 välisenä aikana. Kuiten
kin harvaan asutrujen alueiden kohdalla on havainavi$sa eräs erittäin mer
kittävä muuros: nykyisin muutetaan teollisuuslääneistii harvaan asunlJihin 
lääneihin eikä päinvastoin. TcolJisuusläänit ovat tänä päivänä ainoita aluei
ta, joiden muuttotase on negatiivinen kaikkien muiden läänien suhteen 

Kuvio 9. 'T'eollisuuslii3nr~n nettomulJuohike vuosina 1968 - 1984. 
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Palveluläänien osalta tilanne on tänä päivänä hyvin samankaltainen kuin 
J96()..!uvun lopulla. Tälle lOiminnalliselle aluedIe muunaa ihmisiä kaikIsta 
muista lääneislä palt.si kaupunkilälneistä 



Kuvio 10. Palveluliinien nettomuunoliike vuosina 1968 - 1984 
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Vuosien 1980 ja 1984 välisenä aikana väestön nenomulltuvuuden mää· 
rä on kokonaisuudessaan pienempi kuin aiemmin. Sen sijaan muuttoliik· 
keen suunta on kaiken kaikkiaan sama kuin 196D-luvulla. 198D-luvulla ai· 
noa suuri muuttorappioalue, joka on menettänyt väestöään palvelulää
neihin, on teollisuusläänien ryhmä. 

Kuvio 1 L Keskivertoläänien nettomuuttoliike. 
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Ajanjakson alussa kaupunkl- Ja palvcJulääncihin virtasi ptkuvasri ihmi
siä niin sanotuista keskivertolääneistä. 197D-luvlln aikana niihin keskiver~ 
rolääncihin muuni ihmisiä kaikilta muilta alueilta paitsi harvaan a.sutuista 
lääneistä.. 

Vuosien 1980 ja 1984 välisenä aikana alueiden välisen ncnomuunoliik
keen vaihtelevuus on vähäisempää kuin aiemmin, mutta ajankohdan tilan
ne on hyvin samanlainen kuin J 96D-luvun lopussa. Suurin muurrovirta 
muodosruu reollisuusläänien muutloliik.keestä keskivenobäneihin 1980-
luvun aikana. 

Tämän kappaleen perusteella voidaan tehdä se Johwpäätös, että järjes
tämällä läänit tärkeimpien teollisuusalojen ja talouden mukaiseen järjcs
[}'ksccn pystytään saamaan selville, että liikkuvuuden rakenteessa on t.1-

pahtunu( perustavaa laatua olevia muutoksia vuosien 1968ja 1984 välisen 
ajanjakson aikana . Jos olisimme käyttäneet lä1inien hallinnollista luokitte
lua, eivät muuttOliikkeen rakennemuutokset olisi tulleet esille näm selväs
ti . Yleisenä JOhtopäätöksenä voitaneen todeta, etta tutkittaessa jälkiteol
lisIa yhreiskuntaa on käytcftävä uusia metodeja ja uuna materiaalia muut
toliikkcen ja muiden r:lkentecilisten mUutosten tärkeimpien määräävien 
tekijöiden eroncJemiscksi 

MUUTTOLIIKE JA KORKEAKOULUTUS 

Liikkuvuus on voimakkainta nuorten ikäluokkien kohdalla. Tämän 
liikkuvuuden syyt voidaan vain osittain selittää työvoimacekijäidcn avul
la . Korkeakoululaitos voidaan nähdä tärkeimmäksi s)'yksi kaukomuuttoon . 
Ruotsin yJiopisrot vetävät opiskelijoita tietyille paikkakunnille, ja valmis
rumisen jälkeen opiskelijat muuttavat yleensä uudelleen. Koulun loputtua 
vain harvat muuttavat asurushierarkian alemmille tasoille. Korkeakoulu
ruksen vaikutus muuttoliikkeeseen on todennäköisesti vieläkin voimak
kaampi jälkitcol!jsessa yhteiskunnassa kuin sitä ennen. Tämä johtuu tie
don ja kilpailun merkityksen kasvusta kansantaloudessa. Tätä vaikutusta 
kuvaamme ensin nuoren väestönosan muuuoliikkeen avulla . Verraamme 
seuraavasSa suuren yliopisto kaupungin ja teollisuuskaupungin mUlIttoliik
keitä toisiinsa. 

Kuvio 12 osoittaa, miten 20 - 24-vuotiaidcn muuttoliike on kehittynyt 
Upsalan yJiopisrokaupungissa. Nuorten ihmisten nerromUutto Upsalaan on 
säilynyt tasaisena. Pitkällä aikavälillä lähtömuuHo on säilynyt vielä tas;u
sempana. 



Kuvio 12 . 20' 24-vuotiaiden muuttoliike Upsalan kaupungissa. 
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Kuvio 13 kuvaa nuorten ihmisten muuttoliikettä Eskilstunassa. Eskil
srunalla on pitkät perinteet metalliteollisuuden alalla, mutta kaupungissa 
ei ole korkeakouluja. 

Kuvio \3 . 20 . 24-vuotiaiclen muuttoliike Eskilstunan kaupungissa. 
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Kuvion mukaan 20 - 24-vuotiaiden nuorten netto muutto kaupungista 
on säilyny'[ vakaana. Voidaan olettaa. että näiden kahden kaupungin erot 
nuorten ihmisten muunoliikkeen suhteen johruvat korkeakoulutuksen 
sijainnista Upsalassa. Lisäksi on syytä huomata, etrå sekä Eskilstunan 
lähtö- eträ rulomuuno vaihtelevat huomattavasti eri aikoina. Tämä voi 
olla suoraan verrannollista työmarkkinatilanteen kehitykseen. 

Näitä ilmiöitä voidaan kuvata myös tarkastelemalla muuuavuurta ikä
luokissa, jotka ovat JO useimmissa tapauksissa päättäneet opiskelunsa. Ku
VIOt 14 ja 15 osoitr;!vat muuttoliikkeen rakelHeen 25 - 29-vuotiaidell kes
kuudessa. A\uuttoliike on hyvin samankaJtainen näissä kahdessa kaupungis
sa_ Nettomuutto on hyvin lähellä nollarasoa molempIen kaupunkien koh
dalla . 

Tämä merkitsee sitä, että Upsalan työmarkkinoille nuoret (ulevat sen 
vuoksi. että he ovat saaneet korkeakouluTLlksensa kaupungissa. joten kau
punki saa jatkuvasti hyvin koulutettuja nuoria työntekijöitä. Sen sijaan 
Eskilstuna menettää muuuoha!U1sen nuorisonsa muille alueille. ja paikka
kunnall<!. on Jatkuva pula hyvin koulureruista nuorista. Korkeakouluruk
sen keskittämisen pitkäaikaisista vaikutuksista on tällä hetkcllä verrattain 
vähän tielo3. On esimerkiksi erittäin vaikeaa saada tietoja opiskelijoiden 
työmarkkinoille siirtymisestä heidän valmistumisens3 yhtcydessä. 'fämä 
on j:illeen yksi e!>lmerkkl siitä, enä alueellisen analyysin tekemiseen tarvi
taan uusia metodeja ja työvälineirä. 

KUVIO 14.25 - 29·\'uotiaiden muuttoliike: Upsalan kaupungissa. 
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Kuvio 15. ZS - 29-vuoria.idc:n muunoliike Eskilstunan kaupungissa . 
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LOPPUPÄATELMJII 

Ruotsin kansantalous käy parhaillaan läpi nopeaa rakennemuutosta_ 
Tavaroiden tuottamiseen tarvitravan henkilömäärän väheneminen noudat
telee useita vuosikymmeniä siteen vakiintuneita muotoja. Kaikki kansan
talouden osa-alueet tarvitsevat nyt yhä enemmän ammattitaitoista työvoi
maa. Näin ollen tekninen kehitys on vienyt siihen, että ammattitaidono
man työvoiman sijasta tarvitaan erilaista erikoisammattitairoa omaavaa 
työvoimaa. Työntekijäryhmistä kaikkein nopeimmin kasvavia näyträä ole
van tiewjenkäsitte lyn parissa työskentelevien henkilöiden ryhmä. Kuiten
kin myös palvelu alalla työntekijöiden r.:trve kasvaa. Myös ammattitaitoi
sen korkeakoulutecun työvoiman tarve kasvaa.. Tällaisten henkilöiden 
maärä on vain edelleenkin melko pieni koku cyövoimasta. 

Palveluyritysten ja korkeaa teknologiaa ruorravien yritysten sijoitus
perusteet ovat erilaiset verrattuna perusteollisuuteen. Perusteollisuus pyr
kll sijoittumaan luonnonvarojen sijainnin SUhlt:t:Jl upumaalisesti, koska 
luonnonvarat ovat tuotantoprosessin tärkeimpiä panoksia. Sen sijaan mo
dernien yritysten sijoirusperusccet ovat alttiimpia muutokselle ja joskus 
ne ovat pikemminkin subjektiivisia kuin objektiivisia. Kansainvälisten 
tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että tärkeimpiä kriteeteitä uuden 
yksikön sijoituspäätökselLe on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 
Myös markkinoiden saavutettavuudclla on merkitystä. Markkinoiden 
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saavutettavuus lii ttyy ensin mainJtruun tekijään, koska markkinointi toi
menpitelslln sisältyy paljon henkilökohtaisia kontakteja. 

Toinen kiintoisa seikk:t uuden työvoiman kysynnässä on uusien, nopc~ 
asti vaihtuvien ammattien syntyminen. Kuten aiemmin mamiuiin, on va~ 
raudunava siihen, että työntekijöitä joudutaan tulevaisuudessa kouJutta~ 
maan uudelleen useita kertoja. Uudelleenkouluws voi tapahtua aiemmassa 
ammatissa hankiuujcn kokemusten pohjalta. On kuitenkin huomattava, 
että palvelualalle tyypillisten sääntöjen ja arvosrusten omaksuminen VOI 

osoittautua yhtä vaikeaksi kUIn tuotamolaitoksessa on vaikea oppia uusien 
työkalujen käyttö. rämän vuoksi ammatin vaihtuminen on vielä toistai~ 

seksi kytkcttäva työvoiman uudelleenkoulutuksen yhteyreen. Työvoiman 
kysynnän nykytrcndir on asetettava vastakkain työvoiman tarjonnan odo~ 
tenavissa olevien muutosten kanssa. 

Seuraavien kahdenkymmen vuoden aikana työvoiman ikärakenne van
henee - amakin RUOl!>issa kehitys Vie tähän. Tiedämme empiiristen tutki~ 
musten perusteella, enä ryövoiman liikkuvuus vähenee iän myötä. Tämän 
osoittavat aiemmin suoritetut ammatillista ja maantieteellistä liikkuvuut
ta käsittelevät wtkimukset. Tiedämme myös, euä organisaatioiden sisäi
nen liikkuvuus on kasvanut nopeasti ulkoisen liikkuvuuden kustannuksel
la Tiimä johtuu osinain sinä, että yritysten keskimääräinen koko on kas
vanut. Toisaalta tämä voi myös heijastaa pitkäaikaiseksi odotettavaa liik~ 
kuvuuden rakennemuutosta, joka johtuu kilpa il utilanteen kehityksestä 
palveluelinkeinojen sisållä. Tämän näkemyksen mukaan kilpailu muodos
ruu tiedon ja kokemuksen yhdistelmästä, ja kokemus on sidoksissa det
ryyn ammaniascmaan tai usean amma ttiascman sarjaan. 

Tiimän tutkimuksen tarkoituksena ei ole kehitellä yllä esitettyä 3iherra 
kovlO srväll isesti, vaan olemme pikemminkin halunneet kiinnittää huomi
Ota joihinkjn merkinäviin piirteisiin Ruotsin yhteiskunnassa tapahtuvan 
liikkuvuuden ja muuttoliikkeen rakenteessa. Rakennepiineet olemme liit
tänect erilaisiin selinäviin muuttujiin, jOtka ovat yhteydessä sekä tyavoi· 
man kysymään e[tä sen tarjontaan. Tutkimuksen perusteella voidaan teh
dä ainakin se jOhtopäätös, että liikkuvuuden muuroksen kuvaukseen, an:l~ 
I)lsointiin ja tarkasteluun tarvitaan todennäköisesti uusia metodeja ja työ
välineitä. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet koululaitoksen roo
liin tässä kysymyksessä. On aivan mahdollista. että iän myötä vähenevä 
muutrohalukkuus johtuu hyvin pitkällt:: siirä, että koululaitos yhä edel
leen kouluttaa oppilaita pikemminkin elinikäisiin ammatteihin kuin am~ 
marticn elinikäisyytccn. Nopea muutos pcrheenpcrustamisiässii viinaa 
siihen, ettei liikkuvuuskäyträytymisen vakiintunut rakenne olisLkaan niin 
vakaa kuin yleensa on ajateltu. 
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3.3. KOMMENTTI 

Apu!. prof. Tom Sandlund 

Tulen tekemään muutamia yleisiä huomautuksia ja esittämään muuta
mia yleisiä kysymyksiä. Koska symposium koskee ennen muuta Suomen 
kehitystä toiset, jotka asiantuntijoina omalla alallaan käsittelevät tätä 
kehitystä seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti, voivat esittää (tällaisia) 
y ksityiskoh taisempia kysymy ksiä esirelmöitsijöilJemme. 

Haluan aluksi kiittää esiteimien pitäjiä slitä, enå he erinomaisen hyvin 
nostivat esiin seminaarimme keskeiset teemat ja kysymykset. Huolestumi· 
nen teknologisicn muutoksien seurauksma yhteiskunnalle yleensä, sen ke
hitykselle ja ihminen hyvinvoinniHe on selvästi havaittavissa kaikkialla 
Vaikka sitä ei suoranaisesti sanorakaan esitelmissä. molemmissa on kuiten
kin piilevänä teemana vanha sosiologinen kysymys: "Miten voidaan yhteis· 
kunnassa säilyttää järjestys?" "Järjestys" [arkoittaa tässä yhteydessä kor
keaa työllisyyttä, alueellista tasapainoa ja sosiaalista rurvallisuutta. 

Otan esiin kolme ongelmaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä ja kiinnosta
via. Ensimmäinen ongelma koskee työetiikkaa ja sen muutosta, toinen osa
päivätyötä ja kolmas korkeaa teknologiaa ja muuttoliikettä. Nämä ongel
mat ovat luonnollisesti usein korkeasti korreloituvia. 

Mitä ensimmäiseen ongelmaan tulee, olemme todeUa nähneet suuna 
muutoksia. Vuonna 1979 51 % suomalaisista miehistä (ikä 18-55) oli sitä 
mieltä, että työ oli tärkein arvo heidän e1ämässään. Ruotsissa vastaava pro' 
senttiluku oli 17. Mutta Suomi on tässä mielessä nopeasti seurannut Ruot
sia Ja "työ-orientoituneiden" osuus on maassamme jyrkästi laskenut 1984 
mennessä. Tuloksena on, että valtaosa. kansasta arvostaa tänään muita elä
mämyylejä enemmän kuin sitä, jossa työ on keskeisenä arvona 

Tällaiset tulokset ja johtopäätökset {Uovat mukanaan joukon uusia ky
symyksiä. Ehkä keskeisin kysymys on: Kokeeko meidän aikakautemme 
dramaattisen muutoksen Euroopassa ulkoa-orienroituneesta arvojärjestel
mästä sisältä-orientoiruneeseen arvojärjestelmään ja onko tämä arvonmuu
w::, ::,amankaltainc:n kuin siitymincn keskiajan arvojiirjestelmiisti [eolliseen 
työ-orientoituneeseen arvojärjesteLmään? Tai koskeeko tämä muutos aino· 
astaan juuri Pohjolan hyvinvointivaltioita ja niitäkin ehkä vain väliaikaises
ti. koska materiaaliset tarpeet tuntuvat nyt olevan monien osalta tyydy te
ryt? Tai ovatko nämä tulokset vam osoitus sijtä, että varmuutta työn saa
misesta ei enää ole? Viimdnen vaihtoehto ei tunnu oikealta, koska kehi
tys on esimerkiksi Ruotsissa ollut näkyvissä jo melko kauan . Asiasta on 
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kuitenkin syytä keskustella. Onhan selvä, enä muuttoliike on kauan liiny· 
nyt nimenomaan työnhakuun ja jos työ arvona selvästi vähenee, meidän 
on pakko käydä uudestaan läpi keskeisiä muunoliiketeorioita. 

Toinen ongelma koskee osapiiivätyötä. Julian Aveling käsittelee tätä 
kysymystä ja on selvästi huolissaan seurauksista, lähinnä niistä, jotka kos
kevat sosiaalista turvallisuutta. Hän huomauttaa, enå osapäiväryotä on 
Suomessa vielä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Yleinen ten
denssi on kuitenkin sama , osapaivaryö lisääntyy. 

Kun tarjolla oleva työ vähenee. kysymys työn jakamisesta tulee yhä kj
peämmäksi. On olemassa kaksi mahdollisuutta lyhyempi työviikko kaikil
le tai niin kutsuttu "Oual Society", }' hreiskunta missä osalla väestöstä on 
paljon työtä - sekä fyysisesti enå psyykkisesti - kun osa taas jää ilman työ
tä. Kompromissin etsiminen on melkein kaikissa Länsi-E.uroopan maissa jo 
alkanut. Olavi Riihinen on äskettäin huomauttanut. että 30 runnin työ
viikko olisi riittävä hoitamaan kaikki suomalaisen yhteiskunnan tarvitse
mat työt. On hyvinkin mahdolhsta, että seuraava vuosikymmen tuo mu
kanaan yhteiskunnan, jossa lähes täysin sovelletaan 5-6 tunnin työpäivää 
ja 4-5 päivän työviikkoa. Jos on olemassa yleinen työetiikan muutos siihen 
suunraan kun edellä on oletettu, en näe mitään sosiologisia syitä pelätä täl
laista kehitystä. Toinen asia on, että yhteiskunnalle tällainen muutos aset
[aa melkoisia vaatimuksia. Se vaatii erityisen nopeita muutoksia yhteis
kunnan sosiaalisessa turvallisuusjärjeste1mässä. Monissa maissa sosiaalinen 
turvallisuusjärjestelmä on sidoksissa lähes yksinomaan henkilökohtaiseen 
työhön (usein kokopäiväryöhön). Tällaista sidonnaisuuna ei voida ylläpI
tää silloin kun tarjolla oleva työ vähenee oleellisesti. Tämä on yksi ongel
ma, joka liittyy osapäivätyohön He, jotka tekevät osapäivätyötä jäävät 
maantieteellisille reuna-alueille. Toiset taas tarvitsevat melkein joka päivä 
Euroopan maisS<l on erilaisia käytäntöjä. Tämä ongclmakenttä on ilmeises
ti sellainen, joka on syytä tutkia Ja kehittää yhdessä niin, ettii hyvinvointia 
voidaan ylläpitää "kehdosta hautaan" riippumana siitä, mitä katsotaan 
työksi ja siitä miten usein henkilö on muuttanut maasta toiseen. 

OsapäivätyöUä on yhteyksiä teknologiseen muutokseen ja maantieteelli
seen liikkuvuuteen. On huomattu. että teknologiset keskukset vetävät ih
mJsi5. läheltä ja kaukaa puoleensa. sekä kansallisesti että kansainvälisesli 
Monet voivat tehdä työtään korona ja osa työvoimasta voi siten jäädä 
maantieteellisille reuna-alueille. Toiset raas rarvitsevat melkein joka päivä 
henkilökohtaista kontaktia. Tällaista yhteyttä ei voida korvata tietoliiken
nejärjestelmää kehittämällä . Edcstak:lincn muutto hyvin pitkien matkojen 
päästä sellaisiin "aivokeskuksiio", esim. 2-3 kerraa kuukaudessa tai jopa 
puolen viikon oleskelu nIIssä, voi mudostua rasitukseksi niille criryisasian
runtijoille, Jotka eiväT työskentele maantieteellisissä keskuksissa. 

On usein sanottu, etta tieroyhteiskuma, rai informaatioyhteiskuma, luo 
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perustan dcsentralisaatioJle. Usein alueellinen desentralisaatio on työn si
joinamista tehdassaleista koteihin Mutta byrokraattinen työ ja tutkimus 
voidaan myös hajasijoittaa. Tämä on tapahtunut mutta vaikuttaa siltä kuin 
kehitys enemmän olisi riippuvainen yleisestä politiikasta eikä teknologisis
ta muutoksista. Teknologinen muutos voi hyvinkin luoda perustan aktiivi
selle desenrraJisaatiolle mutta tällaista tulee tuskin tapahtumaan ilman tä
män suuntaista aktiivista valtiollista politiikkaa. 

Teknologinen muutos varmasti johtaa ja on jo johtanut uusien yrityksi
en perustamiseen monilla paikkakunni1la Kysymyksessä ovat lähinnä 
pienyritykset. Tulevaisuus voi antaa meille sellaisia urakehityksiä, missä 
ihmlscl opettelevat "aivokeskuksissa" ja palaavat kotiin - Helsinkiin tai 
Pohjois-Karjalaan - kehittämäiin omaa yritystään. Yksi tuotanlOväline -
kone - on tänään paljon halvempi ja kevyempi kuin teollisuuden alkuvai
heessa . Tämä voi synnyttää uusia yrityksiä tavalla, jota emme tänään voi 
ennakoida. Niin kauan kuin ku ljetuskustannukset voidaan_pitää alhaisi na, 
yritykset voivat kehittyä myös syrjäseuduilla Toisaalta näiden koneiden 
"keveys" voi tehdä näiden yritysten taloudellisen tulevaisuuden hyvin 
epävarmaksi. Kilpailu voi nopeasti tap paa heikompia yrityksiä ja yritykset 
voivat, kun ne tulevat uhatuiksi, nopeasti muuttaa toiselle paikkakunnalle. 
Muutto voi suuntautua pois maasta ja tällaisia muuuoja tapahtuukin jo 
Pohjoismaiden välillä . Suuryritysten kansainvä liset yritysostot peittävät 
mutta samalla edesauttavat pienyritysten syntymistä, kuolemista ja l ii k~ 

kuvuutta. 
Edellä mainittu kehitys antaa kuitenkin osalle työvoimasta kovin epä

varman aseman. Työttömyysrilanne kohdistuu kuitenkin eri ihmisryhmiin 
eri aikoina, ja tästä johtuvaa maantieteellistä liikkuvuutta - vaikka se voi
kin oUa suurta - ei välttämättä nähdä massamuuttona tästä syystä. Tällai
sen muuton ei tarvitse selvästi kohdistua maantieteellisesti yh teen suun
taan. 

On vaikea sanoa millainen tulevaisuus tulee olemaan. Mutta näyttää 
mahdolliselta, että meillä tulee olemaan toisaalta (maantieteellisesti) hy' 
'Iin liikkuva yrittäjä- ja asiantuntijaryhmä (ehkl. nämä kaksi yhdistettynä). 
Toisaalta on " perheyrityksiä", joissa on "huonosti palkarruja työntekijöi
tä" ja teknologinen "pää". Sell aiset yritykset voivat olla paikallisia tai al u
eellisia. Niillä voi olla tilapäinen monopoliasema ja ne antavat [yötä, joskin 
työ on työntekijö ille kovinkin epävarmaa. 1 yovoiman väheneminen perin
[eellisessä teollisuudessa on tuonut mukanaan joukkoryöuömyyden. Jäl
kiteollisessa , ja kuten tänään sanotaan pos~modernissa yhteiskunnassa, on 
ehkä sen sijaan nähtävissä yhä suurempaa liikkuvuutta, jopa kaaosta, jossa 
ulaa ei ole pyhimyksille eikä rosvoille. Meidän te htävänämme on aikaan
saada edes jonkinlaista järjestystä. Olen varma, että tämä symposium on
nistuu tässä tehtävässään. 



3.4. VUOSINA 1981-85 SUOMESSA TAPAIITUNEET MUUTTOLII
KEILMIOT JA TUTKIMUSTILANNE 

Johtaja Olavi Koivukangas 

Johdanto 

Viittä vuotta pidetään yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja päätöksen
teossa riittävän pitkänä ajanjaksona, jonka aikana tapahtunut kehitys ja 
mahdolliset muutokset voidaan havaira ja luokitella kokonaisvaltaisesti _ 
Siirtolaisuusinstiruutti onkin pyrkinyt Järjestämään tärkeimmät siirtolai
suutta ja maassamuuctoa koskevat konferenssinsa vi.iden vuoden välein. 
Tänä aikana ehtii myös valmistua uusia tutkimuksia, joista voidaan saada 
uutta tietoa . 

Ensimmäisen v. 1975 pidetyn symposiumin aiheena oli muuttoliike 
Iil"binnii yksilön kannalta. Toisen \/. 1980 pidetyn symposiumin päätee
mana oli maassa11luu!on uudet piirteet. Tämän kolmannen kokoontumi
sen orsakkeena on muuttoliike ja tietoyhteiskunta. Tehtävien ra.jauksen 
kannalta on korostettava, että tarkoituksena on tarkastella Suomen rajo
jen sisäpuolella tapahtuvia muuttoliikkeitä. Maastamuuttoon eli siirtolai
suuteen luonnollisesti joudutaan viittaamaan mm. maassamuuton vaihto
ehtona, jotta tutkittava ilmiö - ihmisten siirtyminen toiselle paikkakunnal
le - hahmottuisi kokonaisuutena. 

Nyt pidcttävän symposiumin muuttoliikkeitä koskevien keskeisten kä
slttciden (siirtolaisuus ja maassarnuurto) osalta viitataan alan runsaaseen 
kirjallisuuteen ja yleisesti käytössä oleviin määritelmiin. 1 Sen sijaan "tie
toyhteiskunta" on roistaiseksi hyvin epämääräinen käsite. Se on 1960-
luvun lopulla syntynyt käsite, joka tarkoittaa sitii, ellii enemmistö työ· 
voimasta Sira toimeentulonsa tiedon kiisittelystii aineen kiisittelyn sijas
ta.2 Kehityksen kärjessä on Japanin ohella kulkenut Yhdysvallat , jossa 
puolet työvoimasta saa toimeentulonsa informaation tuonamisesta ja 
kasirte1ystä. Suomessa 36 % palkansaajista kuuluu tietotyötä tekeviin. 1 

Suomi on siis VibLa matkalla tieto- tai paremmin km mformaatioyhteis
kuntaan, mihin Japani ja USA ovat jo ehtineet. Symposiumin järjestäjät 
ovat tietoisia "tieto·" ja "informaatioyhteiskunnan" eroista. Molempia 
käsitteitä voidaan käyttää kuvaamaan omasta näkökulmastaan yhteis
kunnallisen kehityksen nykytilaa, kunhan käsite määritellään selvästi 

tnformaatioyhteiskunnan tärkeimmät tunnusmerkit ovat : 
pitkälle kehittynyt viestintäteknologia 

- painopisre siirtyy tavaroiden valmistamisesta tiedon [Uortamiseen 
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ja jakamiseen 
kansainväli syyden korostuminen 
julkisen sektorin merkityksen kasvu 

Informaatioyhtciskunnalle on luonteenomaista tiedon a1ari kasvava mer
kitys yhteiskunnan eri toiminnoissa - niin tavaroiden kuin palvelujenkin 
tuotannossa. 4 Siksi voidaan puhua myös tietoyhteiskunnasra. Yleistäen 
voidaan todeta, enä "informaatio on lähinnä tekninen eli instrumentaali
nen käsite kun taas "tieeo" on ollut filosofinen käsite jo Platonin päivistä 
lähtien ja sille on tyypillistä oma substanssinsa an sich. 

Voidaankin yhtyä PERTIt HEMANUKSEN toteamukseen, että infor
maatioyhteiskuntaa on turha kuvitella tietoyhteiskunnaksi. On mahdollis
ta, että yhä pienempI osa räjähdysmäisesti lisääntyneestä informaatiosta 
on tietoa, arv<.lee Hemanus. (H.S. 26.7.,85) Siksi käsitteiden määrittely 
onkin tärkeätä . Fllosofian professori JUHANI PIETARINENKAAN ei pi
dä tietoyhteiskuntatermistä. "Uudet tietokoneet eivät itscstäänselvä5ti li
sää tietoa. Ne lisäävät koneiden käyttöä." (T.S. 3.9.'85) Vasta inhimilli
sen ajauelun ja oivaHuksen tuloksena informaatio voi jalostua tiedoksi. 

Edellisten symposiumien perintö 

Ensimmåisen v. 1975 pidetyn symposiumin loppuraportissa todettiin. 
että viisi prosenttia väestöstä muutti vuosittain kunnasta toiseen. Tämä 
kuntien välinen muutto oli vahvistanUl: muunovoiuoa saaneita alueita J3 
heikentänyt vastaavasti muuttotappioista kärsineitä seutuja. Siksi suosi· 
teltiin, että yhteiskunnan olisikin pyrittävä muuttoliikkeen aktiiviseen 
seurantaan ja tarviuaessa myös ohjaukseen. Tutkimusten avulla. tulisi sel
vittää muuttoliikkeen sekä välittömiä että. välillisiä vaikutuksia. S 

Vuoden 1980 symposiumin raportissa todettiin muuttoliikkeiden Suo' 
messa vähentyneen vuosikymmenen alkupuoliskoon verrattuna, näin eri
tyisesti nettomuutossa, vaikka brunomuuno oli edelleen suurta. Erityi· 
sesti oli voimistunut kaupunkikeskusten välinen muutto. Toinen piirre 
oli toisaalta maaseutumaiseen ympäristöön hakeutuminen ja toisaa.lta Ii· 
sääntyvä kaupunkien ydin keskusten suosio. Aluera.kenteen tarkastelussa 
todettiin heikoimmaksi maakunnallinen taso, jolta puuttUi sekä päätös· 
valta että rahal. Kolmas ongelma kenttä koski viihtyisää ja turvallista asuin
ympäristöä, minkä kohdalla tiedontarvc oli suuri johtuen ennen kaikkea 
ihmisten arvosrusten muuttumisesta. Myös tässä symposiumissa käsiteltiin 
laajasti maassamuuton ohjausta ja siinä käytettävien keinojen yhdenmu· 
kaistamista suuntaamista.6 

Yhte isenä piirteenä vuosien 197 5 ja J 980 symposioille oli fururo logian 
korostaminen : menneisyyttä ja tulevaisuuna tulisi harkita yhdessä, kuten 
OECD:n aSiantuntija M. ALLEFRESDE Lyonin yliopistosta totesi v. 
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1975.7 Tämä lienee alue, jossa vähiten on pääsry e:reenpain kuluneina 
,kymmenenä vuorena. 

Toinen havainro on se . enei kunnan sisäinen muuttaminen saanut ehkä 
ans31tsemaansa huomiota edellisissä s)rrnposiumeissa.. K\.Intien sisäinen 
muutto on tilastoitu vasta vuodesta 1975 lähtien. Kun noin 400 000 kaik· 
kiaan noin 600 000 maassamuunajasta vuosittain on vaihtanut asuinpaik+ 
kaa oman kuntansa sisäUä, korostuu tlimän muuttamisen merkitys mm. 
yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätÖksenteon kannalta ennen kaikkea 
paikaUisrasolla. 

Muut toliikkeet Suomessa v. 1980 - 8S 

Edellisessä symposiumissa v. 1980 todettiin vuoden 1974 olleen kään
ntkohdan sekä maassamuutossa ena siirtolaisuudessa. TuollOIn kuntien 
välinen muuttoliike alkoi vähetä ja kaupunkien aikaisemmat muuttovoitot 
kääntyivät tappioiksi . Myös siirtolaisuudessa vuosikymmenen alun muut· 
tovoino kääntyi jälleen tappioksi II 1974. Aloiteltaessa 198o-Iukua todet

tiin muuttoliikkeiden tasaantuneen jonkin verran ja alueellisen kehityksen 
arveltiin tasapainorruneen. 8 

Taulukko 1. Maassamuutto vUOSina 1975 - 1985. 

VUOSI Kuntien vaJinen Kunnan sisäinen 
muuttO muuno 

1975 240000 386000 
1976 209000 374 000 
1977 189000 393000 
1978 18] 000 394000 
1979 192 000 404000 
1980 198000 398000 
1981 194000 397000 
1982 190000 397 000 
1983 196000 396000 
1984 189000 367000 
1985 210000 394000 

Yhteensi 

626000 
583000 
582000 
575000 
596000 
596000 
5~0 000 
587 000 
592000 
556000 
605000 

Lähd~:SV'fV I A: \44, ]49. 1979 ja 1983, osa 1. Tilastokt"skus, Hki Vuosien 1984 
ja 1985 luvut ennakkoti~toja 

Kuten taulukosta 1 ilmenee kuluneina 1 Ovuotena maassamme on vuosit
tain vaihtanut asunwa noin 600000 henkilöä, joista 200 000 muutti kun 4 

nasta toiseen. Edellinen maassamuuton huippu oh v. 1974, jolloin yli 
276 000 henkeä muutti kuntien välillä. Sen sijaan kumien välistä muuna
liikettä ei v. 1974 vieJä tilastoitu, joten vertai lu vuO(cen 1984 ei ole mah
dollista. 
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Taulukko 2. Siirtolaisuus vuosina 1975 ·1985 . 

- ] 900 
1976 17300 7400 - 9900 
1977 18200 7600 · 10600 
1978 16300 7200 - 9100 
1979 16700 10 100 - 6 500 
1980 14800 13600 • 1 200 
1981 10000 15800 5700 
1982 7400 14700 7300 
1983 6800 13 600 6800 
1984 7500 11700 4200 
1985 8200 1 t 500 3300 

Uhd~ ; SVT VI A: 138 • 149, 1975-1983, osa. 1, Tilastokeskus, Ht:lsinkl. Vuosi~[J 
1984 ja 1985 luvut ennakkotietoja 

Siirtolaisuuden osalta tärkein havainto taulukosta 2 on muuttoliikkeen 
kääntyminen paJuuvolttoiseksi vuodesta 1981 lähtien , näin ennen kaikkea 

Taulukko 3. Kunn:a.sta toiseen muuttaneet muunosuunnitrain (%) 

Muuttovuosi 
MUUU05uunta 1970 1974 1919 1983 1984 

Maaseudulta 
maaseudulle 18 13 13 14 14 

Maa.'leuduha 
kaupunkiin 11 27 " 24 24 

Kaupungista 
maascudull~ 24 2l " 27 26 

Kaupungista 
kaupunkiin 27 37 37 36 36 
yht~~nsi % 100 100 100 101 100 

I (tuhatta) 268 276 192 196 189 

(0/00 maan 
viestöstii 58 '9 40 40 19 

Kaupunkien 
n~ttomullno 

(tuhana) ·21 .11 0 · 6 1 

Uhd~ : KORKIASAARI 1981 , Luteta ulukko L Ja SVT VI Al 149. Viestö, 198], Osa 
1, Tila.uokeskllS, Ilelsinki 1985, 80. V 1984 cnnakkocieto. 
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Suomen ja Ruotsin välisessä muutossa. Kokonaisuudessaan muurtovirrat 
ovat hieman pienentyneet tultaessa 19Bo-Iuvun puoliväliin . 

Taulukko3 kuvaa muunovinoja maaseudun ja kaupunkien välillä. Keskei
sin piirre on vuodesta 1970 tapahtunut maaseudulta kaupunkiin muuton 
väheneminen sekä kaupunkien välisen muunoliikkeen voimakas kasvu, 
Maaseutuhakuista muuttoa saanaa oUa enemmänkin kuin rilastoista ilme-
nee, sillä kunnan sisäinen muutto lienee suuntautunut osittain myös kau-
punkien laita-alueille. Tosin On muistettava, että maaseurukuntien luku-
määrä on vähenrynyt jatkuvasti. Myös useiden maaseutukunrien muuttu-
minen kaupungeiksi v. 19B5 alusta vaikeuttaa Jatkossa vertailevaa tila5tolO-
cia. 

Taulukko 4 . Väe1itonkehltys läineiuäin v. 1981..s4 

Luonnoll. Ed ,suhl. Neuo- Ed.suht. Väestön Ed.suhr. 

Lääni väestön- väestö- muutto väestö- muutos väestö-
muut . ~hj 1981·84 gohj . 1981-84 pohj . 
1981-84 100 100 ° /00 

Uudenmaan 4900 5.3 6000 5.2 12000 10.5 
Turun ja Ponn 1700 3.0 400 0.6 2500 3.5 
Ahvenanmaan 0 4 .3 200 8.6 200 8 .6 
Hämeen 1600 3.0 900 1.3 2800 4 .2 
Kymen 400 LI - 1 000 - 0.3 - 700 - 2.0 
Mikkelin 100 l.4 0100 - 0.5 200 1 0 
PohjOIs-Karjalan 400 3.4 0300 - 1.7 100 0.6 
Kuopion 800 J .6 0 100 - 0.4 900 3.9 
Keski-Suomen 800 J.7 200 0.8 1200 4.9 
Vaas:ln 2000 5.5 400 0.9 2800 6 .• 
Oulun J 600 9 .• 0300 - 0.7 3600 8.5 
Lapin 1 300 70 100 0.' 1500 76 

Koko maa 17600 4.3 6400 II 27 100 56.4 

Lihde: Sisäasiainmmisteriö. aluepolitiikan osasto, 1.8 .1985_ Läänemäisen väestö Ja 
työpaLkkasuunninet:n tarklstuscSLtys. 5 . 4 ; Suomen tilutolbst"n vuosikirjan 
(STV) 1980, 1982.1984. 

Taulukosta 4, Joka kuvaa läanittäistä väeStokehitysra v_ 1 Y81-M, ilmenee 
että absoluutrisesn tarkastellen Uudenmaan lääni on saanut selvästi eniten 
muunovoinoa. Läänien välinen tilanne tasoirruu jonkin verran kun luvut 
suhteutetaan väesröpohjaan. 

Edellå esitetyn tilastollisen tarkastelun perusteella voidaan todeta 1980-
luvun alkupuolella kaupunkien väestönkasvun hidastuneen ja jopa käänty-
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neen laskuun. Uutena piirteenä on kaupunkien lähellä olevi<"n maalaiskun
tien saama muunovoitto. Espoo ja Vantaa, jotka sijaitsevat Helsingin 
kyljessä, kuuluvat tähän rybmään. Nettotil:tston hänniUä ovat suuret kau
pungit. jotka menenävät jopa väestöään, kuten Turku. Myös Helsingin vä
kiluku kääntyi laskuun v. 1984, kun se oli hieman lisääntynyt kolmena 
edellisenä VUOtena.. Hidasruneeseen tai aJenevaan kaupunkien väestönkehi
tykseen on useita selityksiä, mm. maaseudun nuorten ikäluokkien piene
neminen ja ihmisten arvostuksissa tapahtuneet muutokset sekä kaupun
kien asunto- ja ronttipuhl, kuten wderriin Turusta poismuuttoa käsitte
levässä tutkimuksessa. 9 

Maassamuuton rutkimus 

Seuraavassa keskitytään vuonna 1980 pideryn symposiumin jälkeiseen 
rutkimustilanteeseen. Kuitenkin on syytä todeta taustaksi alan tutkimus
traditio. Ensimmäinen laajempi maassamuuton selvitys oli R LENNON v. 
1951 ilmestynyt väitöskirja. Tämän tutkimuksen jälkeen on ilmestynyt 
viisi väitöskirjaa, T . PUROLA (1964), A. ROSENBERG (1966), O. KUL
TA LAHTI (1972), S. HAKAMÄKI (1978) ja J. VAINIO (1981). Perustut
kimuksena on myös pidettävä 1. SODERLlNGIN v. 1983 ilmesrynyrtä 
tutkimusta. Suuri puute on kokonaiscsirys Suomen maassamuuton histo
nasta. 

Edellä esitetyt tutkimukset keskittyvät kunrien väliseen muuttoon . Kun' 
tien sisäinen muuttoliike on saanut suurempaa huomiota vasta 1980-luvu!· 
la . Useimmat näistäkin tutkimuksista ovat olleet alueellisesti rajoirruneira. 

Valikoitu bibliografia maassamuuttotutkimuk.sisra 1980-85 
1. Maassamuuno yleensi 

AHO , Seppo: NILlVAARA. Jukka, Muumt ja työttömyys. Työttömyyden vaihtelu 
asumisajan, muunoetäisyyden ja muunojen määrän mukaan, Oulun yliopisto. 
Pobjois-Suomen tutkimuslaitos, Oulu 1982, Mao. 305 .. 61 s. taulukko & liit
teet. 

HUIKURI, juha, Maase.uruhakuisen muuton vaikutuksista paikallisyhteisöihin. Poh
jois-Karjalan Seuwkaavaliirto, julkaisuja A 35, joensuu 1982,84 s. 

KOIVUKANGAS. Olavi; LINDSTRÖM, Kai; NARJUS , Raimo (toim.), Mu\:ttoliike
~Ylllposium 1980, Ilotc:lli RUlWipi, Turku 19.-21.11. 1980. Esitelmlit ja kes

kustelut, Turku 1982,402 s. 
KORKIASAARI. Jouni , Vuosina 1977-1978 maassamuunaneet työvoimapoliittisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna. Työvoimapoliittisia selvityksiä 27 . Lokakuu 1981. 
141 s. + liirteet. 

KORTTEINEN, Matti, Lähiö; tutkimus elämdntapoJen muutok~sta, Keuruu 1982. 
J24s. 
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KULTALAHTI, Olli, Migration and periods of rapld Industrial development in rinland. 
Siirtolaisuus-Migration 3/1984 , p. 95,116. 

NIEM INEN, Maun, Muuttoliike; maassamuuton syyt 1977-78 (migration causes of 
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Keskeisiä rulkimustarpeita 

Seuraavassa esitetään, perusruc::n lähinnä Siirtolaisuusinsriruutin tutki· 
muspohittiseen ohjelmaan (1985), tärkeimpiä maassamuuuoa koskevia 
tutkimuskohteita. 
J. Yleistä 

1. Tiedonhallintajärjestelmät ja muuttoliike 
2. Muunoliikkeen rooli rulevassa informaatioyhtciskunnassa 
3. Muuttoliikerutkimusra koskeva teorianmuodostus 

2. Maassamuutzo yleensä' 
1. Maassamuuton historia 
2. Maassamuuno ja perheessä tapahruva päätöksenrekoprosessi 
3. Poliittiset puolueet ja maassamuutto 
4. Maassamuuron ohJaamiskeinotja niiden kehittämistarve 
5. Maassamuuton kuntatason vaikutukset 
6. Perinteiden ja murteiden sekoittuminen sekä mahdollinen häviämi~ 

nen maassamuuton yhteydessä 
7. Maassamuuton kansantaloudelliset yhteydet 

J. Kunnan sisi;;nen muuttoliike 
L Kunnan sisäisen muuton prosessit 
2. Kunnan sisäisen muuton yhteys asumispreferensseihin 
3. Kuntien sisäisen muuton seuranta ja ennustaminen 

4. Klmtien vdlinen muuttoliike 
1. Maassamuuton kerjuuntuminen 
2. Maassamuuton ja siirtolaisuuden väliset yhteydet 
3. Maassamuuton eriryisryhmät 
4. Maassamuuron vaikurukset sekä lähtö- että ruloaJueille; pitkän aika

välin seuranta 
5. Paluumuutto lähtöalueiUe 

Päällimmäisin hava.into edelllscn symposIumIn Jälkeisestä lutklOlUsrilan
teesta on perustutkimuksen ja teoreettisen 1arkastelun merkityksen ko· 
rostaminen. Perusrutkimuksen tärkein tehtävä olisi olcnnaisten asioiden 
esiUetuominen sekä käsitteistön ja viitekehysren kdtittäminen. ilahdutta
va piirre keskustelussa on ollut myös rulevaisuudeo tutkimuksen palnotta· 
minen - vaikkei toimenpiteisiin ole juuri päästy. Lisäksi on korostettu 
suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden valmIUtta hyödyntää perustutki
musta.} 0 Tässä yhteydessä on painotettav;,l, että perus- ja soveltavan tutki· 
muksen välillä ei ole suurta eroa. 
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t-Ir:ikosti kr:hittyneistä tutkimuskohtr:ista mainittakoon kaupunkiseutu
jen sisäinen muunoliikc. J 1 Tässä suhteessa olemme jäljessä pohjoismaises
ta ja kansainvälisestä tasosta Kuitenkin asunnon vaihto kaupungeissa on 
kunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta tärkeätä. Väestön 
elämäntapojen Ja hyvinvoinnin kannalta siihen liittyy myös teoreettisesti 
mielenkiintoisia kysymyksiä. 

On myös ilahduttavaa todeta ymparistöministeriön mielenkiinto muut
toliikekysymyksiin erityisesti kaupunkirurkimuksen näkökulmasta. Minis
reriö korostaa perus- ja teorcerusta tutkimusta p peräänkuuluttaa moni
tieteisiä yhte:ishJ.nkkeita, Joissa sekä perus- että soveltava tutkimus olisivat 
edust~ttuina . Erityisesti olisi pyrittävä ennakoimaan tulevia muuttoliik
keistä johtuvia tai niiden vaikutuksesta syntyviä ongelmia. Myös ympäris· 
töministeriös~ä arvellaan, enä "monet tekijät saanavat vaikuttaa muutto
virtojen voimistumiseen uudelleen" Ja korostetaan a.luerakenteen kehityk
sen ja siihen vaikunavicll tekijöiden tutkimlsta.1 2 

Myös yksityiset wtkijar ov:lt karwinaneet tutkimusaukkoja KORKIA· 
SAARI selvitti Ruotsista Suomeen v. 1980-81 palanneita ja suosineli 
tutkiuavdksi paluun Jälk-:istä uudelleenmuutloa, sen ajoittumista. määraä, 
suuntaa ja syitä. 1 3 Tämä on esimerkki siirtolaisuuden ja ma::J.Ssamuuton 
yhrymäkohdasta. Samaa aineistoa tutkinut SIMPANEN mainitsee tutki· 
mustarpeiksi vielä millä tavoin muutto vaikuttaa yksilöön ja mitä muu
toksia se aiheuttaa tulo- Ja lähtöalueen fyysiseen ja sosiaaliseen ympä
nstöön pitkällä aikavälillä kerrannaisvaikuruksineen. Erityisesti tulisi kiin
nittää huomiota muuttoliikkeen aluerakenteita vinounavaan kehityk· 
seen 14 Tämä tutkimustarve soveltuu erityisesti maassamuuttoon_ 

Aikaisemmin viitaniin kaupunkien sisäisen muuttoliikkeen tutkimus
tarpeeseen. Tähän liittyy RANNIKON kaipaama tutkimus pienten ja kes~ 

kisuurten kaupunkien crityisluonteesra. Kaupunkikeskuksia muistuttavat 
myös suurten pitäjien kirkonkylät ja taajamat - esimerkkinä Jlomamsi. 15 

Kiinnitin asiaan huomiota jo edellisessa symposiumissa vusi VUOfm sitten 
mainitsemalla tutkimuskohtccksi Kainuun muutroliikkeen. "Nyt esim_ 
Kuusamon kirkonkylästä on kehinymässä Koillismaan ykköstaajama ja 
vastaavasti maaseutu kylät autiOltllVat" 16 Turkimuksellisesti asiassa ei 
liene tapahtunut kOVinkaan palJOn. 

Analogiscsri Ruotsista 1980-1uvun alussa vojmistuneen paluumuuton 
kanssa arvellaan uuu·na kehily')~uuntana olevan maan sisäinen paluumuut
tO, varsinkin 1990-luvulla. Paluumuuttajien kohdealueina voisivat olla ke
hitysalueiden lisä.ksi myös nykyiset muutIouppioaluect, esim. Kymen 
lääm 11 'rämä merkHSisi sitä, enä osa Etela-Suomeen 1960- ja 1970·lu
vulla "valllneista" ns. suuri~ta J94(}luvun lopulla syntyneistä ikäluokista 
olisi pabamassa juurilleen. Kuinka tämä mahdollinen uusi muutloliike 
kyetään otumaan va.~taan. vaatisi selvittämistä. Ainakin työ\oimaviran-
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omaisten mukaan paluualueilla oUaan yleensä ryyryväisiä palaaJiin, rulivat~ 
pa he sittcn Ruotsista ta i Etelä-Suomesta. 

Kaupunkien tulcvaisuutta skcnaario-muodossa hahmottavassa tutki
mukses.o;a viitataan poismuutloon kaupungeista ihmisten vapaa-ajan lisään
tyessä ja päädytään arvioon, että tulevaisuudessa hcilurimaincn muuttolii
ke kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseuruvyöhykkee.n välillä lisaänryisi. 
Havaintoa tukisi muualla Euroopassa tapahtunut kehitys.1 8 Kaupungin ja 
läheisen maaseudun välinen pendelöinn vaatisi myös Iisäsclvirystä. Alue
keh ityksen nykyisessä vaiheessa on painotcttava kaupungin ja maaseudun 
väliscn suhlcen tutkimista, ennen kaikkea mikä merkitys aluekehitykseHä 
on kaupunkjen tulevaisuuteen. Tästä mtkimustarpeesta on esimerkkinä 
Turun muutlOliiketutkimus. Jatkossa olisi korostettava laajemman maa
kunnallisen (talousalueen) näkökulman tarvetta. 

Uusi teknologia antaa mahdollisuuden toimintojen nykyi!itä vapaam
paan sijoittumiseen. Esim. telemaation avulla työtä voidaan siirtää penn
teisistä tehtaista ja toimlSloista halutruun paikkaan. Palveluja voidaan 
hajauttaa ja osa fyysisestä liikkuvuudesta on korvattavissa uudella infor
matiotekniikaLla. Näin ollen voitaisiin arvella sekä muuttoliikkeen että 
työmatkojen vähenevän tulevaisuudessa, varsinkin kun asuminen ja työ 
voidaan usein yhdistää uuden teknologian ansiosta kmen on hyvin yleistä 
esim. Yhdysvall oissa. Kuitenkin tutkijat arvioivat mutlttoliikkeen vilkas
tuvan rulevaisuudessa. 

Erityisesti ay-liike on ollut huolestunut tietoyhteiskunnan tulosta -
ennen kaikkea työllisyyden näkökulmasta . AKAVAN mielestä tietoyh
teiskunta tuo mukanaan räjähdysmäisen työttömY)'dcn kasvun. Lehti 
viittaa TARJA CRONBERGIN tutkimukseen, jonka mukaan Suomessa 
olisi v. 2000 kaksi miljoonaa enemmän tai vähemmän työmarkkinoiden 
ulkopuolella olevaa aikuista. Niinpä tarvittaisilO työn uudelleen jakoa mm. 
yleisen työajan lyhentämisen avulJa. 19 Tämä problematiikka kokonaisuu
dessaan vaatisi laajempia tutkimuksia. 

Edelliseen liittyen todettakoon, että Valtion teknillisen tutkimuskes
kuksen pääjohtaja Pekka Jauho esitelmöi elokuussa 1985 Kaupunki-päi
villä teknologian vaikutuksesta kaupunkien tulevaisuuteen. Koska teknii
kan kehittämisen tavoitteena on ihmisen työn korvaaminen, hän ei hyväk
sy näkemystä, enä tietotekniikka toisi lisää työpaikkoja. (T .S. ja Suomen
maa 23.8.-85) Tämä pitänee paikkansa kun muisteraan ALLARDTIN to
teamus, euå ensimmäinen teollinen vallankumous merkitsi ruumiillisen 
työn koneellistumista ja toisessa teollisessa vallankumouksessa koneiden 
avulla voidaan tehdä myös henkistä työtä. 20 

Suurimpana tiedon puutteena onkin konkreettinen tutkimustarve siitä, 
mitä parhaill aan käynnissä oleva muutos merkitsee suomalaiselle yhteis
kunna lle. Ensin olisi selvitettävä millaiseen metsään olemme astumassa 
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ennen kuin huomio kiinnitetään yksityisiin puihin. Olemmeko lähesty· 
mässä "uuna ja. uljasta yhteiskuntaa "? 

Muutto liike hidastumassa? 

l'ietoteknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia on vaikea hahmottaa . 
Erityisen ongetmaUisia ovat sen vaikutukset työtlisyyteen ja alueelliseen 
kehitykseen ja tätä kautta väestön mlJuHoliikkeisiin. Varsinkin uutta tek· 
niikkaa hyödyntävät yritykset ovat keskinymässä Uudenmaan lääniin . 
Keskittymistä tukemassa ovat vahvat poliittiset vOimat. Eniten huomiota 
on saanut kansanedustaja Marui Tiurin näkemys tiedon keskittämiscstä 
innovaatioidcn edistämiseksi .2 t Myös työmarkkinajärjestöt ovat vaatineet 
alueellisen liikkuvuuden edistämistä. 

Useat tekijät ovat RANNIKON muhan jälleen kasvanamass:t muutto· 
paineita syrjäkylä·Suomessa. Julkisen sektorin työpaikkojen lisäänryminen 
on hidasrumassa, <.-dellisen tulopoliittisen kokonaisratkaisuun liittyvät lait 
edistävät alueellista liil..kuvuuna, alueelliset työttömyyserot ovat suuret 
jne. Mitään suurta muutto3altoa ei kuirenkaan ole odotettavissa, sillä nuo
risoikäluokat ovat rajusti supisruneet. 22 

RANNIKON mielestä syrjiiseuduiJla olisi vielä muuttoponrentiaalia. -
1/ 3 196Q-luvun tasosta - minkä purkautumisella olisi erittäin kielteinen 
vaikurus. 23 Myös KULTALAHDEN mukaan SIirtyminen informaatioyh
teiskuntaan tulisi pikemmin lisäämään kuin vähentämään paineita kohti 
epätasaista alueellista kehitystä. Keskeinen kysymys on, kiihtyykö muut
toliike jälleen suurten keskusten ja Etelä-Suomen hyväksi. 24 Jotakin viime 
vuosien kehityksestä kuvaa se, että Turun ja Porin lääni menettää seuraavis
sa vaaleissa kansanedustajapaikan Uudellemaalle. Eniten teollisten työpaik
kojen menettämisestä on kärsinyt Kymen lääni. 

Työttömyyslukuja on perinteisesti pidetty muuttoliikkeen keskeisinä 
indika:lttoreina. Kuten kan:1sta I ilmenee, työnömyyden alueelliset erot 
maassamme ovat edelleenkin suuret. Kainuun työttömyysaste on yli 17 
prosenttia. Osaltaan tähän ovat vaikuttanut Neuvostoliiron puolella olleen 
Kostamus-työkohteen päättyminen. Selvityksessä Kostamus-urakan pitkän 
ajan vaikutuksesta [Qdctaan selvä yhteys toisaalta muuttoliikkeeseen ja 
toisaalta siirtymiseen pois maa- ja metsäraloude<;t:i. Kostamuksessa työs· 
kennellcet tulivat entistä alttiimmiksi muuttamaan pois Kainuusta dlei 
työtä löytynyt kotiseudulta. Aiemmin pitkään työnöminä olleet olivat 
Kostamuksessa tottuneet vakituiseen palkkaan ja kohonneeseen elintasoon 
sekä saaneet kokemuksia sopeutumisessa uusiin 010ihin. 2s 

Uusi korostus käydyssä keskustelussa on se. euä alueeUiset työttömyys
luvut eivät enää selitä muuttoliikkeen vaihteluja. Syrjäkylien ammattitai
doron väki ei kelpaa Etelä-Suomen "tietoyhteiskunnan" pitkälle erikoistu· 
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neisiin työrehtäviin . 
Vaikka potentiaalisia muuttajia olisikin muuaJle Suomeen, Helsinginseu

tu aJkaa oUa pullonkau la maassamuuwlleennen kaikkea asuntopulan takia, 
mikä koskee erityisesti halpoja vuokra-asuntoja. Tältä osin tilanne on huo
nompi kuin suuren muuton aikaan 196D-luvulla. 

Miten muunopaineita Helsingin seuduUe voitaisiin hillitä? PAAVO 
VÄ VR YNEN tarjoaa harkittavaksi investointirajoituksia ja kaavoitukseUi
sia keinoja. Lisäksi olisi selvitettävä voitaisiinko maksaa emyistä "muut
roavustusta" niille yrityksille, jotka siirtäisivät työpaikkojaan pääkaupun
kiseudun ulkopuolelle . (Suomenmaa 16.2.-85). 

Liittyen havaintoon viime aikojen lisääntyneestä maassamuutosta to
dettakoon, että myös Ruotsissa maassa muutto on voimistunut viime vuo
sina. Työnväliryksen uusi tietokonejärjestelmä on vaikuttanut muuttoliik
keen voimistumiseen. Työtön saa hetkessä tiedon siiffi, onko vapaita työ
paikkoja muualla Ruotsissa. Työpaikan takia muuttavien muuttoavusruk
sia on kororerru. Niinpä Ruotsin sisäinen muuttoliike alkaa ylittää jo 
1960-luvun huippuluvut. 26 Viimeisimpien tietojen mukaan muuno maa· 
seudulta kaupunkeihin olisi voimakkaasti lisääntynyt Ruotsissa. 

Siirrolaisuudessa olennaisin muutos on paluumuuton väheneminen ja 
täten Suomen saaman muuttovoitOn kaventuminen. Tämä osoittaa ennen 
kaikkea Ruotsista paluun hidastumista verrattuna vuotta aikaisempaan 
tilanteeseen . Tukholmassa olevan Suomen Suurlähetystön työvoima-avus
tajan Kaj Laxenin raportin 24. 10.1985 mukaan Suomesta RuotSiin muut
taneiden määrä lisääntyi huomattavasti syyskuussa 1985, vaikka muutto-
tase oli vielä lievästi Suomelle positiivinen. Johtuuko tämä Ruotsin talou
den elpymisestä ja/vai Suomen heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta, 
on vaikeasti arvjoiravissa. Molemmat tekijät vaikunanevat asiaan, samoin 
kuin ehkä se, että potentiaalisten paluumuuttajien määrä alkaa olla jo mel
ko vähäinen niin Ruotsissa kuin muissakin maissa, ts. innokkaimmat pa
laajat ovat jo muuttaneet Suomeen. Ruotsinsuomalaisten keskuudessa on 
kuitenkin vielä ilmeislä paluuhalukkuutta. 
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Loppukatsaus 

Muuttoliiketurkimukscn "profeena" E.G.Ravenstcin totesi 100 vuotta 
sitten, että 

"Migration means Iife and progress; a scdenrary populaIion stagna
lion "2 7 

(Muuttaminen merkitsee e lämää ja eclistystä; paikallaan pysyvä 
väestä kehityksen pysähtymistä) 

Teollisen vallankumouksen al-kuaikoina teknincn kehitys johti toisaal
ta väestön keskittymiseen kaupunkiyhteisäihin ja toisaalta siirtolaisiksi 
muihin maihin. Tuolloin alkanut teollinen kehitys jatkuu 100 vuotta 
myöhemmin ns , riewyhteiskunnan muodossa. On todennäköistä, että 
nykyincn tilanne (viidennen sukupolven tietokonect, uudet ohjelmointi
kielet ja tekoäly) on pikemminkin vain yksi välivai he kuin aikakauden 
päätös . Kun teollinen vallankumous merkitsi yhteiskuntarakenteen kes
kittymistä arvellaan tietoyhteiskunnan voimistavan desenrralisoivia piir
teitä. Uuden teknologian vaikutukset tullaan kokemaan voimakkaana sekä 
)/ksilön arkielämässä että ylätasolla esim. kaupunkirakcntt::cssa, jossa jat
kuu hidas baputuminen.28 

Myös filosofit ovat puuttUneet tietoyhteiskunta-keskusteluun . J. PIE
TARINEN kaipaa filosofien ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuksia tek
nologian kehityksestä. Nyt vallitsee epäselvä tilanne ja tekoäly tutkijoiden 
yksipuolinen näkemys. Pietarinen viittaa siihen, euä Japanissa, missä tieto
konekulnuuri on pisimmälle viritettyä, 60 prosenttia ihmisistä pelkää tie
rokoneiden tulevaa maailmaa ja kysyy: "Jos pelko on näin voimakas, voi
daanko puhua tietoyhteiskunnasta'" (T.S. 3.9.-85) 

Arvioinneissaan käynni ssä olevasta yhteiskunnallisesta murroksesta ja 
tulevasta kehityksestä rutkijat ovat hyvin varovaisia. OLAVI BORG on to

dennut, että tietoyhteiskuntaan Siirryttäessä kiinnostus pol itiikkaan on 
laskenut, mutta samalla on syntynyt uuna solidaarisuutta ja vasruuta ih 
misestä Ja ihmiskunnasta. Kansalaiset ovat tictävämpiä J'I kriittiscmpiä 
kuin aikaisemmin ja haluavat vaikuttaa heitä koskeviin päätoksiin. (Kuvas· 
tin 1/85) Arvomaailman muuttuminen merkitsee muutosta myös ihmisten 
asuinpaikan valinnassa. Sitä, että ollaan uuden ja tuntemattoman asian 
kanssa tekemisissä osoittaa informointi uutisesta, joka koski Suomen en
simmäisen tietoteknnlogian keskuksen vihkimistä (kolmen ministerin voi
malla) Lahdessa 262 .1985. Paikallinen lehti otsikoi uutisen : "Tietorekno
logian keskus· mullistava keksintö vai vain pari ammattikurssia" . (Etelä
Suomen Sanomat 27.2.-85) 

Kirj ailija PAAVO HAA VIKKO puolestaan toteaa, että tietoyhteiskunta 
aiheuttaa ensi vai heessa depressiivisyyttä, ja tämä johtuu sen ylivoimaisuu
desta ja ihmisten tietämänömyydestä johtuvista peloista. Joni! tämä prob-
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leema pysryttäisiin ratkaisema:m, tJ.rvitaan luovaa ajattelua. Ensi vaiheessa 
kysymys on uuden asian komblnaation hahmorrumiscsra (AKAVA 2. 1985) 

Fiiosofien ja kirpilijoiden pessimismin oheUa todettakoon tutkija P 
VUORELAN havainto, että 

"mikäli ihmiset todella käyttavät saamansa apn Ja mahdollisuudet 
itsensä kehittämiseen, informaatioyhteiskunnan vuosisatainen ideaa
li ja itse asiassa ihmiskunnan vuosisatainen ideaali toteutuu. Näin ei 
kuitenkaan välrtämättä tapahdu. "29 

Tällöin on kuitenkin muistenava, enå elämisen lauu merkitsee en asi
Oita en ihmisille. Ei ole nähtävissä mitään yleistä yhtä arvomaailmaa, vaan 
pikemminkin useita jopa toisilleen vastakkaisia tavoltteita. 30 Voidaankin 
}' htyä prof Kosti lIu uhkan 7o-vuotishaastattclussaan antamaan lausun-
10011' 'Tulcvaisuurra On hirveän vaikea ennustaa. Siksi on tärkeää luoda 
joustavia org::misaatioira, joita voidaan nopeasti muuttaa." (Suomenmaa 
19.9.-85) Vielä pitemmälle tulevaisuuteen katsoo Rooman klubin jäsen 
prof. Pentti Malaska muisturraessalln, että informaatioyhteiskunra on vain 
välivaihe siirryttäessä tästä ravaratarpeirren yhteiskunnasta vuorovaikutus~ 

yhteiskuntaan. Kun ihminen alkaa sijoittaa enemmän ihmissuhteisiin ja 
henkisiin arvoihin. luomo säihtyy. (T.S. 4.2.-85) 

Tulevaisuus lepää sillä pcrusraUa, Jonka rakennamme tänä päivänä. Ky
kenemmekö yksilonä Jl lajina nousemaan koneiden varjosta ja tavaravuo· 
ren alta kaiken mittapuuksi? Siinä on tämän hetken Hamletin kysymys. 
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J .5. YHTEISKUNNAN MUUTOKSET JA TULEVAISUUDEN HAAS· 
TbET MUUTTOLIIKKEELLE 

ApuLprof. Olli Kultalahti 

Yhdistämme yhteiskunnan muutoksen ravallisc:sti kaupungistumiseen. 
Ensinnäkin ihmiset, yritykset, laItokset ja muut siirtyvät kaupunkikeskuk-
5iin, toiseksi ihmiset kaupunkilaisttlvat ja kolmanneksi elinkeinorakenne 
muunuu, Vielä 1970-Iuvuo alkuun yhdisrimme elinkeinorakenteen muu' 
toksen teollistumiseen Ja palveluelinkeinojen kasvuun . Nykyisin muutos 
merkitsee palveluelinkeinojen eriytymistä niin. enä n5. informaariopalve· 
lujen osuus kasvaa muita nopeammin. Uusi teknologia rinnakkals' ja seu· 
rausilmiöinccn on noussut hallitsevaan asemaan. 

Yleinen mielikuva lienee, cnä elämme parhaillaan suurten teknisten 
keksintöjen ja uudistusten aikaa. joka tulee mullistama:m elämämme. 
Olemmekm varmasti suurten muurosren edessä , muna saattaa olla syytä 
siteerata Otalaa (1984),joka toteaa, että vuosina 187().1910 tehtiin enem
män ja tärkeämpiä teknisiä keksintöjä kuin vuosina 1945-1985 : 

fonografi sai aikaan vuonna 1877 vallankumouksen sallimalla pu
heen ja musiikin tallennuksen 
puhdin otettiin käyttöön 1878 
sähkövalo korvasi 188().1890 öljy· ja kaasu valon 
radio keksittiin 1888 
sähkömoorrori teki 1890-1910 mahdolliseksi tuhansia sellaisia teh
täviä ja toimintoja, joihin aikaisemmin oli oUot pakko käyrrää ih
mis- ja eläinvoimaa 
röntgensäteer 1895 ja radioaktiivisuus 1896 
automobiili ilmestyi ((~ille 190().1910 
ensimmäinen lentokone nousi ilmaan] 903. 

Nämä keksinnöt mullistivat ihmisen elämää ja yhteiskunnan kehitystä 
enemmän kuin tamä nykyinen tietotekniikan kehiryksen kausi on tehnyt. 
Nämä keksinnöt merkitsivät ihmiselle aivan uutta mahdollisuutta vapautua 
ajan ja paikan kahleista. Sosiaalisen vuorovaikutuksen verkosto laajeni 
harppauksella lahi}'mpäristöstä pitkien etaisyykslen päähän, tieto ja inno
vaatiot levisivät toisella tavalla, jne. Ei ole vaikea kuvitella mitä rämä mer· 
kitsi muuttoliikkeen näkäkulmasra. Näistä keksinnöistä alkoi kehirys, joka 
nykyisin merkitsee tiedon leviämistä si lmänräpäyksessä maapallon toiselle 
puolelle, ihmiseltäkin menee sinne siirtymiseen vain muutama tunn. 

Emme siis ela (ällä hetkellä ennen kokemattoman nopeaa muutoksen ai
kaa. Onkin sanottu, että ihmisellä on taipumus liioitella lyhyen aikavälin 
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teknisiä muutoksia, mutta aliarvioida kaukaista tulevaisuutta (Wiio 1984, 
78). 

Kaikesta huolimatta olemme suurten muutosten edessä. Niitä ei pidä 
aliarvioida. On syytä toisaalta pyrkiä varautumaan kielteisiin puoliin en
naha ja toisaalta pyrkiä edistämään myönteisten kehityspiirteiden hyväk
sikäyttöä. Uuden teknologian käyltöönorro merkitsee monia sosiaalisia ja 
taloudellisia muutoksia. Pystymme entistä tehokkaammin tuottamaan rie
toa sekä käsittelemään ja jakamaan sitä . Voimme olla siitä varmoja, että 
kehitys menee (ässä suhteessa eteenpäin. Tiedon käyttäminen ja soveltami
minen tulevrusuudessa onkin jo sitten huomattavasti suuremman hämärän 
peitossa. Taloudellinen tehokkuus kasvaa, mutta miten käy sosiaalisten 
arvojen, perinnäisren yhteiskunnallisten instituutioiden kuten perheen, 
erilajsttn yhteisöjen. jne.? Tieto tuO lisää toimintamahdollisuuksia, mutta 
varmasti myös rajoituksia. Tietosuojasta saattaa nousta hyvinkin suun on
gelma. Miten työn käsite ja luonne muutruvat? Miten yhteiskuntapolitii
kan olisi reagoitava uusiin ongelmatilanteisiin? Ja min edelleen. Epävar
muus näistä asioista on suurta. Ei riitä, että pohdimme muuttoliikkeen yh
te}'ksiä tietoyhteiskunnassa tiedon tuottamiseen, käsittelemiseen ja jaka
miseen, meidän on yritettävä tähytä myös uusien kehityspiineiJen inhI
millisiin ja sosiaalisiin kytkentöihin. 

Tulevaisuuden haasteet muunoliikkeelle voidaan käsittää ainakin kah
della tavalla: ensinnäkin muuttoliikkeen merkitys erilaisten intressiryh
mien kannalta tulevaisuudessa ja toiseksi yhteiskunnan reaktiot muutto
liikkeen tuleviin kehitystrendeihin. Erilaisia intressiryhmiä ovat mm . muut
tajat itse ja heidän perheensä, hallinnolliset yksiköt kuten kunta ja valtio, 
elinkeinoelämä , erilaiset järjestöt ja yhdistykset, jne. Luetteloa voitaisiin 
jatkaa lähes loputtomiin. Toinen kysymys kulminoituu siihen, onko yhteis
kunnalla tarvetta kiinnittää erityishuomiota muuttoliikkeeseen yhteiskun
tapoliinisin keinoin ja jos on niin millä tavalla. Muuttoliike on osa laajem 
paa yhteiskunnallista muutosta, muna se sisältää myös eräitä erityispiir
teitä, joihin on syytä kiinnittää huomiota. 

Menneisyyden opetukset 

Olemme ajan saatossa oppineet, että muuttoliikkeen määrä ja suuntau
tuminen voivat vaihdella muutamien vuosien ajanjaksoissa hyvinkin paljon. 
Siirtolaisuus viime vuosisadan lopulta tämän vuosisadan alkupuolelle saa
vutti aika ajoin sellaisia mittoja, että pelättiin varsinaista våestökutc.a jois
sakin kunnissa. Myöhemmin kuitenkin hav<l..lTtiin, että siirtolaisuus oli 
myös ratkaissut eräitä ongelmia. Mm. työtöntä Jiikaväestöä siirtyi pois ja 
jotkin sosiaaliset ongelmat vähenivät - jos kohta uusiakin ilmeni. 1960- ja 
70-lukujen vaihteen rajut väestösiirtymät Ruotsiin hätkähdytrivät myös 
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yhteiskunnallisia paattaJla: kalliisti koulutettua - ainakin peruskoulutuk
sen saanutta - työvoimaa siirryi vaurasruUjmaan naapu rimaata. Maassa
muuton osalta suun osa väestöä on siirtynyt kaupunkimaisiin taajamii n 
ja keskuksiin sekä etelään jäcräen laajoja alueita sekä 50siaaliseen että ta
loudelliscen paitsioon. Tauriaisen ja Koivulan ( 1973) raportti runsaan 
kymmenen vuoden takaa on edelleenkin ajankohtaista Ja harkähdynävää 
luettavaa tassä suhtcessa. 

Mid tällainen menoeisyys voisi sitten opettaa meille tulevaisuutta aja
tellen? Sen se ainakin kertoo, että muuttoliike on arvaamatonta. Kuka 
olisi VOinut sata vuona sim'n ajatella, cnå yli miljoona ihmista kansanam
me tulee muunamaan ulkomaille vuosisadan aikana. lähes viisisataaruhana 
Pohjois-Amerikkaan ja saman verran Ruotsiin. Vaikka paluumuunajiakin 
on, valtaosa on jäänyt sille neUe. Ja miksi nämä väestösiirtymät tapahrui
Vat juuri sille tielle . Ja mikSI nämä väestösllrrymät tapahtuivat juuri silloin 
kun ne tapahtu ivat? Selityksiä on erilaisia. Suuresti y1c istäen voidaan sa
noa. että selitykset perustuvat toisaaha kotimaan taloudellisen. sosiaa lisen 
ja henkisen ilmapiirin kehittymiseen se ll aiseksi. cttä se työnsi siirtolaisia ja 
maassamuuttajia. Ilikkeelle. Toisaalta samanaikaiset tiedot kohdemaan ja 
kotimaassa kohdealue iden oloista riittivät yhJessä ryöntövoiman kanssa 
käynnistämaän valt:tisat väestösiirtymät Erja! tlcdot bruttokansantuot
teen vaihteluista osoittavat. että muuttoliikkeen määrän vaihtelut ovat toi+ 
sen maailmansodan jälkeen 7o-luvun puoliväliin saakka noudattaneet parin 
vuoden vi ivee ll ä taloudellisia lasku ja nousuvaiheita (Hautamäki 1984, 36). 
Scn Jälkeen ei tällaista yhteyua ole näyrtänyt löytyvän Liekö kysymyk
sessä ns . tietoyhteiskunnan uudet piirteet! 

Menneisyys on opettanut mybs sen, että muuuoliikkeellä on monia vä
lillisiä seuraamuksia. Väcstokatoalueiden Ihmiset kokevat "masennuksen 
tiloja" ja kehityksen esteitä. Joita ei välttämättä tarvitsisi esiintyä. Kieltei
set piirteet moninkenaisruvar siellä. Toisaalta voimakas Siirtyminen kau
punkialueille lisää työvoiman tarjontaa näillä alueilla. Uusien työntekijöi
den marginaalinen asema työmarkkinoilla ja työvoiman tarjonnan lisäys 
alentavat työvoiman hint'J.3 (Sipilä 1985, 23-24) Samaan suuntaan vai
kuttaa naistyövoiman liukuminen kotitaloudesta palkkatyöhön. mikä mer
kitsee ns. hoivatyön a.steittaista muuttumista palkkaryöksi ja se rahoite
taan pääasiassa palkansaajien vcroasteua nostamalla. Mumosvaihe on kui
tenkin vielä talouden k:mnalta edullinen, se melki()t:t: kasvusysäystä. joka 
kuitenkin loppuu maaltamuuton ja naisten työmarkkinoille tulon päätty
essä. Silloin o llaan, kuten Sipilä toteaa, pysyvästi taloudessa. jossa työvoi
man ja muidenkin ihmisten toimintakyvyn uusinramincn on kallista. 

Jos tämä pitää paikkansa. voimme muunoliikkeen väillJisistä v:likutuk
sista tehdä jOllakm Johtopäätöksiä JyrkImmin muutoksen aikana kasvava t 
alueet hyötyvät tilanteesta paitsi raloudelJisten kcrrannaisvaikurusren 
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kautta myös muutokseen itseensä eli muuttol,ikkeeseen sisältyVien seuraus
vaikutusten kautta. Taanruvien alueiden asukkaat eivät puolestaan pysty 
saamaan työvoiman tarjonnan vähenemisestä hyötyä kohonneina palkkoi
na, koska työpaikkojen määrä laskee samanaikaisesti. Kun ne lisäksi kärsi
vät edellä mainitusta henkisestä masennuksen ilmapiiristä, erot kasvavien 
Ja taantuvien alueiden välillä lisääntyvät. - Tässä yhteydessä ei puututa 
välttämättömiin invesromteihin, joita kasvavilla alueilla tarvitaan mm. 
asuntotuotantoon ja infrasrruktuurun tai niihin menetyksiin caanruvilla 
alueilla, jotka johtuvat infrastruktuurin heikosta käytöstä tai käyttämättä 
jättämisestä. Ne muodostavat aivan oman kysymyksensä . 

Edellä mai.nitun logiikan mukaan kruivavat alueet maksavat iisälaskuja 
ajallisesti m}'öhemmin, vasta silloin kun muurrajirn ja naisten tulva työ
markkinoille on päättynyt tai olennaisesti hidastunut. Tämä merkitsee si
tä, että varoja lisälaskuihin on löydyttävä muualta kuin työvoiman tarjon
nan runsaudesra johtuvista hyödyistä. Tarvittavia lisävaroja voidaan "ulos
mitata" ainakin innovaatioympäristön kehittymisestä ja laajenemisesta, 
mikä liittyy laajenevan taloudellisen toiminnan kerrannaisvaikuruksiin , 
muna myös virikkeisen ympäristön kaikenpuoliseen aktivoivaan vaikutuk
seen. Tällä hetkellä mielenkiinto kohdistuu uuden teknologian ja informaa
tion sekä innovaatioympäristön keskinäisiin suhteisiin . 

Muuttoliikkeen merkitys pysyy tärkeänä nopean väestönkasvun jälkeen
kin. Se vaihtaa vain luonnettaan. Hyöty ei enää ole mitanavissa halpana 
työvoimana taj vastaavana. Muunoliikkeen määrä kokonaisuudessaan vä
henee, kuten on jo käynyt maassamme . Kaupunkimuodoittain on joitaltin 
eroja. Vuoden 1984 alkupuolella maalaiskunnat saavuttivat muuttovoittoa 
ja kaupungit vastaavasti kokivat muuttorappiota. Nämä erot näyttävät 
tämän vuoden alkupuolella hävinneen; kummassakin kuntamuodossa 
tulo- ja lähtömuuttajia on lähes yhtä paljon (Ti lastokeskuksen ennakko
tiedot). Muuttoliikkeen sisäinen rakenne käy entistä olennaisemmaksi. 
Nyt kysytäån, miten, missä määrässä ja mihin suuntaan liikkuvat kehityk
sen ja innovaatioiden k:lOnalta strategisimmat ryhmät? 

Kohti tulevaa 

Tulevaisuuden kehityssuunnista on olemassa lukuisia arviOita . Eriiät 
muutokset ovat melko selviä ainakm lyhyellä aikavälillä. TOiset taas ovat 
lähes pelkkiä arvailuja. Seuraavassa on muutamia suhteellisen realistisia ar
vioita lähitulevaisuuden yhteiskunnasta. Ne verustuvat Valtioneuvoston 
kanslian pari vuotta sitten julkaistuun raporttiin (VNK 1983), mutta sa
mantapaisia arvioita löytyy muualtakin. Nämä muuwstrendit vaikuttavat 
myös muuttoliikkeen tulevaisuuteen. 

Työpaikkojen alueelliseen sijaintiin vaikuttavat mm. seuraavat seikat : 
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kansamvälisen kilpailun kirisryrrunen, mikä koettelee eniten yksipuolisen 
dinkcinorakenreen alueita;: uuden teknologian kehinyminc.o, joka vähen
tää työvoiman tarvetta. muunaa työvoiman rakennetta, muuttaa hallinto
ja ohjausjärjestelmiä, muuttaa teollisuuden toimialarakennena ja saattaa 
vapauttaa eräitä aloja sidonnaisuudesta raaka-aineisiin; koulutuksen mer
kityksen kasvaminen kilpailutekijänä , mikä liittyy myös yritysten ns. in
novaatiopotenriaalin alueellisiin eroihin; tuotannon sijaintitekijöiden hin
tasuhteissa tapahtuvat muutokset. 

Työvoiman tarjontaan liittyviä arvioita ' työvoiman tarjonnan kasvu py
synee vielä So-luvun nopeana, mikä johtuu työmarkkinoille tulevista nai
sista ja paluumuunajista sekä ryökyvyttömyyden alenemisesta. Nuorten 
työvoiman vähenemistä tapahtuu jo SQ..luvun loppupuolella nuorten ikä
luokkien pienenemisen ja yleensä ikärakenteen vanhenemisen myötä. Pi
renevä koulutusaika vaikurtaa samaan suuntaan. Työvoiman kysynnänkin 
arvioidaan hidastuvan 9D-Iuvulla. Suhdannevaihtelut vaikuttav:a edelleen 
ja todennäköisesti eniten yksipuolisen elinkeinorakenteen alueilla. Työ
ajan lyhentäminen vaikuttaisi puolestaan luultavasti niin, että monipuoli
sen toimialarakenreen :"Iueet, lähinnä kaupunkikeskukset ja eteläinen osa 
maasta, lisäisivät eniten kysyntää ja luultavasti tätä kautta voimistavat 
myös niihin suuntauruvaa muuttoliikettä. 

Julkisen talouden kasvu on nykyisin kriittisen tarkastelun kohteena. Tä
män sektorin kiristyminen vaikuttaa myös kunnallissektorillc_ Yhteiskun
nallisten palvelujen kehittämisen painopiste on siirtymässä Etelä-Suomen 
kaupunkikeskuksiin. Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on, miten jul
kisen sektorin kiristyminen vaikurraa ns. epävirallisen sektorin kehittymi
seen. 

Maataloudessa tapahtunee eräänlaista kahriajakoa siinä mielessä. että 
muodostuu toisaalta isoja, voimaperäisesti vi ljeleviä sekä uudenaikaista 
maatalousteknologiaa, kaupallista neuvontaa ja tilakohtaista atk:ta käyt
täviä tiloja ja tOisaalta pieniä sivutoimlVilje lmiä. Liikenne eri muodoissaan 
kehitryy lisäten sekä ihmisten, tavaroiden enä tiedon liikkuvuutta. 

Miten nämä todennäköiset yhteiskunnan muutossuunnat sinen vaikut
tavat tulevaan muuttoliikkeeseen ja sen merkitykseen? Muuttoliikkeen 
mahdollinen uusi rooli tulevassa tietoyhteiskunnassa on mielenkiintoinen 
kysymys. Onko muuttoliike lähinnä vain työvoiman kysynnän ja tarjon
nan alueellista epätasapainoa lievmävä mekanismi vai onko sillä jotenkin 
"aktiivisempi" rooli tulevassa kehityksessä? Onko siis liike sinänsäkin tär
keä vai onko kysymys vain väestön pakonomaisesta nti vapaaehtoisesta 
aaltoiluSta laajempien yhteiskunnallisten muutosten kourissa? Eli onko 
kysymys lähinnä liikkeenä. joka on resurssien Siirtymistä paikasta toiseen 
vai onko kysymys liikkecs[ä, Joka itsessään luo uusia henkisiä resursseja? 

Muutw!tike resuTSsina? Eräät muuttamista koskevat tutkimustulokset 
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viittaavat. siihen, että muunotapahrumalla on kie.lceisiä vaikutuksia ihmi· 
sen elämään. Esimerkiksi Kortteinen (1982) puhuu lähiörutkimuksessaan 
kulttuurien murroksesta siirrYTtäessä perinteisistä asuinyhreisöistä kaupun
kimaiseen lähiäkultruuriin. Tapahtuu muutoksia ihmisten rooleissa,lisäksi 
uudet asuinolosuhteet ja sosiaaliset rakenteet lähiöissä aiheuttavat ongel
mia. Toiset tutkimukset (esim. Kultalahti 1972 ja Söderling 1983) osoitta
vat, että muuttamisella on myös ihmistä aktivoivaa vaikutusta. Toisin sao 
noen muuttorapahruma ja ympäristön vaihdos antavat tietynlaisia virikkei
tä. 

Yritystoiminnan kanna lta muuttamisella on myös todettu olevan myön
teisiä puolia (Karhu 1983). Muuttaminen antaa esikuvia, se antaa välineitä 
irtautua paikalliseSta sosiaalisesta sidonnaisuudesta silloinkin kun yrittäjä
ilmasto on kielteinen, se antaa valmiutta yhteenonoihin monipuolisem
mao kokemuksen avulla, se vähentää sidonnaisuutta paikaUiseen suljet
tuun hierarkiaan. Korkiasaari on puolestaan todennut, että Ruotsista pa
lanneet ovat olleet verranain aktiivisia oman yritystoiminnan aloittami
:;essa. 

Muuttaminen aivan ilmeisesti murtaa totunnaiSia ja kaavoitruneita aja
rusrakennelmia Ja tällä tavalla edesaunaa uusien innovaarioiden ja toimin
tatapojen syntymistä. Mutta entä sitten kIelteiset puolet, jatkuvarko ne 
samanlaisina rulevaisuuden yhteiskunnassa? Tehdäänpä pieni ajatusleikki 
uuden teknologian vaikutuksista. 

Yleisesti ajatellaan, että ruleva tietoyhteiskunta tarvitsee pitkälle eri
koistunutta työvoimaa, joka omaa runsaasti erilaista tieto/taitoa. Tällaista 
työvoimaa koulutetaan vain suhteellisen harvoilla paikkakunnilla. Ihmiset 
irtaantuvat juurilraan jo e.nnen työelämään astumista_ Koulutuksen jälkei
set työpaikat keskittyvät mOOlen olettamusten mukaan edelleen kaupun
kikeskuksiin, vaikka uusi teknologia periaaneessa antaisikin mahdollisuuk
sia työpaikkojen hajauttamiseen. Siis sekä koulurusjärjestelmä että työ
paikkakehitys yUäpitävät entisensuuntaista muuttoliikettä. 

Tämä pitää varmasti osittain paikkansa. mutta ei täysin. Uusi teknologia 
lisää myös sellaisia työtehcaviä, jot~a vaativat vain vähäistä ammattitaitoa. 
Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti muuta edelJä mainittuja kehitystren
dejä, vaan voi Lisätä alueellista ja ammatillista kahtiajakoa. Pcriferian pien
ten yritysten mahdollisuudet kayttää uuna teknologiaa hyväkseen parane
vat, mutta pääasiassa nIIltä OSlO kuin se ei edellytä pitkälle erikoisrunUtt2 
ammattitaitoa. Vaarana on, että muuttoliike niissä oloissa merkitsee hen
kisten resurssien entistä epätasaiscmpaa alueellista jakaurumlsta. 

Uusi teknOlogia ei ole siten välttämättä aJueeLlisen tasa-arvon kannalta 
myönteinen ilmiö, Kutcn edellä olemme todenneet, muuttovirtojen ra
kenteen mcrkitys korostuu. Koulutenu osa väestöstä on suhteellisen liik
kuvaa, ja ongelmaksi jää miten nämä kehityksen kannalta tärkeät ryhmät 

76 



suuntautuvat Olen parhaillaan tutkimassa ns. tnformaatio:lmmatteihin 
kuuluvien ihmisten muuttamista. Aineisto koostuu kaikist3 vuonna 1981 
kunnasta fOiseen muurraneista. joita on lähes 200 000. Oheisessa liineessä 
esitetyissä kartoissa on tarkasteltu kolmen informJJtioammauiryhman 
nt:ttomuutt.lncisuutta läänien välillä En$imm,iise~sii ~an;lssa esirctään in~ 

formaarion tllortajien, toisessa käsiuelijöh.icl1 J.! ~l)lmannessJ informaation 
jakajien netromuurtovirrar. Muutlojcn P;l:\$Ulll1l.1 on edelleen Uudenmaan 
lääniin, mutta myös poikkeuksia esiint~~ bLlner~kin3 \ oida.1O mainit,I, 
että Uudeltamaalta on siirt)'nyt Oulun t12tmin ~'I1('mman informa~Hion tUOt· 
taJia kuin päinvastoin, samoin l1Udt'lUlll,l.1lu enemmän InlormJation kä
sittclijäitä KuopilJn läaniin Jne 

Ncnosiirtymät 0\'.11 \';.U'"in PIl:Ill.1, 1l1llt!.1 kuitcnkin ajatuksia herättäviä. 
Samas(:l :1l11eistus(.1 on sd\-ilt'I1Y l'r;uden mnovatiivisena pidenävien am
martir)'hnlil'n siin~-mlsT;i mJ,ISI.'utu-k;lupunki ulottuvuudella (Kulralahn 
19A4,l). Silnii Ill~·(l' h,l\.liniin, l'nä maaseutu ei tällä karkealla carkasrelun 
r:l'inll:! 1I111l1 )u\'iilvin,i 11S'lpuolena , Vaikka ei ole syytä ruudirraurua rur· 
ha:m IlpllluisOliin, voidJan todeta ainakin eräiden strategisten ryhmIen 
poikkc'l\,.1tl perinnäisestä alueellisen keskittymisen kaavasta, Tämä johtaa 
myös puhtimaan muuttovirtojen ohjaamismahdollisuuksia. 

Olen eräässä aikaisemmassa yhteydessä päätynyt ajatukseen, että stra
tegisten ammattiryhmien liikkuvuutta tulisi pyrkiä lisäämään, mutta niin 
enä saataisiin aikaan myös keskuksista poisp.1hn suuntautuvaa liikettä 
(Kultalahti 1984b) . Tämä vOisi tapahtua vain löytåmällä riittävän houkut
televia vaihtoehtoja parempaa työpaikkaa etsiville. Jos eSimerkiksi työ
elämään astumisen alkuvaiheessa on ur;!k('hil\ ' ~~Cll k,mn.lir:\ edullistJ 011:1 
ainakin jonkin :ub,1 muuall,lkin ~uin \..~'s\..uk'n.~.1 hli~~,I, S;\.lIt.l\si rällJlOen 
'ohjaus' onnisw:t Mirln'n luin' Illtttllf,I,I1\'1l \'l'tI~ 1'1'\ hmbt.i nimenonujn 
paluumuuttapl, Sl'~,1 'lirftl!.li"l'l l'II.llll.I.ISS.HllIIUII.1J,lt.J,1 n5, kerjumuuna
jat. ViilllcJ..~i 111.111111111 (I\' ,n Iwnkilol1.1. J\)f\".1 Il\Jt t'llpuvaisi:l muutcamaan 
usein. Eriiiinii IlIkv~lI"uud(,1l f:irkl',lIl,1 1l:l,lst~'cn:1 on miettiä, miten edellä 
mainitull 1,lp'list.1 kt)ullll~'I'lll 1\ 11\ 1)J1ll;ltl \..ic.:rrattarnisrä voitaisiin edistää. 

MUllttoliike /11 .vb/f'I"kllllll'/lI f(lllllivlIlIS. Yhteiskunnan toimivuuden 
kann.lh,L (In ulcnn;\L,\I,l. \'1\,1 IhnllH'1 noudattavat yleisesti hyväksyttyjä 
säänlöjii J,I pyrkiväl hyv;.ik~)llii\'iil1 Tavoitteisiin, Toisin sanoen ihmisten 
pitää riitlii.vissä määrin sosi<l:llislll,1 yhteiskuntaan, Tämä sosiaalisruminen 
voi t;lp .• htll;. crilaisi)s:1 ryhmissä ja imritullTioissa, Tärkein niistä on perhe. 
ViraJlis('r I:moksct ja organisaatiot ('ivät pysry korvaamaan perheen kes
keistä aSl'I1Ul. vaan niiden rinnalla tarvitaan epävirallista järjestelmää: 
joka knntrolloi, nllJa:. ja :\UHaa. 

Perh('kcskeisyydcn on wdcrru vähenevän kaupungistuvassa yhteiskun
nassa Llajojen virallisten) hteisöJcn, eSimerkiksi valtion ja kunnan. sekä 
perheyhteisöjen välille on kaivanu ihmista yhteiskuntaan kiinnlttäviä 
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väliryhmiä. Eräs tällainen on havaittavissa Israelissa, jossa on luotu kibbut
seja perhettä laajemmiksi sosiaalistamisyhteisöiksi (Sipilä 1985) . Nykyaikai
sessa suomalaisessa kaupunkiyhteiskunnassa on vähän vastaavassa tarkoi
tuksessa suunnattu katseita asuinyhteisöjen ominaisuuksiin. 

Perheen asema on heikentynyt, vaikka se on edelleen voimakas. Ruoka
kuntakoko on pienentynyt vanhusten leskeyrymisen, avioerojen yleistymi
sen ja nuonen aikaisen itsenäistymisen vuoksi. Tilastokeskuksen ennakko
tiedot vuoden 1985 ensimmäiseltä puoliskolta osoittavat, että aVioerOt 
edelliseen vuoteen verrattuna ovat jonkin verran Lisääntyneet. Erityisesti 
tämä on havaittavissa maaseudulla. Solmitrujen avioliittojen määrä on 
kummassakin kuntamuodossa vähentynyt, kaupungeissa enemmän kuin 
maaseudulla . Samoin elävänä syntyneitä on edelliseen vuoteen verrattuna 
vähemmän ja kuolleita enemmän. Vaikka tiedot ovat ennakkotietoja. joi
hin on suhtauduttava varovaisesti, ne viittaavat perheinstiruution aseman 
lievään heikkenemiseen. 

Miten tulevaisuuden muuttoliike voisi sitten liittyä muuttuvan yhteis
kunnan sos iaalisramisongelmiin? Tilastokeskuksen ennakkotiedot osoina
vat maassamuuton jossain määrin vähentyneen, joten muuttoliike itsessään 
ruskin vaikuttaa perheen asemaan tai sosiaalistamisongelmaan yleensä. 
Osallistumisen lisääntymisestä on jopa myönteisiä merkkejä, kuten aikai
semmin todettiin. Sen sijaan ongelmia voi seurata mUUttoliikkeen ja eräi
den muiden muutosten ybteisvaikutuksesta. Elämme tällä hetkellä erään
laista individualismin vuosikymmentä. Ihmiset ovat tulleet egoistisemmik
si. Hankitaan vähemmän lapsia, auttamisen halu on vähentynyt. aika ja 
raha käytetään mieluummin huvituksiin, vaivat lasketaan tarkkaan jne. 
Niiltä osin kuin muuttoliike lisää irraUisuurra, mitä se varmasti myös te
kee, itsekkyys on omiaan lisääntymään. "Ei tarvitse välittää muista tai 
ymmärtää muita. koska muutkaan eivät välitä minusta." Egoismille on 
paljon hyviä rakenteellisia edellytyksiä nykyaikaisessa ja tulevassakin yh
teiskunnassa. Työ vaatii ihmiseltä entistä enemmän, vastaavasti vapaa
ajalta vaaditaan itselle enemmän, kulutuksell~ luodaan erinomaiset mah
dollisuudet, itseä kiinnostavia toimintamuotoja on runsaasti tarjolla. Ei 
ole sijaa huono-osaisten aunamiselle, kuten Sipilä toteaa. 

Toisaalta individualismisra huolimatta vaaditaan valtion kasvavaa "hol
housta", tehokkaampaa yhteiskuntapolitiikkaa. Tämä on paradoksi, jota 
Si lv3.stin mukaan (Aamulehti 14 11. 1985) esim. EVA~n tutkijat eivät huo
maa tuoreimmassa raportissaan " lhOliskeskeinen markkinatalous". Rapor
tissa kysytään, miten käy kun kilpa ilu kovenee mutta vallitsevat arvot peh
menevät . EVA;n tutkijat uskovat että kovenevasta kilpailusta huolimatta 
~ijaa löytyy pehmeäJle ihmiselle. Vaikka näin olisikin, ristiriita ihmisen ja 
monimutkaisen yhteiskunnan välillä tulee entisestä enemmän esiintymään. 
Anonyymien ja liikkuvien ihmisten yhteiskunta on täynnä tilanteita, joissa 
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on edullista tOimia moraalinomasG, mutta samalla tällainen yhteiskunta 
tarvitsee entisrä enemmän moraaJia voidakseen toimia tyydyttävästi 
(ks.Sipilä 1985). 

Muuttoliikkeen rooli tässä tilanteessa tulee olemaan mielenkiintoinen. 
Se voi tO;'l1;a eråö'"Jaisena yhdistdviinii Jinkkinii vanhempien ybteisöjen 
moralistisemman roimintatavan ja uudempien anonyymien tekn%giayb
leisöjen vå"/i//å·. Toisaalta se voi toimia piimvastaiseell suuntaan in'oitta
malla ihmisiä' sosiav/iscsta kontrollista, tekemällä heistä' a'lOlIyymeja. Syr
jäytyneitä ihmisiä tulee olemaan ehkä entistä enemmän, ajatclLIanpa vain 
tyonömlä, eronneita, leskiii , sosiaa liongelmaisia, eräitä kroonikkosairaiden 
rybmiä, kUTen allergikkoja, astmaatikkoja jne. Tällaisille ryhmille muutta· 
minen ei välttämättä ole vapaaehtoinen ja valinnainen toimintiltapa, vaan 
yhden vaihtoehdon pakollinen hyväksyminen. Esim. syrjäyrymisen ja rio 
kollisuuden välisistä yhteyksistä löytyy vihjeitä eräistä reuna-alueita kos' 
kevista tlltkimuksista (ks. Aronen - Siirilä 1981 ja Kultalahti 1985). Tässä 
tilanteessa muuttoliikkeen kielteiset vaikutukset vuivat korosrua. 

Kaiken kaikkiaan tulevan yhteiskunnan muuttoliike on ymmärrettävästi 
hyvin moni -ilmeinen asi't. MääräUisren muurosten tarkastelusta painopiste 
tulee ilman muuta siirtymään laadulliseen puoleen eli muuttovirtojen si
sältöön. Työvoiman kysyntä- Ja tarjontaongelman lisäksi halutaan rietää l 

onko muunoliikkecllä sinänsä jokin itsentfisempi, aktiivisempi rooli kuin 
ainoastaan toimiminen yhtenä reaktiona laajempiin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. Onko se resurssi, joka kasvaa myös liikkeen seurauksena? Mi
ten sitä voidaan ohjata halutulla tavalla ? Onko se mennyttä ja tult:\'aa yh
teiskuntaa pikemminkin yhdistävä kuin eroittava teki/ii, linkki ja vdliuä'
vd mekanismi muutoksessa? 
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4. VAESTOKEHITYS JA MUUTIOLIlKE 

4.1. IKARAKENTEEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET MUUTTOLIIK
KEESEEN 

Prof. Tapani Valkonen 

Väestön ikärakenteen merkitys muuttoliikkeen kannalta perustuu sii
nen. enå muuttovilkkaus riippuu voimakkaasti iästä. Suomen kuntien 
väliseen muurtoliikkeesecn osallistuvista noin 80 % on alle 35-vuotiaita. 
ja 15-34 -vuotiaiden muutwvilkkaus (muunojcn määrä 1000 henkeä koh
ti) on yli viisinkertainen 45-64 -vuoriaisiin verrattuna , Muuuojen yleisyys 
koko väestössä vaihtelee eri vuosina ja on erilainen eri alueilla. Tästä huo' 
limatra Ikäryhmien väliset suhteelliset erot ovat samanlaisia. Tämä nähdään 
eSlffi. kuviosta 1, jossa muuttovilkkaus on säännönmukaisesti kaikissa ikä

Kuvio 1. Kuntlen väliset muuto 1000 asukasta kohli eri ikäryhmlssi vuosin!l 1975 Ja 
1982 0/00 
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ryhmissä korkeampi vuonna 1975 kuin vuonna 1982. 
Muunovilkkauclen säännönmukaisesca ikariippu\luudcsra johtuu , että 

erityisesti muutokset nuorten ikäluokkien suuruudessa vaikuttavat muut
wjen yleisyyteen. Kuviossa 2 on esite tty 20-29 -vuotiaiden lukumäärän 
kehitys Suomessa vuodesta 1950 lähtien sekä Tilastokeskuksen vi imeisim
män väestöennusteen mukainen kehitys vuoteen 2010. Kuvio osoittaa si
ten miten vilkkaimmin muurtavan ikäryhmän suuruus on muuttunut. So
dan jälkeen ja 1950-Iu\lulla syntyneiden aikaisempia suurempien ikäluok· 
kien tulo aikuisiksi kasvatti nopeasti muuttoaJtteimpia ikäryhmiä. Tämä 
muutos loi edellytykset nopealle väestön alueellisen jakautuman muutok
selle vuosina 1960--1975 . 197tr!uvun puolivälin jälkeen ikärakenteen ke
hityksellä on taas oUut muuttoliikertä lIairnenrava vaikutus. joka tulee 
jatkumaan myös tulevaisuudessa aikuisiän saavurravien ikäluokkien pie
nentyessä. 

KuvIO 2. 20-29 -vuorialdt'n määrä Suomessa 195 1-1983 ~kä ennuste vuoteen 2010 
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Ikärakenteclla on vaikutusta myös muutrovirtojen suuntautumiseen. 
koska eri alueilla aikuisikään tulevien ikäluokkien suhteellinen koko on 
erilainen. Perheiden lapsiluku oli aina 196o-Iuvulle saakka Suomen kehi
tysalueilla huomattavasti suurempi kuin Teollisuus-Suomessa. Esimerkiksi 
vuonna 1961 kokonaishcdelmälJisyysluku oli Lapin läänissä 3_9 lasta nais-
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ta kohden ja Uudenmaan läänissä 2.1 lasta naista kohden (Kuvio 3). Työ
ikään tulevat suure t nuo risoikäluokat aiheuttavat muiden tekijöiden ohella 
työvoiman y litarjomaa, jonka seurauksena on suuri muuttotappio ja koI'"" 
kea työttömyysaste. Alueelliset ero t nuorisotyöttömyydessä ja muutto
tappioiden suuruudessa olisivat epäilemättä huomattavasti nykyistä vähäi
sempiä, jos syntyneisyys olisi kehitysalueilla ollut alhaisempi 196Q.!uvun 
al ussa. 

Kuvio 3. Kokonaish~ddmällisyysluvut eräissä lääneissä 1960-82 
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196o-Iuvulla synryneisyyserot supistuivat huomattavasti. Vuonna 1970 
oli kokonaishedelmällisyysluku Lapin läänissä enää 1.9 eli keskimääräinen 
lapsiluku oli alentunut kahdella lapsella kymmenessä vuodessa. 1970-1u
vun alun jälkeen erO[ eivät ole enää supiswneet. Viime vuosina ovat Oulun 
ja Vaasan läänien kokonaishedelmäJlisyysluvut olleet noin 30 prosenttia 
korkeammat kuin Etelä-Suomen läänien. Tämä ero aiheuttaa siten tulevai
suudessakin jonkin verran painena muunovirtoihin näistä lääneistä. Syn
tyneisyyserojen merkitys muuttoliikkeelle on kuitenkin selvästi supisw
massa. 

Väestön ikärakenteen vaikutukset muunoliikkeesecn ovat siten pääpiir-
teissään Suomessa melko se.lvät: muuttoliikkeen määrään on vaikuttanut ja 
vaikuttaa eniten suurten ikäluokkien vanheneminen ja pienten ikäluokkien 
tulo muuttovilkkaaseen ikään. Muuttoliikkeen suuntautumiseen on vaikut
tanut ja vaikuttaa taas syntyneisyyseroista johtuvat alueelliset erot työ
ikään tulevien ikäluokkien suhteellisessa suuruudessa. Systemaattisia tutki
muksia ikärakenteen muurosten vaikutuksista ja niiden merkityksestä mui
hin muuttoliikkeeseen vaikuttaviin tekijöihin verrattuna ei ole tehty. Toi
sinaan ikärakenteen merkitys on jopa kokonaan unohdettu. kuten tutki
muksissa, joissa on yritetty selittää kuntien välisiä eroja lähtömuurossa ot
tamatta huomioon kuntien ikärakenteiden vaikutuksia_ 

Ikärakenteen muutosten vaikutusten analyysissa on yhtenä käytännön 
hankaluutena se, että muuttoliikkeen väestötietcellincn analyysi on kehit
rymättömämpää kuin ~ntyvyyden ja kuolevuuden. Muuttoliiketilastoissa 
ja -tutkimuksissa ei esimerkik ... i käytetä kokonaishedelmällisyyslukua tai 
keskimääräistä elinaikaa vastaavia tunnuslukuja, jotka osoirraisivar väestön 
muuttovilkkaudessa tapahtuneita muutoksia siten, että ikärakenteen vai
kutus on eliminoitu. 

Toinen vaikeus aiheutuu siitä, että muunoliike koostuu luonteeltaan ja 
syiltään hyvin erilaisista tapahtumista. Tilastoissa jaetaan maassamuurto 
kuntien väliseen muurroliikkceseen ja kuntien sisäiseen muurtoliikkeeseen. 
Tämä jako on perusteltavissa hallinnollisten tarpeiden ja tilastojen laati
mismahdoUisuuksien kannalta. Muuttoliikettä selittämään pyrkiväss:t ;103' 

Iyysissa jako on kuitenkin osittain mielivaltainen, sillä kuntarajan ylitt3\":tt 
muutot eivät läheskään aina eroa luonteeltaan kuntien sisiiisisr:t mUllwi$ta . 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähes 60 % kumien lährömulltoist;1 on 
muunoja toisiin pääkaUpunkiseudun kunriin. I Muuttoliikt':IIl,lIyysm kan
nalta olisi mieJekkäämpää jakaa muuttoliike tröm:lrkkin:I-,dlll'idcn viilisiin 
eli pitkän matkan muuttoihin ja työmarkkina-alul"idl..'n sisiiisiin di lyhyen 
matkan muuHoihm . TyömarkkinJ-alueiden v:ili~t'r muuw( li;1 rp'iir )leens:l 
työpajkan vaihtoon, ja tämän muutwliikeryypin kehitykseen nikurta\;H 

1 Valkonen, Martelm ja Summa : Muu[{olllkc ja asunnonvaihdot plii.kaup,.mkl~uJulla 
Piäkaupunkist"udun Ju lkaisujll H 1984;1. 
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työmarkkinoiden kehitys ja ryövoimapolitiikka. Työmarkkina-alueiden 
sisäinen muuttoliike on olennaiselta osaltaan asunnonvaihtoa, johon ei lii
ty työpaikan vaihtaminen. Tähän muuttoliikkeen lajiin vaikunaa mm. 
asunlomarkkinoiden kehitys ja asunropolitiikka. 

Kuntien sisäinen muuctoliike on yleensä samalla työmarkkina-alueiden 
sisäistä muuHoliikettä. Sensijaan tilastoitu kuntien välinen muuttoliike si
sältää sekä työmarkkinoihin liittyviä pitkän matkan muuttoja että lyhyen 
matkan paikaIlismuuttoja. Eri kunnissa ja eri ajanjaksoina näiden muutto
liikctyyppien osuudet ovat erilaisia, minkä vuoksi tiedot ovat vaikeasti ver
tailtavia. Esimerkiksi Vanlaalla tapahtui vuonna 1981 69 kunnasta muut
toa 1000 asukasta kohden, kun taas kaikissa maan kaupungeissa oli 42 
kunnasta muuttoa 1000 asukasta kohden. Tämä ero johtuu kuitenkin siitä, 
että Vantaa on osa pääkaupunkiseudun työmarkkina-aluetta eikä siitä, et
tä pitkän matkan muuttoliike olisi Vantaalta poikkeuksellisen suurta. 

Seuraavassa en pyri analysoimaan systemaattisesti ikärakenteen vaiku
tuksia , vaan otan esille kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen koskee Uudenmaan 
läänin muuttovoIttoa ja siinä on siis kysymys pitkän matkan muuttoliik
keestä. Toinen esimerkki koskee lyhyen matkan muuttoliikettä pääkau
punkiseudulla. 

Ikärakenteen kehitys ja Uudenmaan muuuovoino 

Kuviossa 4 on kuvattu Uudenmaan läänin lähtö- ja rulomuuton sekä 
muuttovoiton kehitystä vuodesta 1960 lähtien. Jos ei ote ta huomioon 
käyrien joitakin epäsäännöllisyyksiä. Uudenmaan tulomuutto oli 1960-lu
vwla ja 197o-Iuvun alussa yleensä. vuosittain noin 30000 henkeä. 1970-1u
vun puolivälissä se kuitenkin aleni jyrkästi ja on sen jälkeen asettunut noin 
20 000 hengen tasolle. 

Lähtömuutto oli 197o-Iuvun alkuvuosiin saakka noin 15 000 henkeä 
vuodessa. Vuosina 1973-76 lähtömuutto suureni tilapäisesti. mutta aset
tui jälleen 197o-Iuvun lopulla suunnilleen samalle tasolle kuin ennen näitä 
poikkeusvuosia. Täten Uudenmaan muuttovoirro, joka ennen vuotta 1974 
oli kesk imäärin 14 000 henkeä vuodessa , on pienentynyt niin, että se on 
ollut 1980-Iuvun alussa keskimäärin 4 500 henkeä vuodessa. 

Edellä kuvattuun kehitykseen ovat vaikuttane~t monet tekijät, kuten 
el inkeinorakenteen muutokset, taloudelliset suhdanteet, työmahdollisuu
det Ruotsissa, ryövoimapoliriikka ja asuntopolitiikka. Kuten kuvio 1 
osoitti on kuntien muuttovilkkaus pienentynyt vuodessa 1975 lähtien kai
kissa ikäryhmissä. Kehityksen taustatekijänä on samalla kuitenkin ollut 
koko maan ja sen osa-alueiden väestön kehitys ja nimenomaan suurten 
ikäluokkien vanheneminen. 
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KUl/io 4 . Uudenmaan läänin tulomuuna. lihtömuutto ja muurtol/oiuo 1961·1983 
(siirtolaisuutta Jukuunottamana) 
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Uudenmaan muuttoliikkeelle on ominaista, että lääniin muuttanelssa 
vasta työikään tulleiden 15-2 5 -vuotiaiden osuus on suuri eli noin 40 %, 
kun tämän ikäryhmän osuus läänistä muuttaneista on vain noin 20 % 
(Kuvio 5). Lähtö- ja rulomuuton ikärakenne-ero johtuu siitä. että huo
mattava osa nuorena lääniin muuttaneisca muuttaa takaisin ammattiko
kemusta saatuaan ja perustettuaan perheen. Tämän vuoksi esimerkiksi 
vuonna 1981. jolloin läämn koko muuttovoitto oli 4 600 henkeä muut
[avaino keskittyi kokonaan 15-29 -vuotiaiden ikäryhmään. kun taas 
muissa ikäryhmissä oli muunotappiota (Kuvio 6) . 
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Kuvio S. Uudenmaan lääniin ja läänistä muuttaneet ikäryh minäin vuonna 1981 
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Kuvio 6 . Uudenmaan läänin nettomuuuo ikäryhmittäin vuonna 1981 
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Kuviossa 7 on esitetty tulos laskelmasta, jossa on pyrin)' arvioimaan 
väestölJisten tekijöiden merkitystä Uudenmaan muunovoiton ke hitykse l
le . Lähtökohtana laskelmassa ovat vuoden 1981 ikäryhmiträiset muuna
neisuusluvut. Niiden sekä Uudenmaan ja koko Suomen ikäryhmittäisten 
väki lukujen avulla on lasketru, kuinka suuri Uudenmaan nertomuut[o olisi 
ollut vuosina 1965, 1970 ja 1975, jos ikäryhmittäisct muuttaneisuusluvut 
olisivat olleet näinä vuosina samat kuin vuonna 1981. Laskelman suori(
tamistapa on selvitetty tarkemmin pääkaupunkiseudun muuttoliikettä 
koskevassa tutkimuksessa (Valkonen ym. 1984, s. 36-38). 

Kuvio 7. Uudenmaan muunovoiron kehItys 1962-1982 seki vuoden 1981 ikäryhmil
täislen muunoliikctietojen perusteella laskenu arvio ikäryhmittäisen väestönkehityk
sen vaikutuksista muuttovoinoon 
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VUOnn:1 1981 Uudenmaan muuItovoitto oli 4 600 henkeä. Jos ikäryh
mittäiscl muuttaneisuusluvur olisivat olleet vuonna 1965 samat kuin vuon· 
na 1981 , olisi muuHovoitto vuonna 1965 ollut 10 500 henkeä. Suurten 
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ikäluokkien sijainti ikärakenteessa oli siten vuonna 1965 Uudenmaan 
muuttovoiron kannalta edullisempi kuin vuonna 1981. 198o.Iuvulla alkoi
vat 1940-luvun lopussa syntyneet ikäluokat tulla yli 3o.vuoriaiksi, jossa 
iässä paluumuutto Uudeltamaalta on yleistä. 

Uudenmaan todellinen muurtovoitto oli vuoden 1965 tienoilla noin 
15 000 henkeä, Muuttovoiton todellinen pienenemmen on siten ollut 
noin 10 000 henkeä. Edellä suoritetun laskelman mukaan ikärakenteen 
muu[Os olisi saanut aikaan noin 6 000 hengen vähenemisen muuttovoi
tossa. Ainakin tällä tavoin arvioituna ikärakenteen muutos on ollut varsin 
olennainen taustatekijä muurrovoiton supistumiselle. Muuttovoiton su
pistumisesta se selittäisi yli puolet, jolloin toinen puoli jäisi ikäryhmittäi
sissä muuttovilkkausluvuissa tapahtuneen muutoksen osuudeksi. 

Arvioitaessa väestöUisten tekijöiden tulevaa vaikutusta Uudenmaan 
muuttovoittoon ei ole tarpeen tehdä erillistä laskelmaa. sillä Tilastokes
kuksen väestöennuste (Vä 1982:5. taulukko 7) osoittaa suoraan, miren 
Uudenmaan läänin kuntien tulomuurto ja lähtömuuno kehittyvät, jos ikä
ryhmittäiset muuttoJiikekertoimet ovat vuoden 1981 tasolla. Ennusterru 
muuttovoiton kehitys riippuu siten vain väestön määrän ja ikärakenteen 
kehityksestä. 

Ennusteen mukaan sekä Uudenmaan kuntien lähtömuutto että rulo
muutto pienenevät suurten ikäluokkien vanhetessa. Vilkkaimman muuton 
ikään ruJevat samalla vuoden 1968 jälkeen syntyneet pienet ikäluokat. Uu
denmaan tulomuutro vähenee laskelman mukaan vielä nopeammin kuin 
lähtömuutto, joten Uudenmaan nettomuutto supistuu ja käänryy muut· 
totappioksi vuosisadan loppuun mennessä. 

Muuttoliikkeen määrää säätelevät ikäryhmittäiset muunovilkkausluvut 
eivät todeUisuudessa pysyne vakiona. Tilastokeskuksen ennuste ei siten 
osoita miten muuttoliike tulee kehittymään. Väestön alueellinen jakautu· 
ma ja ikärakenne ovat kUitenkin niin merkittäviä rakennerekijöitä. että 
ne vaikuttavat kehityksen yleissuuntaan, 

Ikärakenne ja pääkaupunkiseudun sisäisen muuttoliikkeen kehitys 

Esimerkkinä ikärakenteen vaikutuksesta lyhyen matkan muunoliikkee-
seen käsine1en pääkaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä. Esitys perusruu 
aikaisemmin mainittuun pääkaupunkiseudun muuttoliiketutkimukseen 
(Valkonen ym. 1984). 

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) tapahtuu 
vuosittain noin 100 000 muuttoa. Toisin kuin pitkän matkan muuttoliik
keessä! ei muuttojen vuotuinen määrä vaihtele paljoakaan, J onkin verran 
yli puolet muutoista on ns. asunnonvaihtomuuttoja. joissa asuntokunta 
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muuttaa toiseen asuntoon niin. että sen kokoonpano ei muutu . Muihin 
muuttoihin Iiittyyasuntokuntien hajoaminen tai yksityisten j:i.senrcn, ku· 
tcn aikuisikään tulevien lasten irtautuminen asuntokunnasra tai ne ovat 
laitosväesröön kuuluvien muunoJa. 

Myös lyhyen markan Dluuttovilkkaus riippuu voimakkaasti iästä taj 
oikeastaan elämänkaaren vaiheesta, kuten kuvio 8 osoittaa. Asunnonvaih· 
totyyppisissä muutoissa muu[[ovilkkaus on vilkkaimmin muuttavassa ikä· 
ryhmässä (2(}24·vuotiaat) yli kuusinkenainen vähiten muurtavaan ikä· 

KUVI O 8 . AsunnonllsihtomuutOl ja muut asuntolläeStön muuto[ sekä mokmmar yh· 
tl':~nsi 1000 h~nkd kohti ikäryhmittäm pääkaupunkiseudulla vuonna 1981 
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ryhmään verrattuna. Muissa muuwissa kuin asunnonvaihdossa ero on vic· 
lä suurempi, 18·kcrtainen. 

Kun otetaan huomioon paikallismuuttovdkkauden voimakas riippuvuus 
iästä, vOidaan odottaa, että vanhojen ikäryhmien osuuden kasvaessa muut
tojen yleisyys pääkaupunkiseudulla vähenisi Jossakin määrin näin tapah· 
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ruukin. Jos oletetaan, että vuoden 1981 ikäryhminäiset muuttovilkkaus· 
luvut olisivat voimassa vuonna 1996, olisi muurrojen määrä 1000 asukasta 
kohden silloin noin 10 % pienempi kuin vuonna 1981. Muutos ei ole siten 
kovinkaan merkittävä. Tärkeämpi tekijä esim. asuntomarkkinoiden kehi· 
tyksen kannalta on muutos muuttajien ikärakenteessa. 

Taulukko 1 sisältää laskelman, joka koskee vain asunnonvaihtomuutto
ja, ts. muuttoja, joissa kokonainen perhe tai asunrokunta vaihtaa asuntoa. 

Taulukko 1 

Laskelma pillaupunkiseudun asunnonvaihloihin osallistuvien henkilöiden määrän ke
hityksestä ikäryhminiin 198H996 aJenaen ikärybmittiisel muuuoYilkkaudet sa-
moiksi kuin vuonna 1981 

Ikäryhmä lukumäärä Muutos 
1981 1996 % 

0- 6 8000 7000 - 10 
7 • 19 7000 7000 -7 

20- 29 13000 11000 - 18 
30 - 39 14 000 13 000 -9 
40 -64 9000 13 000 +42 

6' - 2000 lOOO +20 

Yhteensi '4000 53 000 - 1 

Laskelma osoittaa. miten eri ikäryhmiin kuuluvien muuttajien määrämuur
tuisi, jos muuttovilkkaus ikäryhmittäin pysyisi ennallaan. 

Muuttaneiden kokonaismäärässä ei tapahtuisi väestökehityksen tulokse
na juuri lainkaan muutosta, sillä pääkaupunkiseudun väestön kasvu korvai
si ikärakenteen vanhenemisesta aiheutuvan muuttaneisuuden alei1emisen. 
Olennaista on sen sijaan se, että nuorten henkilöiden rnuutot vähenisivät. 
noin 20 prosentilla , kun taas 40-64 -vuotia.iden muutot lisääntyisivät noin 
40 prosentilla. Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiUa tapahtuu siten 
huomanava SIirtymä. Kun t 9S0-luvun alussa ja t:rityiscsti 1970-1uvulla tä~ 
keimmän ryhmän ovat muodostaneet perheiden perustajat ja ne nuoret 
perheet, jotka tarvitsevat lisä tilaa perheen kasvaessa, tulevat kehityksen 
mukana yhä merkittävämmäksi ryhmäksi "keski-ikäiset" perheet, joilla 
perheen kasvava tilanrarve ei ole tärkein muuton syy. Tällöin voidaan 
odottaa. cnä asuntojen kysynnän rakenne muuttuu . On esimerkiksi ai
kaisempaa enemmän kysyntää suurista asunnoista ja asuntojen sekä nii· 
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den ympärislöjen laatuun kiinnuetään entista enemmän huomiota. Täl
löin on myös tOdennäköistä. että muuttajien ikärakenteen muutos lisää 
painetta ns. h}'vien ja huonojen asuntoalueiden erojen kasvuun. 

Vaikka edellä esitetty laskelma k.oskee vain pääkaupunkiseutua, on il
meistä että samanlainen paikallismuuttajitn ikärakenteen muutos on ta
pal'Humassa myös muilla kaupunkialueilla ja siten myös ikärakenteen muu
tosten SC'uraukset asuntomarkkinoilla ovat samansuuntaisia. 
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4 2. KOMMENT AR 

Pol.lic. Fjalar Finnäs 

Av de demografiska faktorerna är den gcografiska omflytrningen på 
kort sikt den avgjorr viktigaste för befolkningens utveckling och samman
sätming. Dcna gällcr såväl ur ett lokalt sam en vidare perspektiv. Trots 
detta har såväl fruktsambeten sam dödligheten rradirionellt ägnats mera 
inucsse inom dcmografin. Tili dctta finns rIcra orsaker, varav en av de vik
tigastc äf art de st3tistiska uppgifterna har varit bristfälliga. Notabelt är 
t.ex. att i Finland har omDynningar inom hcmkommunen ince rcgistrerats 
förrän å!' 1976. trO(5 art denna typ av flyttning är avsevärt vanligarc än 
flytmingar oveT kommungransema. 

Tack vare de goda datarcgister sam numera upprätthålls i Finland finns 
det har förhålJandevls goda mäjlighercr tilI mera utförliga studicr av flytt
ningsrörelsen. Gcnom sammankoppLing av olika registcr kunde Myrsk}'iä 
(1978) umynja folkräkningsuppgifter rrån år 1970 för art erhålla bak
grundsuppgifrer om dem sam flyttade år 1971. Med ett likartar förfaran
de har Valkonen kunnat srudera omflyrtningen i huvudsradsregionen år 
1981. Han har hiirvid förUlorn individ- och hushållsdata dessutom haft till
gång tili uppgifter om bostädernas storlek samt ägoförhållandena. Denna 
undersökning är en mycket vikrigr bidrag för 3rt öka kunskaperna om om
flyttningen inom en avgränsar område. En viktig uppdclning som Valko
nen gör, är 3n han klassificerar flynningama dels efter huruvida det är 
enskilda personcr eller hela hushåll som tlyrtar, och dels om flyttningarna 
innebär byte av arbetskrafrsområde eller ej . 

I det papper sam Vaikonen här prescmerat, har han sammanfanat någ
ra av de resultat som har framkommit i denna undersökning. Han behand
lac dessutom i grova drag äldersstrukru rens berydclse för flyttningsrörel
seos omfattning, och mera spccifikt för flyttningsvinsten i Nyland. Temat 
för denna session är JU åldersstrukrurens invcrkan på l1ytmingsrörelscn, 
ach inom de begränsade ramar, sam Valkc"len kunnat röra sig, är det na' 
ru rligt att han har kUIlI.;t:nLrerat sig cnbart på de rent demografiska aspek
teroa av flyttningsrörelsen. Jag vili här komplcrrera en par punkter i hans 
papper. där jag anser att flyttningsrörelsen bör placeras i ett större sam
manhang. 

Mat bakgrund av den nuvarande ålderssrrukturen i huvudsrads regionen 
är det naturligr att åldersstrukturen hos de flyrrande kommer att förändras 
i framtidcn, så an äldre personer får en aUt större vikt. Utgående från kun-
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skaper om dagens tlynare kan man härigenom förurse art bostadseftcrfra
gan oekså kommcr att förändras. Enligt min mening bör man bctr:lkta des
sa beräkningar sam rem illustrariva exempel. Man bör snarare berrakra 
flynningsrörelsen som berocnde av utbudet på bosradsmarkanden och 
lntc rvänom. Detta inoebär också, aft ifaU mao vili bedöma det framtida 
bosladsbebovet bör mao urgd. ifrån hela befolkningen, och intc enbart dem 
sam nyttar. 

1960 Nylands Iän 1983 

.-
· 1 .. 

I 
I 
I 
r· . 
1 .. , 0 2 . ~ 

Noru K:ueJens Iän 

• 

Lappland~ Iän 

"' 6 " 2 0 1 4 6 % ')1,4 2 0 2 4 "" 

Figur 1. Aldersfördelningen i NylanJs, Nnrra KuC'lens och LappJands lan, :iren 1960 
m:h 1983. 
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Den andra frågan sam mtrcsserat mig är omflyrrningen mellan olika re
gioner. Jag har härvid sruderat åldersfördelningcn i tre Iän, nämligen Ny
lands , Norra Karelens och Lapplands Iän, åren 1960 och 1983. De stora 
skillnaderna mellan Nyland och de (Vå andra länen ar 1960 avspeglar dc 
stora olikhe rcma i fruktsamhet, Som också Valkonen påvisar. Då de stora 
årskulJarna frän cftcrkrigsridcns första ar gjorde sir! innäde på arbcts
marknaden mot slutet av 196o-ralet uppsrod en ansenligr arverskraftsöver
skott i Norra Karelens och Lapplands Iän. Då nya arbersplarscr inre ska
pades inorn der egna länet flyttade en stor del av de unga tili de mera 
industrialiserade delarna av Finland eller tili Sverige. 

Resu!tatet av omflyttningen kan ses i åldersfördclningarna för år 1983. 
De stora utbuktningarna för Norra Karelens och Lappl:tnds Iän har minskar 
avsevärt, medan de stora årskullama i gengäld Olärks i åldersfördclningen 
för Nylands Iän. Mellan åren 1960 oeh 1980 minskade årsklasserna 1946-
60 födda med 38 % resp. 35 % i Norra Kardens oeh lappl:l.Ods Iän, medan 
det 1 Nyland skcdde en ökning med hela 48 %. En jämförelse av andelen 
flyrrade i de olika länen ar 1975 aeh 1983 ger nu en intressant iakttagelse. 

Tabdl 1 Andelen flyttade mom och övcr läosgränscrnll samt emigrerade åren 1975 
och 1983 i Nylands. Noru. Karelens Qch Lapplands Iän. Aldersgrupperna 15 - 24 och 
25 . 39 4r. Procent 

lS - 24år 
Län Inom ÖV" Emig. Totalt 

Nylands 1975 7 .7 3.2 0.4 11..3 
1983 7 ,3 2.1 0.2 8.6 

NotTa Karelens 1975 4.1 6.3 O.A 10.8 
1983 3.9 4.0 0.2 8.1 

Lapplanru 1975 4.8 4.4 2.6 1l.8 
1983 4 .2 3.2 0.7 8.1 

Z5-39:i.r 

Län Inom Över Errug. ToraJt 

Nylands 1975 6.4 28 0.3 9.' 
1983 '.3 2.0 0.1 7.4 

Norra Kardens 1975 2.7 3.7 0 .3 6.7 
1983 2.8 2.9 0.0 '.7 

Lapplands 1975 3 .• l .4 0.9 7.9 
1983 3.1 2.7 0.3 6.1 
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Den minskade rörlighcrcn tycks nästan helt kunna förklar:lS ;1'1 aa 
långdinansflyttningcn har avtagit. Dcna åter km sägas bero på art arbC[s~ 
kraftstillskortct i Je mindreindustriaLiseradc ddarna av landet ime längre 
är lika srort som ridigare . 

Även om olikhetcrna i fruktsamhct oell aldcrsstruktur i de olika delarna 
av landct uppenbarligen har haft en väscntlig betydelse. anser jag art man 
inte alltför myckcr bör berona dessa faktorer sam orsak tili omt1yttningen. 
De stora flyttningmrömmarna till södra Finland bör nog snarare ses som 
ert utslag av att arbcrsplarsema koneentrerades tiJl denna del av landet. 

Mcd tanke på den framtida omfanningen av långdistansomflynning är 
det också av avgörande betydelse hur arbetsmarknads~ oeh regionalpoli· 
riken utformas. SkalJ man flytta arbetsplatserna tili arbetarna eiler ar~ 
betarna riU arbctsplatscrna? 

Bcrräffande bcräkningarna om den framtida omflyttningen i Sratis[ik~ 
centralens hefo lkningsprognoscr. är det viktigt att som VaIkonen påpe~ 
kar observera an de intc skaIl ses som förutsägelser om den framtida 
faktiska urvccklingcn. De avspcglar cndast förändringarna i bcfolkningens 
åldersstruktur. och kan mte förutse t.ex. effekten av regionalpolitiska åt~ 
gärder. 

Avslutningsvis viII jag peka på en sak art beakta för dcn framrida utvcc~ 
lingen. Den är av inrresse såtiJlvida art den urgör motsatscn tili det överut~ 
bud av arbetskraft som de stora årskullarna förorsakade i slutet av 1960-
talet . När dessa :irsklasser en bit io på nästa sekcl lämnar arbetskraftcn 
kommer det art frigöras en stan antal arhersplarser. Som eo följd av den 
ridigare omflyttningen märks årskullarna aUra mest i Nyland, varför dct 
relarjva arbetsplatstillskoac( här bör bli srörsr. Dctta kao därför leda tili 
en nyn sug tili huvudstadsregionen. 
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4.3. VÄESTöKEHITYS JA MUUTTOLIIKE. TYÖRYHMAALUSTUS. 

Toimistopäällikkö Mauri Nieminen 

Alueellisen väestökehityksen määrään on viime vuosikymmenien ai
kana vaikuttanut ratkaisevasti nmuttoliikc. Toisen maailmansodan jälkeen 
voimisruneen syntyvyyden seurauksena väestönkasvu maan eri osissa oli 
korkea. Elinkeinorakenteen muuttumisen myötÄ suurten ikaluokkicn pai
ne maaseudulla alkoi purkautua maassamuurtona sekä siirtolaisuurcna. 
196o-1uvuUa maassamuuno ja siirtolaisuus vilkastui ja ensi kertaa sor3VUO

sia lukuunottamana Suomen väkiluku siirtolaisuuden ansiosta aleni 1960-
ja 1970 .. iukujen taitteessa. 

Muunoliike jaetaan tilastoissa kolmeen osaan: kuntien väliseen maassa
muuttoon, kuntien sisäiseen maassamuuttoon ja siirtolaisuuteen, Siirtolai· 
suudessa erotetaan vielä Pohjoismainen muuttoliike ja Pohjoismaiden ul
kopuolinen siirtolaisuus. Vuonna 1983 maassamuuttoon osallistui lähes 
600 000 henkilöä eli 12 prosenttia väestöstä. Kolmasosa tästä maassamuu
[osta on kuntien välistä maassamuuttoa ja loput kuntien sisäistä maassa~ 
muuttoa. 

Maassamuurto oli vi lkkaimmillaan 197o-luvun alkupuolella ja vuonna 
1974 muuttajien määrät kohosivat 276 000 henkilöön . Tämän jälkeen 
maassarnuutto alkoi taas hiljalleen laantua. Kuntien väliseen muuuoliikkcc· 
seen osallistuvien määrä onkin jo monet vuodet pysyn}'t alle 200 000 hen· 
kilönä, nyt kuitenkin maassamuutossa on näkyvissä hidastumista' onko se 
pysyvää nähdään vasta muutaman vuoden kuluttua. 

Kuntien välisen muuttoliikkeen hidastumisen syyt löyrynevät osittain 
väestön ikärakenteen muutoksesta. Olihan suuret ikäluokat todellisia po
tentiaalisia muuttajia. Heidän lukumääränsä oli aikaisempia ikäluokkia 
huomattavasti suurempi, joten kehitys täytyi näkyä väestönkehiryksessä. 

Toisaalta asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien osuus on lisäänty· 
nyt. Kun vuonna 1960 sukkuloivicn määrä oli 209 000 niin vuoden 1980 
väestö laskennan mukaan heidän määränsä on ylittänyt jo puolen miljoo
nan rajan (515 000). Hyvät liikenneyhteydet ovat vai kuttaneet hillitse
västi maassamuutroon. 

Kunnan sisäisessä muurroliikkeessä on nähtäVissä samanlainen keh itys 
kuin kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Kumien sisäisen muuttoliikkeen 
tilastoimi alkoi tosin vasta 1975 mu na kehitys on sen Jälkeen myötäilIyt 
kuntien välisen muuttoliikkeen kehitystä. 

Siinolaisuuden kehitys ei niinkään noudattele maassamuutossa havait-
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tua kehitystä . Suuret Ruotsiin muuton vuodet ajoittuivat juuri 1960- Ja 
J970-Iuvun taitteeseen eli ennen niitä vuosia kuin maassamuutto alkoi 
voimistua. Kun 197o-Iuvun alkupuolella ma3ssamuurro oli runsaimmil
laan heikkeni siirtolaisuus ja koko 197o-luvun alkupuolen Suomi sai 
muuttovoi[wa - tosin muutamana vuonna hyvin vähän. 1970-Iuvun lop' 
pupuolella siirtolaisuus taas voimisrui. Paluumuutto pysyi pitkään samalla 
tasolla, mutta lähtömuut(O vilkasrui selvästi. 

1980-Iuvulle tultaessa oli paJuumuutto selvästi vilkastunut ja on jatku
nut selvästi 197D-!uvun loppupuolta suurempana - tosin hidastuen jonkin 
verran. Pitkään positiivisena Jatkunut Suomen ja Ruotsin välinen siirrolai
suus on viime tietojen mukaan alkanut lähestyä tasapainotilaa ja jos kehi 
tys jatkuu samanlaisena saattaa siirtolaisuus taas kääntyä tappiolliseksi 
Suomelle. 

Kaupungistuminen 

Tällä hetkcUä väestöstä asuu kaupungeissa noin 60 prosenttia. Kaupun
gistumiseen on tietysti vaikuttanut kuntamuodon muutokset sekä aluelii
{akseL Suurin kaupunkien väkil uvun kasvattaja on kuitenkin ollut muut
toliike . Sensijaan syntyvyys on ollut alhaisempaa kaupungeissa kuin maa
seudulla. 

Suurin:. muunovuosma 197D-Iuvun alussa maassamuuton suunta oli sel
västi kaupunkeihin, muna kääntyi 1970-Iuvun lopulla maaseutuhakuisek
si. Tähän vaikulti eniten kaupunkien ympäristökuntiin suuntautunut 
muuttoliike. 1980-1uvun vaihteen epätasapainotilannena lukuunonamat
ta maassamuuttOun suuntauruminen kaupungeista poispäin on jatkunut. 

1980-Iuvun aJkupuolella kärsivätkin kaupungIt histonan suurimmat 
muuc[Qrappil)t. Vuonna 1983 kaupunkien muuttotappio oli lähes 6000 
henkeä kun kymmenen vuotta aikaisemmin muurrovoittoa khjattiin kau
pungeille lähes 20 000 henkilöä . Vastaavasti maaseudun muuttotappio 
oli silloin suurimmillaan. 

Läänien muuttoliike 

Uudenmaan läänin asema muuttovoitrolääninä korostuu viimelsmä 
vuosikymmeninä selvästi. Vuodesta I960 alkaen Uudenmaan läänin väestö 
on kasvanut kolmanneksella. Kun tiedetään että ns . luonnollinen väestön
kasvu läänissä on tänä aikana ollut alhaisin , on kehitykseen vaikunanur 
eniten muurtoliike. Toisaalta taas läänin sisällä on tapahtunut voimakasta 
muunoliikettä joka ei näy läänien välisessä maassamuutossa. 

Kuvioissa 1*3 on esitetty nertomaassamuuton vaikutus läänien väkilu
kuun eri viisivuariskausina vuodesta 1961 alkaen. 
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Kuvio 1. Uudenmaan läänin muuttoliike 1961-1983 
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Kuvio 2. Turun ja Porin läänin muuttoliike 1961-198] 
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KUVIO J. Pohjois-Karjalan liiinin muuttoliike 1961-1983 
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Nerromuuno kaikissa lääneissä on selvästi pienentynyt tultaessa 1970-
luvun lopulle. Uudenm:u.n läänin muuttovoitto On pienentynyt kun taas 
vastaavasti muuttorapppioläänien väesrökasvuun ei enää muurtoJiike vai· 
kuta kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Turun- ja Porin läanin muutto
liike on jatkuvasti heilunut muuttovoiron ja tappion moJemmlO puolin. 
Hämeen lääni on jatkuvasti ollut muuttovoittolääni kuten Ahvenanmaa· 
kino Kymen läänin vähäinen muuttotappio ja alhainen syntyvyys on pitä
nyt läänin väestökehitynä pienenä. Pohjois-Karjalan lääni näyttää ole· 
van oma lukunsa maassamuutossa. Sen muurrotappion suhteellinen määrä 
on samaa luokkaa kuin Uudenm3an lääni on saanut muunovoino:l.. 

Olen onanut esimerkin muutamasta läänistä ja tarkastellut niiden maas
samuuton kehitystä vuodesta 1961 alkaen. 

M<lassamuuton yleinen kehitys heijastuu kaikissa lääneissä - maassaOluut
ta on hidastunut. Uudenmaan läänin muuttovoiuo alkoi supistua 1970-1u
vun puolessa välissä ja on 1980-Iuvulle tultaessa hieman bsvanul. Turun
ja Porin läänin muunovoitto on jarkuvasti ollur pieni ja rulomuutto ja läh
tömuuno näyttää noudauavan sama3 kaavaa. Vuonna 1977 muunoliike 
kääntyi tappiolliseksi Ja on ollut tappIollinen sen jälkeen. Pohjois-Karjala 
- muuttotappiolIisin lääni · on sitä kuvionkin perusteella. Kuitenkin 1970-
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luvun puolesta välistä muuttotappio on ollut melko pieni. 195O-!uvun 
muunovOlttoläänistä Lapin lääni on muuttunut täilä hetkellä e rääksi muut~ 
totappiolääneistä Ja varsinkin erot tulomuuron ja lähtömuuton kohdalla 
ovat 197o-1uvun lopulla ja 198o-!uvulla olleet suuret. 

Läänien välisen maassamuuton lähtömuunoalttiudet ovat viimeisten 
kymmenen vuoden aikana selvästi piencmynee t kaikissa lääneissä (tau
lukko 1). 

Taulukko 1. Läänien väliset lähtömuuttoa!niudet 1975~82 . 0/00 

lääni 

Uudenmaan 
Turun-Porin 
Ahvenanmaan 
Hämeen 
Kymen 
Mikkelin 
Pohjois· Karjalan 
Kuopion 
Keski-Suomen 
Vaa5an 
Oulun 
Lapin 

1975 

19.3 
16.9 
11.0 
24.,4-

20.5 
31.1 
25.9 
25 _9 
26.2 
15.5 
20.4 
23 .1 

Läänien sisäiset muutot 

1976 1977 1978 1979 

16.3 B .4 
14.0 12.2 

8.1 7.4 
20.1 17.5 
17_1 lS . l 
25 .6 20.6 
22 .6 17.6 
20.9 17.5 
22 .7 18 .8 
12.3 10.5 
17.5 14.1 
18 .2 16.2 

12.2 13.4 
11.2 12.0 
5.7 9.3 

15.6 16.5 
13.7 16.2 
19.8 22.6 
16.8 18,7 
17. 1 18.4 
17.9 17.7 
9.0 10.4 

13.1 15.9 
14.7 16.0 

1980 1981 

14.0 13.6 
12.8 12.3 
_7.8 9.1 
17.9 17.5 
16.5 16.6 
23.7 23.5 
19.2 19.3 
19.1 19.3 
20.3 19.4 
11.0 11 .0 
16.7 14.9 
18.2 17.9 

1982 

13.3 
12.0 

6 .• 
16.6 
IS.9 
22.7 
18.4 
17.6 
18.3 
10.4 
14.5 
16.7 

Läänien sisäistä kunticn välistä muuttoliikerrä on suhteellisesti väkilu
kuun vcrrattuna tapahtunut eniten Uudenmaan läänissä. Tosin muissakin 
muunovoinolääneissä kuntien välinen muuno läänin sisällä on ollut run
sasta. Samoin kuin koko muuttoliike niin myös läänin rajojen sisällä ta
pahtuva muunoliike on pienentynyt 197o-Iuvun alusta. Kaikissa muissa 
lääneissä paitsi Mikkelin ja Kuopion lääneissä muuteniin läänien sisällä 
vilkkaammin kuin läänien välillä. Läänien sisäinen lähtömuutro oli mm. 
Uudellamaalla noin kolme kertaa vilkkaampaa kuin lähtömuuno muihin 
lääneihin (taulukko 2). 

Viimeaikainen kehitys 

Maassamuuton määrässä ei ole viime vuosina tapahtunut ratkaisevia 
muutoksia. Maassamuutto on tosin tämän vuoden ennakkotlcdon mukaan 
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Taulukko 2. Läänm sisäiser kun tien väl isel'l muuton lähtömuuttoalttiudct 1975·82, 

0/00 

lääni 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Uudenmaan 43.8 38.8 38.0 37.7 38.9 37.3 H.7 36.2 
Turun ja Porin 30.8 27.8 25.7 25.1 26.6 27.2 26.9 25.0 
Ahvenanmaan 32.7 31.2 J16 24.8 28.6 33.6 31.8 29.8 
Hämeen 25.0 22.5 21.1 20.1 21.4 21.8 21.1 22.0 
Kymen 23.1 20.8 17.6 17.7 17.8 17.6 17.0 11.3 
Mikkelin 19.5 18.3 16.9 16.8 174 18.8 18.6 17.8 
P·Karjalan 20.5 203 17.9 17.2 18.1 ] 9.1 18.2 19.2 
Kuopion 18.0 15.9 IS.2 14.4 15.6 16.7 16.2 17.0 
Keski·Suomen IS.3 23 .2 22.4 21.9 21.1 22.1 22.5 22.3 
Vaasan 24.4 21.4- 19.3 18. 3 19.3 19.9 19,9 18.6 
Oulun 28.8 25.6 22.7 21.5 217 23. 1 22.2 22.1 
Lapm 27 .0 25 .2 23.9 23.0 22.2 22.9 23.2 22.3 

Lähde, Timo Nikander, MUulfoliike 1975·82 , Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 120 

hieman laskenut. mutta kuitenlJn muuton suunnat ovat pysyneet samoi· 
n:!.. Tänä vuonna rullaan maassamuutOssa arvion mukaan saavuttamaan 
lähes 190000 muuttajan määrä. 

Tu levaisuus 

Kuvioss:!. 4 on tarkasteltu maassamuuton lääneinäisiä nettomaarIa 
lääneittäin. Vuoåen 2001·2005 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uu~ 

reen kunninaiseen väestöennusteeseen. 
Koska ennu5tCeSsa on oletettu ikaryhmittäisten muuttoalttiuksien py

syvän ennallaan ja muutenkin ke hityksen jatkuvan sillä tasolla missä nyt 
ollaan, niin maassamuuton kehitys näynaä noudattclevan ikärakenteen 
kehitystä. Koska 20-34 vuotiaat vähenevät, vähenee myös muuttoliike. 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen maassamuuttajien määrät olisivat vuosit
tain aHe 180 000 henkeä - ei siis paljoa alempi kuin nykyisin. 
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Kuvio 4. Maassamuuton nettomuutto liJineittiin 1983, 2010 
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4.4. TYORYHMARAPORTTI 
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5, TIEDON KASVUN JA ARVOSTUSTEN MUUTOSTEN VAIKU, 
TUKSET MUUTTOLIIKKEESEEN 

5 1. MUUTTOLIIKE JA ARVOT 

Pref. Paavo Seppänen 

Arvot eivät yleensa ole kuuluneet niihin asioihin. joiden avulla muutto
liikettä ja muunoliikkcissä tapahtuneita muutoksia on selitetty. Ainakaan 
itse en oleonnisrunur löytämään juuri lainkaan alan kirjallisuutta. Täman 
ei tarvitse tietenkään johrua pelkästään siitä, ette i sitä ole olemassa. Mah
dollista on myös se, että cn ole osannut tai malttanut etsiä sitä oikeista 
paikoista. 

Arvoista riippumarromia muuttoliikkecr eivät kuitenkaan ole. Vaikka 
on ilmeistä, että muuttamista ei voida ymmärtää ottamatta huomioon ih
misen lajiominaisuuksia - esimerkiksi suurta mukavuutta· ja ihmistä ym
päröiviä (Iuonoon) olosuhteita, ei muuttoliikkeirä voida myöskään rulki
ta pelkästään linrujen mumroviestin tai eläinlaumojen vaistonvaraista liik
kumista säätelevien mekanismien kaltaisten tekijöiden avulla. Tuskin pel· 
kästään luonnon olosuhtcissakaan tapahtuvien muutosten avulla. Näin sii· 
tä huolimatta, että kuivuuden, kylmyyden ja eroosion vaikutuksista muut
ropäätöksiin on olemassa oäyttöä aina jääkaudesta nykyisen Etiopian ja 
Sudanin kuivuuteen asti. 

Vaikka luonnon olosuhteissa tapahruvilla muutoksiUa onkin merkitys
tä muurropäätösten edellytyksinä, muuttoliikkeiden ymmärtäminen vaa
tii huomion kiinnittämistä myös siihen, miten mielekkäirä muurtamista 
mi muuttamattomuuna koskevat ratkaisut kulloinkin ovat. Vaikka esi· 
merkiksi juuri veden niukkuus tai eroosion aiheuttama maaperän köyhty
minen ovat olleet ja jatkuvasti ovat yhteydessä joihinkin muunopäätök
siin, ne eivät välttämättä ole tekijöitä, jotka mekaanisesti pakorraisivat 
kaikki niiden kohteiksi joutuneet muuttamaan. 

Jo pelkästään se, minä ajankohtana oUaan valmiita muuttamaan , perus
tuu siihen, miten arvokkaaksi asiaksi muuttaminen suhteessa muuttamat
tomuuteen anioidaan. Muuttopäätös sisältää aina tilannetta koskevan ha 
vaintojen teon, tilannearvioinnm ja varsinaisen päätöksenteon, jossa ihmi· 
sen sisäistämät arvOt näyttelevät tärkeää osaa . Arvoista riippumatonta ei 
ole myöskään asuinsijoilleen jääminen· muunamattomuus. Hyvin dra
maattisen esimerkin tästä tarjoaa Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltiossa 
t 9So.Iuvun aJussa tapahtunut St. Helens -tulivuoren purkautuminen ja 
siihen liittynyt asuinpaikan muutto. Yleensä lähistöllä asuneet ihmiset jät· 
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tivät asuntonsa , mutta ainakin kaksi henkilöä jätti pakomahdollisuutensa 
käyttämättä. Toinen näistä oli vulganologi - tulivuorcntutkija. joka halusi 
viimeiseen asti tallentaa kokemaansa sekä kuva- että ääninauhalle . Toinen 
oli tulivuoren lähellä mökissään elämänsä asunut mies, joka ei vaarankaan 
uhatessa halunnut jänää hänelle rakkaaksi käynyttä asuinpaikkaa. 

Vieläkin korostuneemmin arvot ovat ybteydessä yhteisöjen säätele
miin muuuoratkaisuihin. Tämä koskee sekä niitä tapauksia, jossa päätös 
muuttaa tai pysyä asuinsijoillaan perustuu ihmisen omaan, enemmli"ll laj 
viihemmiil1 vapaaseul valintaan, että niitä tapauksia, joissa hänet pakote
taan muuttamaan tai pakkokeinoin esteta-il·n »luuttamasta. Viimeksi mai
nitussa tapauksessa kysymys on lähinnä niiden arvoista, jotka pystyvät 
muuton estämään tai muuttoon pakottamaan. Muuton estäminen voi ta
pahtua yhtä hyvin tulo-- kuin lähtöalueillakin. Lähtijälle ei myönnetä läh
tölupaa tai hänen siirtymisensä tehdään alueelta toiselle - useimmiten 
maasta toiseen - muuten mahdottomaksi tai ainakin lähes mahdouomaksi . 
Lupien epäämisestä tarjoaa jokainen yhteiskunta esimerkkejä_ Muiden toi
menpiteiden huipentumana voidaan pitää esim. Sitä valvomaa, joka tapah
tuU maan omissa lacissa " moderniksi rajaksi" luonnehditulla Itä- ja Länsi
Berliinin väliseUä raja-alueella. alueella jossa mitä monipuoJisempien häly
tys- ja pysäytysteknisten ratkaisujen avulla estetään maasta toiseen siirty
minen. Tulomuutto voidaan puolestaan estää epäämällä oleskelu- ja työ lu
vat tai pakkolunasramaUa muuttoa yrittäneet. Näistä Suomikin tarjoaa jos 
ei nyt kovin näkyviä niin ainakin vaieten sivuutettuja esimerkkejä. 

Yleensä tällaiset rajoitukset, joiden perusta on asianomaisessa yhteisössa 
vallitSevissa arvoissa , säätelevät maasta- ja maahanmuunoa. Kokonaan tun
temattomia ne eivät kuitenkaan ole. Sen lisäksi , että ainakin tietyissä yh
teiskunnissa kuten Neuvostoliitossa on käytössä sisäistä muuttoliikenä 
säännöste!eviä passi- ja valvontajärjesrelmiä, on olemassa myös sellaisia 
osakulttuureiden hallitsemia alueita, joihin tiettyjen etnisten, kielellisten 
tai uskonnollisten ryhmien ei ainakaan mielellään nähdä muuttavan. Tai 
jos tällaista tapahtuu. ei-toivotut muuttajat pyritään tavalla tai toisella kar
kottamaan. Erityisesti tållrusta muuttamista on rajoitettu rodullista eri lai
suutta korostavien arvojen perusteella ja josta Etelä·Afrikan apartheid-po
litiikka on korostuneimpia esimerkkejä. 

Erittäin korostuneesti näkyvät muuttajan omista arvoista riippumatto
mal ulkopuoliset arvot paitsi muunorajoituksissa myös vallanpitfllien to· 
teuttamissa pakkomlllltoissa - karkoituksissa ja väestön pakkosiirroissa. 
Karkotusten ja pakkosiirtojen kohteiksi ovat yleensä joutuneet ne, joiden 
on katsottu tavalla taikka toisella toimineen vallitsevien arvojen vastaisesti. 
Tähän näyttää perusruoeen yhtä hyvin ihmisen karkottaminen Paratiisista 
kuin englantilaisten rikollisten karkottaminen Australiaan tai ranskahistcn 
toimittaminen ns. Pirunsaarelle Ranskan Guayanaan_ Epäilemättä tästä on 
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ollut kysymys myös suomalaisten Siperiaan karkottamisessa autonomian 
aikana.' 

lukuisia esimerkkejä on olemassa myös kokonaisten kansakuntien tai 
niihin verrattavien väestöryhmien pakkosiirroista. Juutalaiseen Baabelin 
vankeus on vanhimpia tunnettuja esimerkkejä. Sellaiseksi kdpaa myös juu
talaisten joukkosiirrot Hitlerin Saksan keskitysleireihin noin kaksi ja puoli 
tubatta vuotta Baabelin vankeutta myöhemmin. Eikä arvoista riippuma~ 
mnta ole ollut sekään paluumuutto, jossa Etelä-Venäjällä asuneet kalmukit 
(muuten kalmukki tarkoittanee samaa kuin siirtolainen - mong. siirtolai
nen = halimag) sekä Kaukaasiassa asuneet ingu~it, tSet~enit, karatsait ja 
balkaarit siirrettiin toisen maailmansodan aikana Keski-Aasiaan "sosialis
tisen laillisuuden törkeän rikkomisen takia".2 

Arvojen merkitys muuton syynä korostuu kuitenkin eniten silloin. kun 
on kysymys vapaaseen ratkaisuun perustuvasta muutosta eli ns. tavoite
muutosta. Se millaisia arvoja ihminen on sisäistänyt, vaikuttaa sekä muut
roa edeltäneeseen tilannearvioon että itse muuttopäätökseen. Epäilemät
tä sisäistyneet alVo'( vaikuttavat myös siihen, että' muuttamista ei tapahdu 
- että pysytään entisillä asuinsijoilla. 

Selvimmin tällaiset arvot näkyvät jälleen valtioiden rajat ylittävässä 
muuttoliikkeessä - siirtolaisuudessa. Muuttamisen oletetaan antavan jota
kin sellaista, jora pidetään arvokkaana tai vapauttavan sellaisesta. jota ei 
siedetä tai ei ainakaan pidetä riittävän hyvänä. Silloinkin, kun muuttamis
ta selitetään suhteellisten elinebtojen tai taloudellisten tekijöiden pohjal~ 
ta, on kysymys ratkaisuista, joissa arvoilla on tärkeä sija. Usein arvojen 
osuus on tällaisissa yhteyksissä jäänyt kuitenkin selvittämättä. Ja ehkä se 
on jäänyt selvittämättä lähinnä sen takia, että päätösten perustana olevat 
arvO[ ovat niin yleisiä ja niin perustavaa laatua olevia, ettei niide.n olemassa
oloa edes huomata. 

Huomarravasti enemmän on arvojen merkitykseen kiinnitetty huomiota 
silloin, kun muuttopäätös on yhteydessä maailmankatsomukseksi luon
nehdittavaan poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen. Ehkä huomio 
on kiinnitetty poliittisiin ja uskonnollisiin tekijöihin silloinkin, kun muut
topäätös perustuu hyvin monenlaisten arvojen yhteisvaikutuksec:n. Vaikka 
esimerkiksi monien siirtolaisten ja pakolaisten muutto tulkitaan poliittis~ 
tcn ja uskonnollisten arvojen pohjalta syntyneeksi, on mahdollista. että 
muuttopiärös on tehty myös parempien raloudellisten elinolosuhteiden 
toivossa. Tai vastaavastI. vaikka muuttopäätös tehdään ensisijaisesti talou-

1. Ks. uim. Juntunen , Alpo. Suomalaisten karkottammen Siperiaan autonomian aika
na ja karkotetut Siperiassa. Siinolaisuustutkimuksla A 10. Siinolaisuusinstituutti. 
Turku 1983 . 

2, Ks. esim. Neuvostoliitto neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden kuvaamana. Otava . 
Helsinki 1967 s.o. hakusanat. 
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dellislcn arvojen sanelemana, sen ei tarvitse oUa riippumaton myöskään 
muista arvoIsta. 

Useimmat omaehtoista muuttamista koskevat tutkimukset viittaavat sii
hen, että muutettaessa lähdetään etsimään entisiä parempia elinehtoja; ni· 
menomaan parempia taloudellisia elinehtoja. Tämä näyttää pätevän yhtä 
hyvin Amerikkaan suuntautuneeseen Siirtolaisuuteen kuin siihenkin siirto· 
laisuutee.n, jonka kohdemaita ovat olleet esimerkiksi Länsi-Saksa, Hollanti, 
Englanti ja Sveitsi sekä suomalaisen nykysiirtola.isuuden kannalta keskei
nen Ruotsi . Pyrkimys kohti parempia elinehtoja saattaa kuitenkin iJmen
tiiä taloudellisten ehtojen parantamiseen tähtääviä arvoja yleisempiä ja 
perustavampia arvoja. Kun on lähdetty siirtolaiseksi toiselle mantereelle 
tai vaikkapa Ruotsiin, on yleensä ba[ut!u mnmii etee'1lpiihl, edistyii. On 
uskottu siihen, että muuttaminen on keino, jonka avulla eteenpäin mene· 
minen , edistyminen toteutetaan. j 

Sama näyttää pätevän myös maassamuutroon. Ismo Söderlingin tutki· 
muksen mukaan muutto tapahtuu useimmiten juuri paremman työpai
kan. parempien ansioiden, paremman asunnon, parempien koulutusmah
dolJisuuksicn, parempien elinolosuhteiden nimissä, Tämä näyttää pätevän 
myös siitä riippumat~a, tapahtuuko muutto maalta kaupunkeihin. kau
pungeista maaUc: vai samojen kumaryyppien sisäisenä muurrona.-4 Samaan 
viittaavat myös aikaisemmat Suomessa tehdyt tutkimukset. s 

Paitsi edistykseen on länsimaisessa perinreessä uskottu myös vapau· 
teeu. Vapaus tunnustaa tieITyä uskontoa ja oikeus toimia vapaasti jonkin 
poliittisen vakaumuksen mukaan ovat aina oP:et siirtolaisuuden syitä. 
Kun vapaudet tunnustaa tiettyä uskontoa tai oikeudet poliittiseen toimin
taan ovat jossakin yhteiskunnassa uhattuja tai tukahdenuja, lähdetään 
crsimään vapauu3 muualta. Uudisasukkaaksi Amerikkaan siirtyneet eng
lanti laiset puritaanit lienevät parhaiten tunnettu esimerkki niistä, joiden 
muuttoa on pidcn y korostuneesti uskonnollisten arvojen sanelemana, 
mutta yhtä hyvin kelpaavat esimerkeiksi myös ranskalaiset hugenocit, 
Keski-Euroopasta Amerikkaan siirryneet mennoniitit ja vieläpä vapaakirk
koon lukeUluneet ruotsa laiserkin siirtolaiset, joiden vaiheita Wilhelm Mo
berg suurissa siirrolaisromaaneissaan kuvaa. Uskonnollisista syistä muutti
val myös Inkerinmaan ortodoksiset alkuasukkaat - vatjalaiset ja lnkeroiset
Tverin guverncmentiin vuosien 1656--57 sodan jälkeen, kun heitä alettiin 

J. Vrt. esim. Tissari, Jouko , Ruotsiin muuton motiLvit. TyövOlmamimsteriön suunnit
fduOS3.ston siirtolaisuustutkimuksia J, Helsinki 1973. 

4. Söderhng, Ismo , Maassamuutto ja muunovirrat. Vuosina 1977-78 kunnasta toi~n 
muurta.neiden 1.'1inolosuhdelUtklmus. Sin-r:olalsuusrutkimuksia Ali . Siirtolaisuus
mstituutti . Turku 1983 Ss 94-132. 

5. Mm. Huuhtanen, Pekka, Muutujan muotokuva ja sopeutuminl.'n. Työvoimaminis
teriön suunnittcluosaston siinolaisu us[utkimuksia 11 . Hdsinki 1975, 
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vakipakoin käännyttää Ruotsi~Suomen valtakunnan uskontoon. luterilai
suuteen. 

Poliittisista syistä toiseen maahan muuttaneita on nykymaailma lähes 
täynnä. On pakolaisia, on venepakolaisia, vieläpä kumivenepakolaisiakin . 
Yleensä he kokevat olevansa toisin ajattelijoita olivatpa he sinen Chilestä 
tai Vietnamista tai Palsetiinasta tai Neuvostoliitosta tai mistä muualta ta
hansa. E:päilemättä on poliittisista syistä muutettu myös Suomesta. Suu· 
ren Pohjan sodan aikana 171o-luvulla siirtyi Suomesta tuhatmäärin pako~ 

laisia Ruotsiin. Samoin tapahtui Suomen sodan aikana 1808-09, autono
mian ensimmäisinä vuosikymmeninä ja venalaisen sortokauden aikana 
tämän vuosisadan vaihteen molemmin puolin. 6 

Myös Neuvostoliittoon on Suomesta muutettu poliittisista syistä, lä
hinnä vuoden 1918 tapahtumien seurauksena. Osittain tämä ns. punapako
Jaisuus toteutui kiertoteitä, sekä Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Kanadan kaut
ta, osittain suoraan_ Jonkin verran suomalaisia siirtyi poliittisista syistä 
Neuvostoliittoon myös 193O-luvun pulavuosina.? Poliittisiin syihin pe~ 

rustuvana saatetaan hyvin pitää myös vähin äänin tapahtunutta punapako
laisten paluumuuttoa Neuvostoliitosta Suomeen. 

Koko Suomen historian muuttoliikkeistä näkyvin on kuitenkin karja
laisen siirtoväen lähe.c; sataprosenttinen muuno muuhun Suomeen sekä 
talvisodan että jatkosodan jälkeen. Välittömilea vaikutuksiltaan tämä 
tapahtuma on ollut ainudaaruinen. Epäilemänä se on ollut myös tapah~ 
ruma, jota ei voida lainkaan ymmärtää ottamatta huomioon muuron 
perustana oUeita arvoja. Tulkittiinpa nuo arvot sitten poliinisiksi rai 
uskonnollisiksi tai yhteiskunnaJlisiksi yleensä, niihin perustui ensisijaisesti 
se valint'l, jonka karjalaiset yksituumaisesti kotiseutunsa jättäessään teki· 
vät.8 

Saman yhteiskunnan sisäisessä muuttoliikkeessä uskonnollisten ja po
liittisten arvojen merkitys on yleensä ollut suhteellisen vähäinen, jollei 
oteta lukuun lähinnä suurvaltojen wteuttamia pakkoon perustuvia valta
kunnan sisäisiä karkoruksia ja pakkolaitoksiin siirtoja. Kokonaan merki· 
cyksettömjä poliittiset ja uskonnolliset arvot eivät sisäisessäkään muutto
liikkeessä kuitenkaan ole, vaikka mitään varsinaista tutkimuksiin perustu
vaa näyttöä vaikutuksista ei näytä juuri lainkaan olevan olemassa. Mui-

6 , DeGeer, Eric, Finlands emigrarion tili Sverige 1808-1945. Utvandringen från Fin
land tili Sverige genom tiderna. TOlm. Olavi Koivukangas, Siinolaisuusinstituutti. 
Turku 1980. Ss. 45-58 . 

7, Ks. mm. Paasivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 191+1939. Helsinki 1984. Ss. HS-
356, 407. Kem, Reino, NC'uvosto-Karjalaa rakentamassa, liist. tutkimuksia 122, 
Ekenäs 1983. ss. 57-58 . 

a. Ks. mm. Hieta.nen, Silvo, Siinoväen pika-asutuslaki 1940. Hc:lsinki 1982, ss. 112-
114. 

110 



den tietojen pohjalta voidaan kuitenkin pääteUä, errå on olemassa sekä 
niitä, jotka jättävät asuinpaikkansa sille ominaisen uskonnollisen tai po
liittisen ilmapiirin takia samoin kuin niitäkin, jotka viilnävät muutramasta 
sellaiselle paikkakunnalle, jonka tiedetään olevan omista uskonnollisista 
tai poliinisista näkemyksistä Jyrkästi poikkeavan. Suomessa saattaisi täl· 
laisia paikkakuntia olla esimerkiksi yhteisönsä käyttäytymistä poikkeuk· 
sellisen tiukasti valvovat laestadiolaiset paikkakunnat; mahdollisesti myös 
poliittisten ääriryhmien hallitsemat kunnat. 

Usein ajatellaan myös niin. että muuttajat lähtevät etsimään muualta 
makeampaa elämää. Kuvaukse t kaupunkien viettelevistä valoista J3 niiden 
symboJoimlsta houkuruksista ovat kaikkien tuntemia. Kokonaan merki· 
tyksetön ei mielihyvän ja nau tintoJen tai yleensä bedonis:islen aroojen tai 
ehkä oikeammm elämänlaadun asema muunamisen perustana lienekään, 
vaikka muuttajat itse eivät mitä yleensä' ei ainakaan ensisijaisina tekijöi· 
nä - esitäkään. Välillisesti näiden merkitys tulee kuitenKm näkyviin aina
kin niin, etta ryypillisillä muunotappioalueilla kiinnitetään korosrumm:l 
huomiota sellaisten virkistyspaJvelujen lisäämiseen. jotka pystyisivät tarjo
amaan edes Jonkinlnista viihdettä ja samalla estämään tai ninakin hillitse' 
mään paikkakunnalta muunoa Miten paljon tässä yleensä on onnistuttu 
ja miten suurta osaa tällaiset arvot muuttopäätöksissä näy nele\'at On vai 
kea sanoa. Jos tällaisten arvojen painoa muuttopiiätösren perusteena yrit
täisi arvailla, saattaisi sanoa, että ne ovat pikcmminlo(in tois- kuin ensisi
jaisia, vieläpä silloin km, kun ne koskevat nuoria ihmisiä. 

Saman tapaisesti vaikeaa on päätellä myös sitä osuutta, mikä erilaisiin 
barraswksiill Jiittyvilla arvoiiJa muuttopäätöksiä tehtäessä on , Tutkimuk
sessa niiden osuus ei yleensä korostu, mutta niin arkikeskuste1uissa kuin 
kunnallisessa päätöksenleossakin harrastusmahdoJlisuuksien kehittämiseen 
kiinnitetään näkyvästi huomi ota eikä suinkaan vähiten siksi. että näiden 
mahdollisuukSien parantamisen uskotaan vaikuttavan paikkakunnalta 
muuttoa rajoittavana tai sinne tapahtuvaa muuttoa lisäävänä tekijänä. Sitä, 
miten tehdyt ratkaisut ovat tosiasiassa vaikuttaneet, ei yleensä tiedetä. Sa
man aikaisesti, kun harrastuksiin liittyviä palveluja - koskekootpa ne sitten 
urheilu- tai kulttuuripalveluja· on lisätty, on myös muutto saattanut Ii· 
sääntyä. Toisaalta ei tiedetä, miten paljon juuri näistä ratkaisuista johtuu 
se, että on jätetty muuttamatta. Toisin sanoen ei tiedetä, olisiko muutettu 
vieläkin enemmän, jos kyseisia ratkaiSUja ei o lisi toteutettu. Yleensäkin 
voisi sanoa, että muuttamiseen liirryvien arvojen vaikutusta ei ole kyetty 
osoittamaan jo pelkästään sen takia, että tutkimukset ovat kohdistuneet 
millei yksinomaan muuttaneisiin - ei niihin, jotka ovat järräneer muutta
matta. 

Jonkin verran lisäval:1isua arvojen vaikutuksesta muuttamiseen antavat 
eri suumiin tapahtuvaa muuttoa koskevat tutkimukset. Samanaikaisesti, 
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kun sekä maalta kaupunkeihin että maalaiskunnista maalaiskuntiin ja 
kaupungeista kaupunkeihin capahruva muutto näyttää ensisijaisesti olevan 
yhteydessä yhteiskunnan hallitseviin arvoihin - edistymiseen ja eteenpäin 
menoon - kaupungeista maalle tapahtuvaa muutroa perustellaan keskimää
rin yleisemmin myös sellaisilla asioil.la kuin rauhallisempi, viihtyisiimpi, 
Juonnonliiheisempi ja puhtaampi asuinl'mpäristö tai lastell kannaLta pa
rempi asuinympäristö.9 Toisin sanoen yhteiskuntaa hallitsevien, eteenpäin 
menoa ja edistymistä - lähinnä taloudellista ja teknologista edistymistä -
tähdemävien arvojen yksipuolinen korostaminen on johtanut sellaisiin 
kiiytännöl!isiin seurauksiin , joita on alettu myös paeta. On alettu uudes
taan arvostaa ympäristöä, jota edistys ei ole ehtinyt vielä turmelemaan. 

Vaikka tämän suuntalnen arvojen merkitys muurropäätösten perustana 
ei toistaiseksi ole kovin yleistä, se kuitenkin on ainakin oire siitä , että 
varsin kauan itsestään selvänä pidetyllä edistymiseIlä ja kehitrymiselläkin 
on jatkuvasti näkyvimmiksi käyvät varjopuolensa, jotka ovat antaneet sy
säyksen myös muuttoliikkeisiin vaikuttavien aIVojen muutoksille, 

Kun ihmisen sisäistämät arvot yleensä vaikuttavat siihen, miten ihminen 
ympäristönsä näkee ja kokee j <: miten hän toimintansa suuntaa, saattaisi 
muuttoliikcidenkin - maan sisäisten muuttoliikkeitlenkin - ymmärtämisek
si olla riittävästi perusteita myös sellaisen muunoliiketutkimuksen tehos
tamiseen, jossa muuttajaa ei tarkastella pelkästään ulkopuolisten tekijöi
den tönimänä , mekaanisesti tOimivana oliona, vaan ajattelevana ihmisenä. 
Umeiseltä näyttää myös se, että muuttoliikkeiden entistä parempi ymmär
täminen vaatii myös lisähuomion kiinnittämistä niiden ihmisten aIViointei
hin, jotka eivät muuta tai eivät ole muuttaneet. 
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5 2. KOMMENT n 

Kirjailija Heikki Turunen 

juuk. 13.11.1985 

5i i rtol a IS u usins ti tu li ui 
Ismo Soderling 

E lojohojo! 

Kaikkeen mll perkele Joutuu. No tässä nyt kuitenkin tu lee minkä lupa~ 
sin, olevinaan jokin kommcn[[ipuhcenvuoro. Käyncckö, liekö liian pitkä, 
kestää posrninaa viisitoista minuuttia ja risat? 

Katsele ja jos näytlää cHei tuU helevertiikää niin ilmoita kiireellä ettei 
mmun tarvitse sinne tullakaan. Mikä olisi ihan suotavaa. 

Muussa tapauksessa 0(:1 kopiot ja levitä kaikille turkulaisille. ja tulen sir
ten ruomaan kulttuurin takaisin sinne Wanhaan Turkuun. Junani tulee 
sinne 18.30 tienoilla. Jos näet siellä kirjailijoita tai muita hullUja niin sano 
eneivär lähde Rant1Lsipistä huitelemaan. otetaan paakaakscr ja puhutaan 
paskaa Jotta yöts)'t sujuisival huvemmassa. 

tervo 
Heikki Turunen 

KOMMI·.NTTIPUHEENVUORO PROF. PAA VO SEPPASEN ALUSTUK
SEEN "MUUrrOLIIKE JA ARVOT" 

Olipas prof. Paavo Seppänen osannut sovittaa sanansa kaikenkanavasti. 
Siinä tuh koko homma selväksi aina hugenoreisIa Raivo Roosnaan. Ja nyt 
tässä. pitäisi kansakoulupohjalta c:siuää kommenrtipuheenvuoro, ravayuää 
vasrateesejä. kumota ja oikoa. mieluummin lyödä aJusrajan esitys kerralla 
lyttyyn, ja tilaisuus saisi dramatiikk::ta ja syntyisi keskustelu::t. Muna siUoin 
olisin kuin entinen mies joka sanoi cnä ymmärrä en ffiittää vaan vastaan 
paan.Eipähän siihen liene aihettakaan, sen verran hän varmaan on mietti· 
nyt näiti!. asioita, raapaissut viileänä rutkijana pinnalta vähän jokaista asiaa. 
Eipä mcikäJäincn pystykään lähestymään muuttoliikettä ja siirtolaisuutta 
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tieteellisesti kiinnostuneena sivullisena. Olen siihen liian perinteinen sielu ja 
maariainen, ihmisenä ja kirjailijana pikemmin sammaloituva kuin vierivä 
kivi. Inhoan kaikkea matkustamista, en ikinä sopcudu vieraisiin paikkoihin, 
täälläkin kulttuurimme maihinnousu kaupungissa olen kuin orpo piru. 
Kuulun tuonne saloille ja Pielisen rannoille ropsipinon taakse. Jos kaikki 
olisivat minunlaisia, ei olisi olemassa ruuhka·Suomea eikä tämmöisiä se
minaareja tarvitsisi järjestää. Ellei nyt sitten pohdittaisi muuttamattomuu
den ongelmaa, paikoillaan pysyvien arvomaailmoita, kuten Seppänen te
rävästi tuossa kekkaisi . 

Näin ollen ei jää muuta mahdoUisuutta kuin keskittyä alustuksen niihin 
osiin jotka tavalla tai toisella ovat lähellä meikäläistä ja ymmärrän edes 
jonkin verran. Tarkoitan lähinnä tätä meidän omaa maansisäistä muutto
liikettä ja siirtolaisuutta itä- ja länsirajan yli. TavaU:t:lO haluan konkreetti
sin lihan ja veren esimerkeinsyventää Seppäsen hiukan pyöreää ja rctte!ö
asioihin kajoamatonta dedemiesmäisen pedanrti5ra läpileikkausra. Ehkä 
siten täytän parhaiten paikkani kommenroijana. Nähtävästi tilaisuuden jär
jestäjät ovat viekkaasti sitä ajatelleetkin pyytäessään näin tuhman maa
tiasmöUikän tämmäiseen hienoon symposiumiin. 

Tiedätte minun tulevan Itä-Suomesta. Joka on Lapin, POhjanmaan ja 
Kainuun ohella oUut kautta historian maan suurimpia muunotappioaluei
ta. jonkinlaista Etelä-Suomen ja Ruotsin. etten sanoisi koko pohjolan raa
ka-ainereserviä niin inhimillisessä kuin taloudellisessa mielessä. 

Itsenäisyyden ajan ehken suurin maan sisäinen joukkoliikehdintä, vyö
ryn omainen maaltapako, nuorison siirtyminen metsäkylästä liikepaikkoi
hin sattui minun ajalleni. Nuoruuteni 6(}luvulla oli aika jolloin sisarieni 
lisäksi lapsuuden ystävä ja kasvinkumppani ja tangopartneri ja Javaruusu 
toisensa perästä lähti niin sanotusti vitomaan. Lähinnä Helsinkiin ja Etelä
Suomen kaupunkeihin, Kotkaan ja Hankoon jne, ja siltcmmin Ruotsiin, 
työnömyydcn lisäänryessä pitkälle juuri tuon muuttohysterian takia. Siel
lä oli tuskin yhtään äitiä joka ei jossain vaiheessa silmät punaisina käännyt 
lantrukukkoa maalimallclähtijälle matkaevääksi, ja parasta toivoen sitten 
pyyhkinyt pölyjä heidän valokuvistaan lipaston päällä. 

Lähtijöiden unelmat oli yhtä suuria. Leuhkana vilkutcttiin asemalta 
saanajille. Että miten te kehtaatte jäähä tänne korpeen kuolemmaan. En
simmäisellä lomalla sitten rultiin kotikylän tanssilavalle teräväkärkisissä 
sianpotkaisukcngissä ja teryleenihousuissa joiden lahkeensuissa ej ollut 
vihneenkerääjiä eikä tarvinnut koskaa prässätä. "Kuis täällä landeIlä 
pyyhkii?" Mentiin rangot ja valssit ja foksit ja jopa jenkat äärinmäisen 
hitaasti ja omituisen pyllönävässä asennossa hiipien kuten oli tapa Helsin
gissä. Ja me siellä vielä olevat katsoimme silmät suitsirenkaina sitä hienout· 
ta, suuren maailman arvot alkoivat murtaa perinteisiä arvoja ja varmaan 
noina hetkmä monessa päässä kiteytyi lähtöpäärös, ja se muurrui syöksy-
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kierceeksi, kylät autioitui, kansakouluja ja kauppoja lakkautettiin väen 
puuncessa. Lopulta oli p:lkko lähteä monen sellaisenkin joka olisi halun
nut jäädä. 

Lisäksi jouduin lapsuudessani ja nuoruudessani läheisiin tekemisiin Sep
päsenkin mainitsemien siirtokarjalaisten kanssa. Isä ukon saama kylmä rin
tamamiestila näet sanui heidän keskelleen. Elin lapsuuteni eriuskoisten, 
melkein erikie lisren suojärvcJäisten keskellä, kuulin heidän puolivenäläistä 
laulavaisra loglolustaan yhtä paljon kuin tätä hitaampaa Slvokarjalaista 
haastia 

Eikä ruokaan. aikanaan koko maailman arvostama liki puolen miljoo· 
nan siirrokarjalaisen - tavallaan pakolaisen - asuttaminen ollut sen käytan· 
nössä näbneestä aina ihan niin kitkatonta ja sankarillista kuin lehdet kir· 
joirciv3t. Mm. yhden Jegor Mara-nimisen siinolaisukon kanssa me \luote t
tiin aina meijeriamon ruloa maitolavaUa. Ja melkein joka kerta tuo enti
nen karjalainen korvenraivaaja. hallavasänkinen ja mukava, muuten hyvin 
iloinen starikka pagisi enä " teäl ei käkönenkään niin kuku, numlet ei ole 
niin viheriöirä, taivas ei niin sininen kuin Slel vanhas Karjalas". En voi 
unohtaa kun hän maitotonkan päällä Istuen lauloi vanhoja laulujaan ve
näjäksi, haikeastl mylvivä ääni kaikui pitkin aukeira. 

Ehka se ei välttämättä johtunut sopeurumarromuudesta uusille asuinsi· 
joille "ruotsien" keskellä, ehkä syy oli henkilökohtainl:'n, silti olen taipu
vainen yhdistämään erään rajakarjabisen nuoren naapunmsannan itse
murhan hänen pakkomuuttoonsa. Pani dynamiinipötkyn tähän leuan alle 
ja pamautti. Satuin näkemään kun päätöntä miestä nostettiin paarcille. 
J oka nostolla kaula-aukosta hulvahti omituisen tummaa sakeaa verta . 

Kuten _10 tuo~a sanoin, useimmanhan sieltä oli pakko lähteä. ei siinä 
juuri arvoja ollut vara kysellä, ne piti yksinkertaisesti unohtaa. Maatalous' 
valtaisissa kylissä ei ollut työpaikkoja suurten ikäluokkien jouduttua työ
ikään, pienet kodtil at eivät eliittäneet kuin korkeintaan yhden. Ts. muu([a
maan pakotti semmoinen raaka asia kUin hillitön leivän mieli teko. ja sehän 
on arvo sinän.)ä. Toiselta puolen paljonhan siinä takana oli myös Seppäsen 
korostamaa arvojen Ja arvosrustcn vaikutusta. Ainahan turvejusseille ja saa
[amlO savolaisille on naurcksittu, lebmiinpaskan alustamisessa jotain hal· 
vcksmavaa, pelkkä asuminen kaupungissa teki ihmisestä jotenkin fiksum
man ja nykyaikaisen. oli aivan kuin miehekkäämpää. Maaryön ja maaelä
mnn arvostus laski nollille varsinkin kun tuhvat nämä ylituorantojutut voi
ja viljavuorineen. Yleinen mielipide Pie1isjärvelläkin tuohon aikaan oli 
että yritteliäs, eteenpäin pyrkivä. kaikin puolin maJlikeJpoinen ja moder-
ni se k(n ei tyydy niihin o loihin vaan lähtee muuanne etSImään parempia 
elinmahdollisuuksia, kevyempää ja valtakunnalle vähemmän vahingollis· 
ta tyÖTä, mukavampaa Ja värikkäämpää elämää. Sensijaan sinne jääviä usein 
pidctUln vahän nynnYlnä Ja sa3mattomina, suhtauduttiin melkein kuin 
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vesipäisiin hörökorvaisiin infantiileihin. Niin lähdettiin vaikka ei olisi aina 
ollut pakkokaan, ei yksinkertaisesti iletty jäädä kyliihulluiksi, ja tuolla 
asenteella samalla vaikeutettiin sinnejäävien asemaa. saatiin heidät tunte
maan itsensä rurhautuneiksi. kokemaan jotenkin omituiseksi. 

Tänään tiedetään miten siinä kävi. Toki moni on päässyt siihen mitä 
lähtiessään tavoitteli, on tasaisen varma toimeentulo ja sr:lruksissa löytyy, 
on oma velkaosake, autot ja pelit, ruotsinsuomalaisilla peräti volvo, on 
videot ja kotitielokoneet, elektroniset pelit piipittää lastemme, toisen 
polven kaupunkil::Jisten ja ruotsinsuomalaisten käsissä ja rokki soi, harvan 
on tarvinnut nähdä nälkää. Mutta surkean monet noista suurin undmin 
lähteneistä ja heidän aikuistuvista lapsistaan näemme tänään työttömien 
jonoissa, onnellinen se kellä on edes piskuinen polku velkaluukun ja työ
paikan välillä tallattavanaan 

Jos Seppäsen tavoin oletetaan kaiken riippuvan perimmältään arvoista, 
ne ovat [aa5 kriisissä. Ensin meiltä särettiin perinteinen m~alainen maail
mankuva , koti, uskonto, isänmaa, sitten kaadettiin vaivoin omaksuttu us
ko kaupunkilaisen elämäntyylin kaikkivoipuutcen. Mutta paluuta takaisin 
ei ole, sillat palaneet. Sitä ollaan vaan, koetetaan jollain tavoin kiruuttaa 
päivästä toiseen . Uusien ihanteiden omaksuminen ihan hirvittää kun ne on 
tähän asti kaikki järjestään murskarru. Parhairen kestää olemalla kylmän 
kyyninen. Käydessäni pariinkin otteeseen Ruotsissa sinne a5ettuneiden 
meikäläisten keskuudessa näin paljon omituista apatiaa ja kouristuksen
omaista takertumista aineellisiin arvoihin "Menkää kaikki kirjailijat täältä 
helvettiin, älkää tulko tännejeesustelemaan", eräskin entinen jtäsuomalai
nen pikkuviljelijän poika ja cchdastyöliiinen sanoi kun me Anu Kaipaisen 
kanssa menimme kyselemään kuulumisia. Istui tukholmalaisen suomalais
ravintolan baarinpalliJla hyvin istuvassa liivipuvussa ja tukka föönissä, pi
teli kilisevää viski lasia pikkusormi pystyssä. Katseensa oli hyvin ilmeetön, 
sanoi kylmät sanansa katsomana meihin. 

Useita niistä joiden kanssa kivitimme sähkötolppicn eristimiä, menimme 
6o-Iuvun al ussa tangodamoorea tanssilavaIla, on muutrunut keski-ikäiseksi 
turhautunceksi pikkunilkiksi ja plösöksi, cai ennen aikojaan vanhentu
neeksi ämmäksi. Hyvin monen olen kuuIlut katu van muurtoaan ja sanovan 
että takaisin menisi jos olisi mahdollisuus. Salatusta ikävästä ja syvästä 
pettymyksestä on siinnyt sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnasta vieraantu
miSta, alkoholismia, mielenterveydellisiä vaikeuk!tia, tavat höltyncet, mil
lään ei tunnu olevan aina väliä. Yhden ja wisen muuttajan olen kuulJul 
kuolleen oudon nuorena tai päättäneen päivänsä oman käden kauna. 
Omat veljcnikin aina humalapäissään raivoavat. ajavat akat ja pennut mä
keen, sitten itkevät kuin pikkulapset että miten tässä pääsikin näin käy
mään. 

Voittajia ovat vain ne Jotka alunperinkin myötåilivät kansan arvojen 
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muutoSta ihmeen joustavasti, ne joille muuttoliike tiesi valtaa tai rahaa, 
eli tietyt poliittiset suunnat ja suuri raha. Katsokaas miten ne nyt pöyhis
televät, aallonharjalla, mammuttimaiset tavaratalot kukoistavat samalla 
kun kyläkaupat lahoavat. Heidän arvonsa eivät koskaan muutu eikä kaadu, 
irtopisteitä tai m:lI1ia [Ulee kävi syvin tahi matalin. 

Minulle, lopulta kirjailijaksi päätyneellc. alunalkaen maaelämää arvos
tanecJle ja kaupunkilaista elämäntapaa vicroksuneeUe höppänälle maalais' 
romantikolle tämä on ollut traumaattinen kokemus, surun ja säälin paik
ka. Siksi kaikki romaanini SimpaUltljasta alkaen käsittelevät suomalaisen 
yhteiskunnan murrosta agraarisesta nykyaikaiseksi teolli<ouusvaltioksi maa
lalsyksilön näkökulmasta, siJlä siitähän tässä on ollut kysymys vaikb nä
mä lankkupäiset kriitikot eivät ole sitä rajunneet. 

Voidaan siis sanoa että olen tuntenut nahoi<;sani, elänyt kantapään bur
ta sen jota Seppäsen PO;l,VO ja monet muut täällä tarkastelevat sivullisen 
rutkijan silmin, eri aikakausiUe ja kansaInväliselle kehitykselle enemmän 
ja vähemmän ommalsena ilmiönä. Minusta asetelma luvallasanoen on kuin 
viisas hyvinvoiva porukka silkasta harrastuksesta ja huvikseen rlHkisi suu~ 
rennuslasin kautta tahtomattaan ajan raivoisan aallokon viskottavaksi jou
tuneen, u<lumoissaan rcuhrovan tavallisen pienen ihmisen kärsIViä, nykiviä 
kasvonliikkeitä. ui apaattista i1meerröm}'yttä, tai saavutetusta staruksesta 
naurtivia lapsellisia virnuiluita. Että "ahaa, ai se tuolla lailla sika suunsa 
panee kun ajetaan lahtipenkklin ... " 

Mutta hyvä näinkin. parempi kuin ei mirään Varsinkin jos tämän sym
pOSIUmin ansiosta kykenemme paremmin ymmärtämään muurrajien tai 
muuttam:lttomien asioita, aiheurammc päärtäjien omahyväisiin kalloihin 
pienen aivorärähdykscn ja sitä kautta vOImme taistella muuttoliikkeen seu· 
rausten kielreisiä puolia vastaan. 

Kaiken ohessa ja kaikesta huolimatta - jos nyt minäkin tässä lopuksi 
ymän nähdä omien lapsellisten puistatusteni ja ajan häiritsevien yksityis
kohtien läpi filosofistisella tyyneydellä' olisi muistettava puheenvuoroni 
valossa paradoksilta tuntuva, äkkiä melkein huvittava tosiseikka. Sillä mi
hm muuhun kuin nimenomaan muuuamisen, vihreämmän ruohon etsimi
sen vieniin perustuu koko ihmiskunnan kehitys. Ajatellaan esimerkiksi 
germaanisten heimojen laajamirraista siirtymistä 300-Iuvun Euroopassa. Se 
merkitsi mm. rappeutuneen Länsi-Rooman valtakunnan loppu:. j:. loi poh
jan telVcelle uuden ajan kehitykselle. Eri ernisten ryhmien ja kulttuurci
den koskeruksct. usein väkIvaltaiset törmäykser ja sulautuminen toisiinsa 
ovat edesauttaneet mm. työmenetelmie:-. ja -välineiden kehitysrä Ja samalla 
ihmiSkunnan hyvinvointia yhtä tehokkaasti kuin tämä toinen pahe eli so· 
dat. Puhumattakaan asiasta yksilötasolla. Kuten esimerkiksi saksalainen 
psykiatri ja lahjakkuudenrutkija Ernst Kretschmer on todennut teokses· 
saan "Nerous ja ihminen" errä hengen jättiläisiä, taireilijoista ja tiedcmic' 
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histä Jl ajattelijoista suurimmat, ihmiskunnan henkiseen kehitykseen ar
v:tamattomasti vaikuttaneita neroja on jostain syystä syntynyt eniten siellä 
missä on murrosta ja ristiriitoja, eri heimojen ja kansallisuuksien ja veren
perintöjen ja geenien sekoitusta. Kun sensijaan puhdasverisyys, pysahty
neet, sisäänlämpiävät olot ovat luoneet vain keskinkerraisuuksia, pikku
porvareita, henkistä ja Jopa ruumiillista rappiota kuten Roomassa ennen 
hunneja. 

ToislOsanoen mekään tuskin isruisimme yhden elintasoltaan maailman 
korkeimman maan entisessä pääkaupungissa haastelemassa raffinoiruneestl 
muuttoliikkeestä Ja siirtolaisuudesta ellei {Uota hirmua olisi ollut,jos kaik
ki olisivat olleet minun kaltaisia ikuisia erakkoja. Siellä äjöteäisimme kor
vessa eläimennahoissa kuin tappi sontaläjässä, rehott3isi sukurutsa ja aio 
von pchmennyst:luri. 

Niin enä jospa nämä meidän nykyhunnicn pikkucraumar ovat V3Jn kas· 
vukipuja, yliherkkä hermonpää vain kiemurrelee lopunoman kehityksen 
Ja eteenpäinmenon riemusaatossa jossa on luonnonlain ehdonomuutta ja 
armottomuutra, pitkän päälle myös kummallista viisaun<l. Ainakin toivon 
että niin ol isi , muuten on loppu ja rappio ja tuho eaessä, kansakunta ja 
Ihmiskunta kulkenut cvakkotiensä loppuun ja meikäläiset toisinajattelijal 
salonmoukat sittenkjn Oikeassa. 
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; 3. "TIETOYHTEISKUNNAN" MUUTTOLIIKE OMIEN AHVOJEN 
TOTEUTTAMISTA VAI TALOUDELLISIIN PAKKOlllIN SOPEU· 
TUMISTA? TYÖRYHMAALUSTUS 

Valt.lis. Pereri Rannikko 

Tämän symposiumin järjestäjien "suurena ideana" on ollUt. että Suomi 
on parhaillaan siirtymässä tlctoyhtciskllDtaan, minkä vuoksi maassa muu
tossa on "odotettavissa perustavaa laalua olevia muutoksia" Ajatus tealli
suusyhreisl,;unnan jälkeisestä, aJvan uuden tyyppisestä yhteiskunnasta on 
ollut länsimaisessa yhteiskunrateorecuiscssa keskustelussa keskemcn 1960-
luvulta lähtien. Jälkiteollisen yhteIskunnan käsitteen tilalle näyttää vain 
olevan vakiinrumassa informaatio- ja ticto)'hreiskunnan käsite. Jälkiteolli
sen yhteiskunnan tai ncroyhreiskunnan käsitteillä operoivIa teorioita on 
y leensä leimannut jonkin asteinen teknologinen determinismi ja hyvin 
vahva edistysusko (vrt. Suhonen 1984) 

Muuttoliikkeen kannalt.'\ on keskeistä käsitys, jonka mukaan yhteiskun
nan rakenteellisel Ja taloudelliset pakol menettävät merkitystään ihmisten 
toiminnan määraäjinä Ja tilalle rulevat entistä enemmän Ihminen omat pää
määrät ja arvot (ks esim, Richmond 1969. Bouvier ym. 1976, lIage 1979) . 
Erityisesti koulutuksen kasvun katsotaan muuttavan arvosruksia siihen 
suuntaan. että elämän la:truun liittyvät , ei-taloudeUiset tekijät painottuvat 
muuftopäätöksissä aikaisempaa enemmän. Eräät arvomuu[osten tutkijat 
kuuluisimpana Ronald !ngleh:m - ovat puhuneet jopa arvokumoukscsta, 
joka johtaa materiaalisten arvojen heIkkenemiseen ja poSt materiaalisten 
arvojen vahviswmiseen Voimistuvia aIVoja olisivat heidän mukaansa mm. 
)'hteenkuulumiseen. ihmissuhteisiin, itsensä toreuttamiseen ja luontoon 
liittyvät arvot (Inglehan 1977). 

Muunoliikesymposiumin järjestäjiUä on kaiketi ollut mielessään edellä 
mainiwn kaltaisia ajatuksia, kun he ovat antAneet työryhmämme pohdit
tavaksi teeman 'Tiedon kasvun Ja arvoswsten muu[Qsrcn vaikutukset 
muuttoliikkeeseen ". Jo vuoden 1980 muuHoliikesymposiumiss:l oli tämä 
aihepiiri esillä. EsimerkikSI Erkki Asp pohti esitelmässään seura:lvalla ta
vaJlJ sitä, miten "Suomen siirtyminen teollisesta kchitysvaihcest3 Jälkiteol
Hseksi, palvelujen ja tiedon yhteiskunnaksi" vaikuttaa mUU(toliikkeeseen: 

"Pehmeää teknologiaa myötäilevä terve ekologia, kyläyhteisö, pai
kallinen kulttuuri, tyydytystä TUottava työ, työn ja vapaa-ajan yh
te)'s, ystävyyssuhteer ja monet vastaavat elämänlaatua korostavat 
tunnusmerki t ovat saaneet yhä enemmän sijaa suomalaisessa elä
mänasentcess:l, mikä osaltaan ohjaa muuttoliikettä näiden arvojen 
~uuntaan. Edelleen on muistettava, että tällaiset arvot ovat nyky-
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aan ihmisen itsensä ohjailtavissa ja tavoitettavissa aikaisempaa pa
remmin. Ihmisestä on nimittäin kehittynyt olojaan muovaava. sub
jekti aikaisemmin abjcktina olemisen sijasta." 

Pyrkimykseni on tässä esitelmässäni kritisoida ja Jäsentää tämånryyp
pistä teoretisointia, jossa oletetaan ihmisten lIsuinpaikan valinnan olevan 
tulevaisuudessa enimmäkseen ihmisen itsensä arvojen ja tarpeiden toteut
tamISta eikä enää niinkään taloudellisesti määräyrynyttä. JOITa kysymyk
senasettelua vaivaavasta ylimaika.isuudesta ja abstraktisuudesta päästäi
siin hieman konkreettisemmalle tasolle, otan aluksi esimerkin omasta 
oppimisprosesistani tämän aihepiirin parissa. 

Ekskursio kahteen pohjoiskarjalaiseen kylään 

Esitän muutamia havaintoja kyiätutkimuksesra, jonka teimme Karjalan 
tutkimuslaitoksella vuonna 1983 (Ies. tarkemmin Rannikko yrn. 1984). 
Tutkimuskohteena olivat Pohjois-Karjalan pohjoisimman kunnan, Valti
man kaksi kylää, Sivakka ja Rasimäki . Kylät edustavat Pohjois-Karjalan 
kylien tuotannollisia perustyyppejä : Rasimäki on maataloudesta elävien 
perheviljelijöiden kylä, Sivakka on ollut metsiitöihin tukeutuva metsä
työmies·pienviljelijäkylä. Tutkimuksen cavoitteena oli selvittää. miten 
yhteiskunnalli nen muutos välittyy ja ilmenee kylien toiminnassa ja kylä
läisten elämässä. Pääpaino oli viimeisten kymmenen vuoden aikaisessa 
kchityksessä. Keskeisimpänä aineistonkeruumuotona olivat tutkimusky
lissä useammassa vaiheessa tehdyt haastattelut. Lisäksi kerättiin detoja 
useista eri arkisrolähteistä, mm, työvoimavira.nomaisten korrisroista. 

Minun osuutcni [Urkimusprojektissa oli lähinnä vastata tutkimuksen 
väestölliscstä osasta. Alkuperäisessä turkimussuunnitelmassa korostin 
sitä, euå pyrin etsimään muurroliikkeen uusia piirteitä sen sijaan että tois
taisin useisiin tutkimusraportteihin kirjattuja, vanhoja havaintoja maaseu
dun rakennemuutoksen väestöll isisrä seurauksista. Pyrkimykseni tiivistin 
syksyllä 1982 tutkimussuunnitelmaamme seuraavasd : 

' 'Tutkimuksemme väestöllisen osan keskeisin kiinnostuksen aihc on 
70- ja 8o-1ukujcn muuttoliikkeen uudet pUrreet. Laadullisten, ei-ta
loudellisten tekijöiden vaikutus muuttamiseen on Suomessakin kas
vussa. Se, missä ihminen asuu ja elää. on nykyään tärkeämpi ja hcn+ 
kilökohtaiscmpi kysymys kuin nopean rakennemuutoksen Ja maal· 
tapaon aikakautena. Tutkimuksessa selvitetään kyläläisten, ennen 
muuta nuorison, käsityksiä erityyppisistä alueista sekä sitä, millä ta
valla ja mitä kautta heidän käsityksensä ovat muotoutuneet." 

Lähtökohtani olivat siten varsin lähellä aikaisemmin mainitsemiani jäl
kiteollisen yhteiskunnan muuttoliikcreorioita. Uskoni rutkimussuunnj+ 
telman mielekkyyteen vain vahvistui, kun tutk imustyön alkajaisiksi piir+ 

120 



[elimme henkikirjarieroJcn pOhjalla kylien väkilukukäyriä vuosilra 1950-
1983 (kuvio 1). 1960-IuvuUa ja 197(}!uvun alkupuoliskolb hurjaa vauhtia 
edcnneessä väen vähcnemisessä tapahtui 70-Iuvun puolivälin jälkeen selvä 
muutos : Rasimäen vauhti hidastui ja SivakkavaaraUa väen vahent:minen 
pysähryi vuosiksi 1977-82 kokonaan. Vuodcn 1977 Jälkeen Sivakkavaa
nllle oli muurtanut Jopa useampia uusia asukkaita, pääasiassa kylästä läh
töisin olevia paluumuunajia. TlIlomuunoa ei kylään aikaisemmin 70-lu
vun kuluessa ollut juun esiint}'nyt. 

Kuvio 1. Sivakkav:aaran Ja Rasim3.en väkiluku vuosina 1950-1983 
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Kennåtöihin lähdettäessä minulla oli SIten cnnakkokäsityksenä, enä 
kyben kehiryrnäköalat olivat paranemassa. Kylät näyttivär vetävän asuk
kaita puoleensa. Päätin keskittyä erityisesti paluumuunajien haastatteluun. 
Kennätöiden ja analyysin edetessä näkemykseni kuitenkin melkoisesti 
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muuttuivaf. Tärkein havahdurraJ3 ol..i työttömien suuri määrä kylissä Työt
tömien määrät olivat kasvaneet samaan aikaan kun väen väheneminen oli 
ollut pysähdyksissä (ks . taulukko) Vuosina 1977-78 työttömyyskortistos
sa oli vain 6-7 sivakkavaaralaista, mutta vuonna 1982jo lS . Rasimäessa oli 
19 työtöntä vuonn.l 1982, kun luku vuosina 1971-78 oli ollut 4-6, Työt
tömien määrän kasvu johrui sekä uusista asukkaista että nuorison vähäi
sestä muutosta kotoaan muuraman viime vuoden aikana. Työnömyyden 
kasvu jatkui turkimuskylissä tasaisesti niinäkin vuosina, kun työttömien 
määrä koko maan mitassa pieneni . 

Taulukko. Rasimäcn ja. SiYak2n työnömyys vuosina 1976 · 83 valtion työttömyys-
korvitukset (ihmisiii '" vuoden mittaan työttömyyskorvlusta saaneiden luku-
miirä, päIviä"" korvauspäivicD yhteismäärä; rahamäärlit käyVUl hinnoin) 

wo. Rasimäki Sjvakka. 
ihmisii päiviä markkoja ihmiSiä päiviä markkoja 

1976 4 300 9000 3 100 2000 
1977 4 300 800 6 800 23000 
1978 6 600 18000 7 1100 38000 
1979 12 1600 50000 11 \200 42000 
1980 16 1200 38000 11 1300 51000 
1981 12 1200 44000 12 ISOO 70000 
1982 1. 2000 77000 l' 2200 96000 

Vuoden 1983 puolivälissä Rasimäcn asukasluku oli 109: heistä työttö
miä 14. Sivakan asukasluku oli 73 , jOiSta 16 työtönrä. Pienistä.luvuisra 
voidaan laskea suuria prosentteja. Rasimäe.n työttömyysaste. oli 25 ja Si
vakan 57 %. Yhteensä 30 työnhakijasta 12 oli ollUt työtä vailla suunm· 
man osan kuluneista viidestä vuodesta . Useimmat pitkäaikaistyöttömistä 
olivat olleet vain muutamia viikkoja vuosittain työssä (wrkimuskylien 
työttömistä ks. tarkemmin Eskelinen 1984 ja Rannikko 1984). 

Haja-asutusalueiden työttömille 00 havaittu Suomessa olevan yleisem
pää kuin taajamien työttömille miesenemmyys, naimanomuus, vanhempi
ensa luon:!. a<;uminen sekä alhainen koulutustaso ja ammartiasema (Aho 
1983, 110). Näissä suhteissa tutkimuskylit:mmc työnömät edustavat tyy
pillisiä syrjäkylä-Suomen työttömiä. Sivakan ja Rasimäen perustyötön on 
niukasti kouluja käynyt nuorehko mies Heidät voidaan karkeistaen jakaa 
kahteen pääryhmään: 

kotoaan irtaurumisiässä oleviin, noin 2Q-vuoriaisiin nuoriin ja 
- 30 - 3S-vuotiaisiin työmarkkinotlta syrjiiyterryihin pOIkamiehiin. 
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Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ovat Siirrymävaiheessa koulusta työ
elämään, joten heidän kortisroaikansCI. jäa yleensä Iyhyehköksi. Jälkim
mäisestä ryhmästä ovat milrci kaikki olleet ainakm jonkin aikaa 70-Iuvun 
alkupuolella Etelä-Suomessa tyässä. 70-Iu\luo puolivälin jälkeisen suur
tycHtömyydcn myötä heidät on seulottU pois työpaikoistaan, kun l)'Ön
antajat eivät ole kelpuuctaneet heitä rehotyövOIman vaJikOlruunjoukkoon 
Kotikylään palanuaan he ovat olleet enimmäkseen pitkiiaikaistyönömiä, 
joilla ei ole 7()-luvun loppupuoldw lähtien ollut muita kuin korkeintaan 
lyhYitä , tilapäisiä ty6suhteita. Ilman criyt}'nyrrä ammattia ja korkeaa am
mattitaitoa ei työtä kotiscudultJ sen enempää. kuin Etelä-Suomest:tkaan 
ole ollut helposti enää sa:l.tJViSS3_ Näin jälkikatcen arvioiden on ollut hdp
po havaita, errä 6(} ja 7o-!uvun vaihteessa tehdyr ryövoiman siirrot ovat 
usean tähän ryhmään kuuluvan elämän järjcsr:iyrymiscn kannalta olleet 
haitaksi. 

furkimuskylistämme layry)' k)'lIä pari-kolme sellaistakin paluu muuna· 
pperheuä, Jotka ovat tulleet EreJä-Suomesta takaisin täySin vapaaehtOi 
sesti vakituisistJ, suhteelJisen hyvistii ammatelsta_ MaaUepalaajien määrää 
on todennäköisesti vähentänyt jonkin verran kylien syrjäisyys. sillä työ· 
vOimaa u ,rvitsevia suuria kaupunkikeskuksia ei ole lähi mailla_ Vihreän 
aallon maallepakenijat perustelevat valintojaan mielellään elämisen laatuun 
li itt}rvilJä motiiveilla kuten irsemääräamisen ja vapauden tavoittelemisella_ 
Paluun korikylään on mahdollistanut kotitilalla tapahtunu t sukupolven 
vaihdos. Tutkimuksemme maatalouskylässä, Rasimäessä, asuvat suuriin ikä
luokkiin kuuluvat ovatkin selvästi jakaanruneet kahteen kerrostumaan, 
toisaalta pirkäalkaistyattömiin, toisaalta aktiivililojen isäntiin ja emäntiin . 

Muutloliikkeen uusien piirteiden kannalta keskeiSin havaimomme koski 
1970-luvun puolivälistä läht ien tapahtunutta muuton suunnan muuttumis
ta. 60-1uvuUa ja 7()-]uvun alkupuoliskolla kotoaan irtautumassa olleelle 
nuorisolle oli melko itsestään selvää lähteä Etela-Suomen suurimpiin kau· 
punkeihin töihin. 70-luvun lopussa ja 8o-Iuvun alussa vastaavassa iässä ole
vien kohdalla tämä itsestäänselvyys oli täysin murtunut, ja heille oli luon
tevampaa muuttaa Valtimon kirkonkylään tai lähimpään kaupunkiin, 
Nurmekscen. Tutkimuskyliemme nuorisolle aV:J,utuviin uusiin mahdolli
suuksi in ovat ratkaisevimmin vaikunaneet 1970.Iuvu1la toreutunut kou
lutus-, telVcys- ja sosiaalipoliittiset uudistukset, jnrka toivat lähikeskuk
siin uusia koulutUs- ja työpaikkoja. Suurten ikäluokkien jälkeen työmark
kinoille siirryneelIe sukupolvclle oli siten paremmat mahdollisuudet aset
rua kotiseudulleen kuin suurilla ikäluokilla. 

Kun kesällä 1983 haasrattelin Rasimäessä lomailemassa oleviaja vakitui
sesti asuvia suureen ikäluokkaan kuuluvia ja heitä nuoremman sukupolven 
edustajia , syntyi minulle aluksi sellainen vaikutelma, cttä sukupolvien vä
lilJä olisi huomattaviakin eroja asumista koskevissa preferensseissä ja asen-
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teissa. Eri ikäluokiIla näytti olevan selvästi erilainen k:isitys siltä. mistä 
lähiseurlulla tai Etelä-Suomessa - on mahdollisuus saada toimeentulonsa. 
Haastattelujen edetessä tulin kuitenkm vakuuttuneeksi , ettei asumisihan
teissa sirrcnkään ole kovin merkittäviä eroja. Maaseudulla saatu kasvatus 
on synnyttänyt samanryypp'iset asumisihantect, mutta suuren murroksen 
sukupolven edustajista ei kovinkaan moni voinut niitä toteuttaa. Nuorem
man sukupolven kohdalla nämä mahdollisuudet ovat paremmat, jolloin 
elämänperspektiivien erilaisuus korostuu. Kyse ei siis niinkään ole näiden 
kahden sukupolven maailmankuvan ja asenteiden välisestä erosta, vaan ul
kopuolisen todellisuuden tarjoamien mahdollisuuksien erilaisuudesta. Maa
seutU kasvatukseen sisältynyt, suuren murroksen sukupolven kohdalle pii
leväksi jäänyt, suurkaupunki vastaisuus voi osaltaan selinää myös sitä, mik
si muuttoputki Etelä-Suomeen niin helposti katkesi 7D-Iuvun puolivälin 
jälkeen. 

Kaukomuuton tasoittumisvaiheen ei kuitenkaan tarvitse olla mikään 
ikuinen ilmiö. Useat tekijät ovat jälleen kasvattamassa muuttopaineita 
syrjäkylä-Suomessa. Julkisen sektorin työpaikkojen lisääntyminen kehi
tysalueilla on hidastumassa, samalla kun terveys- ja sosiaali alan kehittä
misen painopiste on siirtymässä Etelä-Suomeen. AlueeIJiset työttömyys
erot ovat suuret . Etelä-Suomen työnantajat haluavat jälleen edistää työ
voiman alueellista liikkuvuutta ja kuoria kehitysalueen supisruneista nuo
nsoikäluokista tehotyövoimaksi parhaiten kelpaavan kerman. Näin kehi
tysalueen nuorisoa odottavat paljon todennäköisemmin pakkomuuton ja 
marginalisoitumisen uhat kuin tietoyhteiskunnan teoreetikkojen ennusta
ma taloudellisista pakoista vapautuminen. 

Pohjoiskarjalaisia kyliä koskeva esimerkki osoittaa, erra ihmisten maalla 
pysymiseen on vaIkuttanut huomattavasti ratkaisevammin asennemuutok
set kuin heidän käymisensä tarpeettomaksi elinkeinoelämälle. Jorma 
Sipilä toteaa paljon keskustelua synnyttäneessä ki~assaan "Sosiaalipolitii
kan tulevaisuus" hieman ironisesti , että nykykapitaJismin taloudellisten ta
voitteiden kannalta olisi sitä parempi, mitä useammat tarpeettomat työn
tekijät pysyisivät maalla ja vielä parempi olisi jos he perustaisivat sinne 
omat reservaattinsa (Sipilä 1985, 30). Tavoite on jo varsin pitkälle toteu
tunUt monen itä- ja pohjOlssuomaJaisen kylän kohdaHa. Tutkimuksemme 
metsätyömieskylä, Sivakka, on nopeasti ja dramaattisesti muutrunut met
sätyön koneellistamisen seurauksena eläkeläisten ja työttömien asumpal
kaksi. Sivakan tapaisia syrjäkyliä voidaan pitää eräänlaisina hyvinvointi
valtion kaatopaikkoina, jossa se elättää eläkkeiden ja työnömyysavusrus
ten avulla työelämästä iän, asuinpaikan tai muiden syiden vuoksi karkoi
teuuja ihmisiä . Työmarkkinoiden kahtiajakautumisella, ihmisten sc:ulorni
sella tehot)'övoimaksi ja siihen kelpaamattorniin. on siten myös hyVin selvä 
alueellinen aspektinsa. Historian ironiaa lienee siinä, että syrjäkylien asuk-
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kaiden haju asua kotiseudullaan ylläpitää omalta osaltaan tätä kehitystä. 

Miksi maassamuuttaneiden määrä on vähentynyt? 

Ekskul'Slommc antaa cr:iiu. vIItteitä myös sen pohtimiselle, miksi maas
samuunaneiden määrät maassamme ovat pienentyneet_ 1970-Iuvun alku
puoli oli Suomessa vilkkaan maassamuuton aikaa. Suurimmillaan eli vuon
na 1974 oli muuttajien määrä 276 000. Vuoden 1977 jälkeen on vuosit
talO asuinkuntaa vaihtaneiden määrä pysynyt alle 200 000 (Nikander 
1985). Samaan aikaan on muunoliikkeen merkitys työvoiman kysynnän 
ja tarjonnan alueellisena sopeun:lJana vähemynyt. Työmarkkinoitten on 
katsoltu Suomessa jäykistyneen siten, että vapaita työpail.;koja eI ole 
kyetty täyttämään ).htä hyvin kuin aikaisemmin (Ojala 1983) . 

Ruotsissa muuttoliikkeen vähenemistä on pyritty selittämään ns. "Si005-

hyporeesilla" (bindingshypotesen), jonka mukaan monet tekijät "sitovat" 
työntekijöitä entistä vahvemmin työ- ja asuinpaikkoihinsa (SOU 1978 : 
60) . Työmarkkinoiden eriyrymistekijöiden ohella olisi keskeistä ihmisten 
muutto- ja työpaikanvaihwhalukkuudcn väheneminen. Runc Aberg (198 1) 
on "sidoshypoteesin" kriittisessä arvioinnissaan tullut siihen rulokseen, 

Kuvio 2 . Kuntien vähnen muuttoliike muuttaneiden koulutusasteen mukaan vuosina 
1975·82 (J6-vuooaat ja heitä vanhemmat: lähde SVT VIA vuosilta 1975·82) 
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1. Ne muultaneet, JOIden koulutusastet:sta ei ole: tietoa, sisältyvät myös tähän ryh
mään. 
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että muuttoliikkeen vähenemmen voidaan selittää muilla tekijöillä kuin 
fisääntyneilJä työ- ja asuinpaikkasidoksilla. Hänen mukaansa liikkuvuuden 
väheneminen on yksinkertaisesti seurausta siitä, ettei ryömarkkinoilla ole 
enää yhtä paljon tilaisuuksia vaihtaa työpaikkaa kuin aikaisemmin. 

Myös Suomen osalta Abergin "rilaisuushypoteesi" näyttäisi selittävän 
muuttoliikkeen vähenemisrä paremmin kuin "sidoshypoteesi". 1970-1u
vun puolivälin jälkeisessä laskusuhdanteessa työttömyyden kasvu ilmeni 
mm. lomautusten ja irtisanomisten lisääntymisenä sekä yleensä uuden työ
voiman rekryroinnin vähenemisenä. Rationalisoinnit ja saneeraukset koh
distuivat ensimmäisenä vähiten kilpailukykyiseen osaan työvoimasta. Äs
keisellä ekskursiollamme pohjoiskarjalaisissa kylissä törmäsimme näiden 
roimien seurauksiin. 70- ja SQ-Iukujen vaihteessa taloudellisen nousun ai
kana työvoiman tarjonta kasvoi lähes kilpaa kysynnän kanssa, joten työ
voiman seulominen saattoi jatkua edelleen (Polus 1982) . 

Kun avoimia työpaikkoja on tarjolla vähän. ei työttömäksi jouruneilla 
kouluttamattomilla ihmisillä ole tarjotla työtä siinä määrin kuin aikaIsem
min sen enempää asuinpaikkakunnalla kuin muuallakaan, Maassamuutta
neiden määrän jyrkkä väheneminen koituukin lähes yksistään sen ryhmän 
osalle, jolta puuttuu kokonaan ammatillinen koulutus (kuvio 2), Ylemmän 
keskiasteen ja erityisesti korkea-asteen koulutuksen saaneiden ryhmjssä 
ovat muunaneiden määrät ylittäneet 8G-Iuvun alussa 70-Iuvun puolivälin 
tason. Huomattava osa muuttaneiden koulutusasteen kohoamisesta johtuu 
siitä, että muuttoalniimpien ikäryhmien koulurusaste on nopeasti kasva
nut. Esimerkiksi vuonna 1975 oli 20 - 29-vuotiaasta ammatissa toimivasta 
väestöstä ilman perusasteen jälkeistä koulu nlsta 46 %, vuonna 1980 enää 
vain 33 %. 

Eri koulutusasteen omaavien ihmisten muuttosyiden on havaittu eroa
van varsin paljon toisistaan. Mjtä korkeammalle koulutushierarkiassa men
nään. sitä selvemmin työhön liittyvät tekijät ovat syynä muuttoon. VuosI
na 1977· 78 kunnasta toiseen muunaneisiin kohdistuneessa laajassa haas· 
tattelututkimuksessa ilmoitti 33 % perusasreen kouluruksen saaneista tär
keimmäksi muuttosyyksi työsyyt, Vastaava osuus oli korkean asteen kou
lutuksen suorittaneilla 59 % (Nieminen 1982,54). Enemmän koulUtllsta 
~aaneiden kohdalla on muuttomotiivina työpaikkojen puutteen ja työttö
myyden aiheuttaman pakkomuuron sijasta muita useammin ammatilli
seen etenemiseen ja parempiin ansioihin pyrkimiseen tähtäävä [Qvoite
muutto (Huuhtanen 1975. Hietala 1974, Korkiasaari 1981 , 48 - 54). Tämä 
muutto on ollut korostuneesti kaupunkien välistä muuttoliikettä, 

Nykyisen rakennetyöttämyyden aikana muutmneet kuuluvat entistä 
useammin kvalifioituneeseen työvoimaan, jonka kohdalla muuno on 
yleensä osa uralla etenemistä. Mutta ohjaavatko tätä muu[[oa enemmän 
ihmisten omat arvot ja päämäärät kuin rakenteelliset ja taloudelliset pakot? 
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Nuorisorutkija Tommi Hoikkalan mukaan suoritusyhtelSkunnan arvojär
jesrelmä ja nuorisoikäisiin suumaamat pakot eivät ole hellittäneer. Pakot 
ovat olemassa entiseen tapaan, mutta ne välittyvät vain uudella tavalla 
epäpersoonaUisten ja päämäärärationaalien sosiaJisaatiolnstiruutioiden 
kauna. Urakilpailu alkaa entistä nuorempana, JO koulussa. Koulutusjärjes· 
relmästä rulee vähitellen muodollisesti ja sisällöllisesti osa ruotantoraken· 
netta. Koulutus ja muut sosialisaatioinstltuutiot tuottavat' läpirarionalisoi
tununa elämäntapaa, mikä on sittemmlO hyvä pohja juppiuraUc tyoelä
mässä (Tuohinen 1985). Äärimmäisessä Juppielöm:issä taloudelliset vaati· 
mukset välittyvät itscohJ3ukseksi ja sisäisryvät osaksi ihmisen arvoja. minä
kuvaa ja persoona llista tyyliä. 

Sopeutuakseen yhteiskuntaan täytyy nykyajan palkansaajan olla indi· 
viduaJisti. aloitteenrekijä ja lannistumaron kilpailija (Eriksson 1975, 77-
81). lIänen täytyy haluta edetä urallaan ja olla valmis muutoksiin . Maan
tieteellinen Ja amma tillinen liikkuvuus on tässä sopeutumisessa välttämä
töntä. Lähtemisen on oltava helppoa. tähän elämään eivät SOVI kotiseutuun 
juurtuminen eivätkä muutkaan tunredlisct sidokser. Tällaista sopeutumis· 
va:itimust:l kuvaa hyvin seuraava runonpätkä. jota eräs firmaa vaihtanut 
yritysjohtaja silccrasi lähtöhaastatrclussaan paikallisessa sanomalehdessä 
(Karjalan Maa 28.4. 1985): 

"ilojren lähde, 
nurkumatta katko siteesi entiseen, 
päin uutta riennä. 
On lumousta joka 013rkaanlähtö, 
se auttaa elämään, 
se meitä suojaa. 
Lävitse, ohi. eteenpäin. 
Ei mikään saa sydämelle tulla kotimaaksi ... " 

Asunnonvaihdot asuinalueiden välisen eriarvoisuuden lisääjinä 

Edellinen muuttoliikkeen tarkastelu ryömarkkinanäkäkulmasta toi esiin 
monenlaisia havaintoja polarisoirumisesra ja segregoirumisesra. Korkeasti 
kvaLifioidun työvoiman ja vähäisin ammarillisin resurssein varustetun työ
voiman mahdollisuuden selviytyä kiristyneessä työpaikka kilpailussa ovat 
hyvin erilaiset, ja erot naywtvat valO olevan kasvamassa. Muuttoliikkeen 
tarkastelu asuntomarkkinanäkökulmasra antaa viitteitä samanryyppisisrä 
polarisoitumistcndensseistä. 

Maaltamuuton supisruessa on keskeisimmaksi muuttokomponentiksi 
ruIlut kaupunkiin asetrunciden Ihmisten jatkuva asuntojen vaihtaminen 
kaupunkialueen sisällä. Perheen elämäntilanteen ja varallisuuden muutru· 
cssa ihmiset mUU{[.:lvat p:lrcmmin uusil!- mahdollisuuksia ja tarpeita vas· 
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maviin asuntoihin. Viimeaikaiset kaupungin sisäistä muuttoliikettä koske
vat tutkimukset viittaavat siihen, että tämä muuttokierto on lisäämässä 
kaupunkialueen sosioekonomista segregaatiota. Hervannan sisäistä muut
toliikettä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että alueen suurituloisim
mat ovat vähitellen muuttaneet alueen laidoilla oleviin pienraloihin mui
den pysyessä kerrostaloalueella (Salminen 1985). Hervannan väestö on
kin nykyisin eriytynyt melko selvästi taloudellis-sosiaalisen aseman mu
kaisesti omille alueilleen. Helsingin eri asuinalueiden sosioekonomisen ra
kenteen kehityksessä on 197o-Iuvulla tapahtunut eriytymistä matalan ja 
korkean statuksen alueisiin (Lankinen 1982). 195~ ja 196o-luvuilla ra
kennettujen kerrosralolähiöiden status on Helsingissä selvästi laskusuun
nassa. Ruotsin kokemuksiin viitaten on esitetty, että uusien kerrostalo
lähiöiden toiminnallinen köyhyys ja muut ongelmat saattavat Suomessa
kin lähivuosina purkautua suureksi muuttohalukkuudeksi. joka johtaa 
asuinalueiden välisen eriarvoisuuden syventymiseen (Kortteinen 1982, 
256 - 257). Huonommille asuinalueille suosruisivat jäämään vain huono
osaisimma t. 

Jako toimeentulevaisiin ja toimeentulemattomiin 

"Meitä on talonpoikiakin niinkuin kaksi suurta puolucrta'\ mietiskeli 
aikoinaan Ryysyrannan Jooseppi hiihdellessään järvense1kää. ''Toimecntu
levaiset ja - loimeenrulemartomat." (Kianto 1925, 39.) Tämä Joosepin 
esittämä ihmisten erotteJu ei ole ollut kovin ajankohtainen viime vuosi
kymmenien yhreiskuntakeskuste1ussamme.197o-luvun puohväliin jatku· 
neella taloudellisen kasvun ja elintason nousun kultakaudella oletettiin 
yleisesti, että tulotason noustessa myös roimeenrulemattomar saavat siitä 
osansa ja siirtyvät asteittain roimeenrulevaisten puolueeseen. Näin näyttää 
myös J 970-luvun puoliväliin saakka monen elinolosuhdelohkon kohdalla 
tapahtuneen, esimerkiksi ruloerot tasoittuivat vuosien 1966 - 76 väJilJä 
selvästi. 

Anui Kariston tuore selvitys "Elinolojen muutossuunnat Suomessa" 
kirjaa tietoja tästä elinolojen kohenrumisesta. Mutta raportin keskeisin 
sanoma on ku itenkin niissä monissa tiedoissa, jotka kertovat meneiUään 
olevasta polarisoitumiskehiryksestä ja ihmisten syrjäytymisestä. Havain
not ja johtopäätökset ovat paljolti samansuuntaisia kuin mitä olen esitel
mässäni muunoliiketurkimuksen näkökulmasta esinänyt. Syrjäytymisen 
tärkein aiheuttaja on ihmisten käyminen tuotannolle tarpeettomiksi, mut
ta siihen liitryy myös monenlaista sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman 
puutena. Kariston huono-osaisuudesta käyttämät mersäläiset vertauskuvat 
"kärryiltä putoaminen" ja "metsässä oleminen" sopivat hyvin myös "tie
toyhteiskuntaan". Syrjäytyneer ovat yhä pahemmin ulkona sosiaalisen 
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elämän normaalikuvioista. He joutuvat taistelemaan myös tulevaisuudessa 
toimecnrulo-ongelmien, huonojen asumisolojen. köyhyyden ym. "vanho· 
jen" taloudellisten pakkojen parissa. 

ToimecnlUlemattomjcn lisäksi tulee "tietoyhteiskunnassa" ehkä ole· 
maan yhä suureneva joukko syrjäytymistä vastaan enemmän t3i vähem· 
mm onnistuneesti tappclevia ihmisiä. jotka elävät jatkuvan uhan ja epäon~ 
nistumisen pelon alaisina (vrt. Jyrkämä 1985). Aivan oma ihmisryhmänsä 
ovat sitten roimeentulcvaisct, joiden tulevaisuus ainakin ulkoisesti saattaa 
näynää cicwyhteiskunnan teoreetikkojen lupausten mukaiselta. Muna se 
edellyttää pysymistä informaatioyhteiskunnan oravanpyörässä mukana, 
niiden vaatimusten täyttämistä, joita työvoimaan ja kuluttajaan kohdiste
taan. Onko tietoyhtclskunta loppujen lopuksi heillekin enemmän pelon 
kuin toivon uropia? 
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5.4. MUUTTOLIIKE JA MUUTTAJAN ARVOT. YLIMÄÄRÄINEN 
TYÖRYHMÄALUSTUS 

Yht.tri Juha-Pekka Vikman 

Vhteiskunrakehitys ja muuttoliike 

Yhtciskuntakchirys reolljsuusmaissa on kulkenut siten, että empiirista. 
todellisuutta voidaan kuvata paradoksilla 'muutos on pysyvää'. Yhteiskun
nan rakenteet ja prosessit takaavat, että elämänmuutoksia varmasti tapah
tuu riittävästi kaikkien yksilöiden koko elämänkaaren aikana. Nykyistä 
jatkuvasti rakennemuutoksia generoivaa kulttuuria on toruuu kutsumaan 
epiteetillä 'dynaaminen'. Rinnan tämänsraattiscsta dy'naamisecn kulkevan 
kehiryksen kanssa on tapahtunut toinen muutosprosessi. Yhteiskunnan ra
kenteet ovat muutruneet yhä monimutkaisemmiksi ja byrokraatriscmmik
si. Yhteiskunta on viihitcllen muu[(unut Max Weberin termejä käyttäen 
'Gemeinschaftista' 'Gesellschaftiksi', jonka jäsenten kesken vallitsee yh
reisöllisen 'orgaanisen solidaarisuuden' sijasta byrokraattinen 'mekaaninen 
solidaarisuus'. Läntisissä teollisuusmaissa tällä hetkellä käynnissä olevat 
muutosprosessit, yhteiskunnan kehitystrendit ilmenevät hyvin monenta
saisina ja -laatuisina ilmiöinä. Promaarina kehitystrendien käynnistäjänä 
voidaan pitää tuotantorakenteessa tapahtuvia muuroksia. Ammatteja ja 
kokonaisia y hteiskunnallisen työnjaon lohkoja katoaa ja uusia ammatteja 
ja ryöaloja syntyy tilalle. Lisäksi tuotantoa keskitetään alueellisesti tUOt
tavuuden tehostamiseksi. Sekä tuotannon alueellinen kehittäminen että 
tuotanto- ja ammattirakenteen muutos synnyttävät alueellista, horinson
taalista liikkuvuutta. Suuria ihmisryhmiä siirtyy vajaatyöllisyysalueilra 
teknologisesti kehinyneemmille alueille, jotka pystyvät tarjoamaan työ
paikkoja. Ihmiset 'pakenevat' maalta kaupunkiin tai lähtevät siirtobisiksi, 
pakenevat maasta. 

Muuttoliikkeirä rutkimalla saataisiin ja on suurelta osin jo sJ:Hukin 
selville, mitä ihmisalVoinen elämä suurinpiirtein kunakin historiallisen;} ai
kana on. Tutkimuksista on jo varsin pitkälle pääteltävissä, mikä ihmistä 
paikasta toiseen liikuttaa. Väittäisin, enä muuttoliikkeen syyr ja sitä kaut· 
ta keinot säädellä muuttoliikettä ovat varsin hyvin ricJoss,1. Sen sijaan tie
detään paljon vähemmän siitä prosessista, jossa muunopäärös syntyy tai 
niistä seurauksista, joita muuttoliike tuO tullessa:!n . Jälkimmäisistä ei 
ilmeisesti kovin paljon halu takaan tietää, V;lan Unllllis[eta;ln silmät ja 
toivotaan ctteivät ne saa kovin suurta julkisuuu;l. 

Muuttoliike on samalla kcrtaa sekä väline aint·cllisl'n tuo[;mnon siiäre-
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tyssä että seuraus tuotantotoiminnan suhdannevaihteluista. Ruotsalaiset 
työnantajat esimerkiksi olivat aktiiveja aikoinaan saadakseen Suomen työt
tömiä ja vajaatyöllisrertyjä siirtymään palvelukseensa. Toisaalta pakkolo
mautukser ja ruotanroalojen supistukset synnyttävät muuttoliikettä, jota 
siis voidaan pitää yhtenä olennaisena yhteiskunnallisena säätöprosessina 
yhteiskunnan taloudellisessa kokonaissysteemissä. 

Aineelliseen tuotantoon erikoistuneet sosiaaliset organisaatiot. liike
yritykset tapaavat lisätä omaa liikkumavapauttaan voimaperäistämällä 
työvoiman käyttöä eli ottamalla samalla taloudellisella kustannuserällä 
enemmän hyötyä käytössään olevasta työvoimasta. Eräänä nykyään hyvin 
käytettynä keinona ovat toimialojen vaihdokset (ai tuotannon supistukset 
heikosti kannattavilJa tuotannonaloilla, mitkä näkyvät pakkolomautuksina 
tai joukkoirtisanomisina. Nämä yritysten pyrkimykset ovat luonnollisesti 
suorassa suhteessa muuttoliikkeen määrälliseen vaihteluun eli toimivat 
yleisenä muuttoliikkeen olennaisena syynä hyvin monissa teollisruneissa 
maissa. 

Muuttoliike sy nnyttää siitä hyötyvien yritysten ja kuntien ja siinä hä
viävien yksittäisten ihmisten ja sosiaalisten ryhmien välisen ristiriidan . Ne 
jotka ensisijaisesti muuttoliikkeestä hyötyVät, ovat tiete nkin halukkaita 
etsimään muuttoliikkeen hyviä puolia ja väheksymään kielteisiä seuraus
vai kutuksia. Hyötyjiä taas ovat muuttajat itse ja muuton seurausvaikuruk
sista muuten osallisiksi joutuvat yksilöt ja yhteisöt. 

Yhteiskunnan ruotantoteknologian muunaliikkeellä aikaansaatavan 
joustavuuden seurauksethan koituvat muidenkin kuin varsinaisten aloit
teisten muunajicn kannenaviksi , Muuttoliikkeen vaiku[uksille alristuvat 
SIIS: 

a. varsinaiset muuttajat (joiden aloitteesta ja joiden tavoitteita palvele
maan muutto on sU0ritcrru), 

b. näiden mukana muuttavat saman ralouden jäsenet (puolisot . lapset. seu
ralaisetjne.) 

c. lähtöaluee1le jäävät ihmiset. pienryhmät. yhteisöt (jotka menettävät ar
vokkaan ystävän tai jäsenen tai päasevät kiusankappaleest3 eroon). 

d , tuloalueen yhteisö, pienryhmät tai yksilö t (jotka saavat arvokasta työ
voimaa, sosiaal isesti kyvykkäitä jäseniä tai vaihtoehtoisesti vaikeuksiin 
joutuvia ja häiriöksi olevia yksilöitä ja kustannuksia vaativia huolletta
via). 
Niin yksilöiden kuin sosiaalisten ryhmien ja yhteisöjen toiminta on 

tavoitteista eikä sattumanvaraista. Ne pyrkivät toteuttamaan yksilöllisiä 
arvojaan, päämääriään ja tavoineitaan, Hyvin usein jonkin tavoitteen suun
taan eteneminen on toisen systeemin edun mukaista. kun taas roisen ta
voitteiden kannalta se voi olla täysin turmiollista. Sosiaalisten yksiköiden 
tai systeemien edut voivat si is toisinaan olla sovittamattomassa ristiriidas-
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sao Käymme seuraavassa tarkastelemaan, millä tavalla aineellisen tuotan
non välittömien etujen mukainen kehirys on ristiriidassa yksilöllisten kc
hirysravoiw:idcn kanssa muuttamisen ja muutcoliikkcen osalta. 

Ihminen atvostaa elämän cnnustettavuutta ja liikkumavapauden säil)lt· 
tamlSta. Edellinen, ennustenavuus luo pohjan jälkimmäiselle. Ihminen 
pyrkii aktiivisesti ohjaamaan omaa e1ämänprosessiaan siten, c([ei muodos, 
tu umpikujia, vaan vaihtoehtoisten roimintoJen mahdollisuussäilyymah
dollisimmnn monessa tilanteessa. 

Yhtälailla kUin sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt myös yksinäinen ihminen 
tai perhe pyrkii säiitelemään ja ohjaamaan elämäänsä ja säilyttämään liik
kumavapautensa suhteessa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Asuin
paikan vaihto on muuan keino monista sääddlä näitä ympäristösuhtena. 
Muuttaminen on yksi löille ja perheille kuten muuttoliike yhteiskunnalle 
adaptaauo- eli ympärisrösysteemeihin mukautumiskeino. 

Tämän liikkumavapauden ja ennustewlvuuden tavoite jää toteutumaWl 
niiden perheenjäsenten kohdalla, jotka muuttavat vasten tahtoaan. Heitä 
ovat tava.llisesti perheen lapset usein lisäksi aviopuoliso. Äkillinen pakko
muuno on omiaan lisäämään kidteistcn vaikulUsten todennäköisyyttä.. 

Usein käy ruin, että muuttaneiden liikkum:lvapauden lisäänryminen vä· 
hentää tuloalueen ihmisten ja yhteisöjen roiminravapauksia ja ·mahdolli· 
suuksia. Paikallisen ja uuden väestön vä liset konOiktit ovat hyvin tavalli
sia, ja tällä tavoin muuttoliike paitsi lisää tuotannon tehokkuurta myös 
aiheuttaa yhteiskuntarauhan ja asuinyhteisöjen viihtyvyydetl alenemista. 
Muurroliikkeellä on yhtä lailla myönteiset Ja kielteiset vaikutuksensa yh· 
teiskunnan ja sen osakulttuUrien toimintaan. 

Aikuisen elämäntilanteen ongelmallisuus 

Yksinäisen aikuisen elämää, yhteiskuntakehitys on muuttanut SHen. 
että staattisessa yhteisku nnassa vaaditulla, periryJlä cIämänviisaudella ei 
selviä nykyisissä muuttllvissa oloissa, vaan )/ksilön on oltava nokkela JJ 
Joustavasti uu~irn eliimiintilanteisiin mukautuva. Yhteiskunta vaatii :"1I\"'u;' 
silta kansalaisilraan esimerki"-si tiettyjä, pitkälle viedyn yhteiskunnall isen 
työnjaon edellyttämiä speslfejä ammatillisia ja muihinkin kuin ryöroolci
hio liittyviä valmiuksia . Toiseksi yhteiskunta vaatii rnlluntautumiskykyä 
ja joustavuutta käyttäytya uusissa tilanteissa. lälJ:i. tavorn yhteiskunta la
vallaan hankkii oman rakenteellisen jousravuurensa kansalaistensa kustan
nukseUa . Kolmanneksi yksilöItä. edellytetään menestymistä kilpailussa 
toisten kansalaisren kanssa, mikä useimmiten merkitsee onelemist;\ toisia 
yksilöitä Va5ta:m yhte iskunnallisessa uloslyönrik llpailussa. Tälläkin tavoin 
yhteiSkunta 'mittaa ulos' kansalalsistaan p:trhaan mllhdollis~n ryhmämit
(aisen tehon. 

133 



Nykyinen korkeaan teknologiaan nojaava yhteiskunta on siis niin raken
nettu, enä sen tavoitteet ovat ristiriidassa kansalaisten yksilöllisten tavoit
teiden kanssa Yhteiskuntaa ei ole rakennettu silmälläpitäen yksittäisen 
kansalaisen hyvinvointia, vaan sen rakenteet ja prosessit hyvin usein murs
kaavat hänen toiveensa ja estävät hänen tasapainoista kehitystään. Yhteis
kunta vaat.ii yksilöitä yhteiskunnallista kompetenssia, jonka saavutta
misen se katsoo aikuisen kehitystehtävän ratkaisemiseksi. Aikuisen kehi
ty5tehtävä on kuitenkin katsottava laajemmaksi kuin kykyjen tehokkaaksi 
käytöksi, uusiin tilanteisiin mukautumiseksi ja yksilöiden väl isessä kilpai
lussa menestymiseksi. Nämä kolmehan soveltuvat yhtä hyvin eläimen 
kompetenssin määrittelyksi. Lisäksi on aikuiselta edellytettävä itsetunnon 
syventämistä, mutta tämäkään ei vielä riitä . Sarasonin (1980) mukaan 
puuttuva näkökulma on oman aseman jäsentäminen yhteiskuntaraken
teessa. Hän määrittelee aikuisen erityisen kchitystchtävän rarkeamisen 
riippuvan siitä, 

iI ... how well we persist with the cHon te deepen our understanding 
of me faet that we are embedded jn and are exprcssions of a near 
and distant social world." (s. 25) 

Jos ihminen - onnistuneena tai epäonni5tuneena mutanttina - eroaa joten
kin eläimestä, on tämä ero hänen mahdollisuutensa laajentaa käsitystään 
luonnosta Ja yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Tähän mennessä ihmis
kunta on pystynyt ymmärrämään luontoa jo aika hyvin. mutta yhteiskun
tarakenteiden ja -prosessien ymmärtäminen ja niiden kyrkentöjen jäsentä
minen suhteessa luontoon on vielä kovasti kesken. 

Aikuisuus elämänvaiheena on tullut ongelmalliseksi siksi, että aikuiset 
kuuluvat eli ovat yksilöinä osa monimutkaisten }'hteiskunnallisten rakentei
den järjestelmää, jota heidän on vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi muut
taa. Yhteiskunnan rakenteiden ja prosessien jäsemämistä vaikeuttaa lisäksi 
se, että nuo monimutkaiset rakenteet koko ajan muuttavat muotoaan ja 
prosessit tapahtuvat eri muotoisina. 

Tietysti voitaisiin asia ilmaista niinkin, että aikuisuus on ongelmallista 
ihmisen todellisuuden mieltämistavan puutteiden takia, Ihminen on psyyk
kisesti niin rakennettu, että hän ymmärtää todellisuutta kovin henkilö
kohtaisesti, subjektiivisesti ja ajattelee niin konkreettisesti, errei monimut
kaisten vaikutusverkkojen jäsentäminen häneltä onnistu. Pääasiassa konk
reettisen ajattelutavan takia he eivät myöskäan osaa yleistää aiempia ko· 
kemuksiaan ryhmissä ja organisaatioissa uusiin elämäntilanteisiin, jotka 
eroavat roisjstaan joissakin konkreettisissa yksityiskohdissa mutta ovat 
struktuureiltaan samankaltaisia_ 

Aikuisuus on kehitysvaihe, Jonka aikana yksilöt oppivat huoma:tmaan, 
miten suuressa määrin he ovat yhte-iskuntarakcnteen oSia. He tulevat huo
maamaan, eneivät olekaan vapaim, vaan hyvin vOlmakka:JsrI sosiaalisen ra-
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ken teen sitomia. 
Monet aikuiset yrittävät paeta sitä sosiaalista verkkoa, johon ovat kie

toutuneet. He pyrkivat keksimään uusia eJämäntyylcjä tli pakenevat uusim 
työ- tai asuin paikkoihin. Tässä paossaan he epäonnistuvat, koska luulevat 
voivansa kutoa ihan oman verkon, joka olisi riippumaton muun yhteIsön 
tai yhteiskunnan verkostosta. Voidaan todeta, että verkko on lOisaalra ul
koinen ja yksilöstä riippumaton. Yhteiskunta ei suhtaudu hyväksyvästi 
poikkeaviin ryhmiin ja niiden elämänryyleihin. I'oisaalta taas yksilön aiem
man sosia.l1saatioprosessin aikana sisaistämät arvot estävät häntä toimimas
ta täysin vapautuneesti uuden elämäntyylin edellyttämällä tavalla Täydel
linen pakeneminen on periaatteessa mahdotonta. Usein erakot, jotka fyy
sisesti ovat yhteisöstä crillaan, kärttävät paljon aikaansa selvittäakseen 
omaa suhdettolan yhteiskuntaan ja ihmiskuntaan. (Tunnetuin esimerkki 
riillaisesta erakosta on Pentti Linkola.) 

Parhaiten aikuisuudesta selviävät ne, joille on riittävästi kertynyt [Jetoa 
yhteiskunta rakenteiden ja proses!'ien luonteesta - ja jotka luultavasti ovat 
sitä uma-aloittelsesti hankkineet. Pelkkä tiero ei kuitenkaan riitä, .sillä 
'job tietoa lisää, se tuskaa lisää', kuten Yrjö Kallinen on todennut. Aikui
suuden psyykkinen hyvinvointi edellyttää myös sen tosiasian tunnustamis
ta , että yhteiskuntarakenteisra eI voi olla riippumaton. Tietynasreinen mie
len tasapainoisuus • muttei suinkaan jatkuva mielen liikahtamattomuus
on saavutcrravissa pitämällä yllä kompromissia henkilökohtaisten tavoit
teiden ja ulkoisten rakenteiden asettamien vaatimusten kesken. 

Ihmisen toiminnan perusarvoista 

Mitk:i oikeastaan ovat ne perusarvot, joihin ihnusten toIminta nojautuu? 
Luultavasti kysymykseen vastaamlsek~i on lähdettävä liIkkeelle siitä tosi· 
<lsiasta, että ihminen on eloUinen organismi, eläm, joka on aktiiVinen niin 
kau,m kuin on elossa ja jonka toiminnan ensisijainen päämäärä on säilyttää 
itsensa Ja lajinsa elossa. BlOlogmcn olemassaolI) 'W siis 'pt'rimmainen arvo'. 
ja ensIksitärkeintä ihmiselle on ns. perustarpeIden tyydyttäminen eli aineel· 
Ic.cn olemassaolon ehtojen turvaaminen. Tämä saattaa tuntua itsestään
selvyydeltä, muua unohtuu helposti tarkasteJtacssalänsimaisen hyvinvoin
nin wkeman ihmisen tOIminnan pontimill esimerkIksi hänen muuttaessaan 
asumplikkaa. 

Parempit;l<;olsen asunnon taJ omistuSaSunnon hankkIminen, työpaikan 
saaminen toiselta paikkakunnalta sekä hakt'ufUminen korkeampaan vir
kaan toIselle paikkakunnalk [:ihtäävät perheen ja oman toimecnrulotur
van parantamiseen ja millä on varsin suora m{'rkirystason yhteys elämän 
edellytysten tUtvaamis.een. f.lämiscn pcrusarvoisca on tuolluin kyse, Tie
tenkin roimcentu!otlltvan hankkimiseen nähden Jotkin asuinpaikan vaih-
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dokset näyttävät aika lailla 'hätävarjelun liioittelulra', Ylellisen asunnon 
hankkiminen tai muuttaminen sosiaalisesti arvostetummalJe asuin alueelle 
eivät enää ole välttämättömiä elämän reunaehroja turvaavia toimenpitei
tä, mutta niiden merkitys kuitenkin lienee sama kuin 'tarpeellisempien' 
muuttojen. 

Varsinaisiin elämisen ehtoihin nojaavia arvoja ei juurikaan tarvitse pe
rustella ihmisille. Kaikki muut arvot sen sijaan on sosiaalisaation avuUa 
kansalaisille opetettava ja perusteltava. Useiden perusarvojen noudatta
misen turvaksi yhteiskunnat joutuvat käyttämään huomattavia sosiali
saatioresursseja ja lisäksi kontrolloimaan arvojen suuntaisen toiminnan 
toteuttamista voimakkain sanktioin, jotka määntellään kirJoiteruissa 
laeissa. 

Tärkeimmät soslalisaation kautta sisäisteryt arvot lienevät omistajälke
lälsistä huokhtimisen velvollisuus ja toisen kansalaisen fyysinen koskemat
tomuus ja omaisuuden loukkaamattomuus. Tietenkin jonkinlaisena 'ku
ningasarvona' on yhteiskunnan kirjoittamarromien ja kirjoitettujen sään
nösten noudanarninen, yleinen tottelevaisuusprinsilppi. 

Kun sodankäyneiden sukupolvien 4o.IuvuUa syntyneet lapset pakenivat 
maalta kaupunkiin ja Suomesta Ruotsiin. olivat heidän arvonsa varsin yksi
se1itteiser 'yksiarvoisen ' yhteiskunnan arvot. Voisi melkein sanoa, enä sii
hen kuuluivat koti, uskonto ja isänmaa. Varsinkin maaseudulla isänmaalla 
oli hyvin konkreettinen merkirys . Pientäkin maapalasta oli kunnia-asia vU
jellä ja sen eteen tehdä hartiavoimin työtä. Työnteon keskeisin merkltys 
oli turvata perheelle roimeenrulo. Tuona aikana kaupunkilaiset muodosti
vat vielä vähemmistön ja kaupunkilaisten arvot muistuttivat hyvin lähei
sesti maaseutuväestön arvoja, koska paljasjalkaisia kaupunkilaisia oli vähän 
eivätkä heidänkään juurensa kovin kaukana maasta olleet. 

Sekä maaseudun viljelijä- ja työväestö että kaupunkien ja taajamien palk
karyöläiset pitivät työntekoa ja perheen perustamista ja elättämistä kor
keimpina arvoina. Myös uskonto oli keskeinen arvo, joskin etenkin teoltis
runeilla paikkakunnilla sen rinnalla oli tai sen korvasi poliittinen vakaumus 
ideologisena elämän ohjenuorana. Lieben und arbeiten (Freud) saksalai
seen ja luterilaiseen perinteeseen nojaava pcruspilaripari amoi turvallisuu
den tuntt'en. Rakkaus ei oUut rakastelua eikä työnteko työskentelyä ku
ten ehkä tällä hetkellä usein on ja silloinkin oli sellaisissa väestöryhmissä, 
jotka pystyivät hankkimaan elantonsa ilman otsansa hikeä. 

Kun esimerkiksi muurtoliike räjähdyksenomaisesti kasvoi 60. ja 70-1u
kujen taitteessa, ei siihen varmanikaan vaikunanect arvostusten muutok
set kuvin pa.ljon. Työ- Ja roimeenruloturvan menettämisen pelko oli se 
painajainen, joka ajoi criryis('sti maaseudun nuoren aktiiviväes tön liikkeel
le. Pienet kotitilat suurine sisarusparvineen tivät yksinkertaisesti antaneet 
mahdollisuutta Jäädä ja samanaikaisesti oli kaupungeissa ja naapurimaassa 
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syntynyt [yöpaikkoja , jotka odottivat otrajiaan. 
Pako oli toisin sanoen pakkoa. Ihmiset eIVät suinkaan muuttaneet hu' 

vikseen tai kcvytmielisyyttään, vaikka useille nuorille muunajiJle lähtö ko
nseudult:l merkitsi myös seikkailua, joka tuossa clämänvaihcessa on varsin 
olennainen toiminnan käynmsräJä. Monet muuttaneet kertovat lähteneen
sä seikkailunbalusta eli tavallaan täysin vapa:tehtoisesti. Tlimä on hyvin 
suure lta osin selitettävissä päätöksenjälkeisenä dissonanssin vähentämise
nli. Muutolle piti liiytää myänreisiä perusteluja ja vähentää kielteisten 
osuutta. Saanaa olla, että seikkailu ja uusien asioiden kokeminen oli :linoa 
myönleinen asia, kun taas kielteisiä oli useimkm. Tapahtuneen jälkeen 
muistecaan vain myönteisiä asioita· siis ainakin tuo ainoa myänreincn. 

KO\lista ja pehmeinä arvoista 

Muu[[oliikctta eli horisonraalista maantieteellIstä liikkuvuutta on syytä 
tarkastella yhdessä venikaillisen sosiaalisen liikkuvuuden kanSSa. Nämä 
kaksi liikkuvuuden muoroa kietoutuvat toisiinsa kiinteästi siksi. että hori
sonraalinen liikkuminen on tavallisesti yksilön keino liikkua vertikaalises
ri. Pystyäkseen sosiaaliseen nousuun henkilön on nyky-yhteiskunnassa 
liikurrava maantieteellisesti Vain sellaiset Ihmiset, Jotka voivat turvata pe
ritty)'n omaISUUteen, voivat odonaa tasaista sosiaalista nousua pysymällä 
kotipaikkakunnallaan. Koulutuksella ja palkkaryöllä elämänuraansa luo
ville ei juurikaan jää muita vaihtoehtOja kuin koulutus- Ja työpaikkojen 
vaihtaminen Ja uusien koulutusteiden ja ammattien etsintii, mikäli he ai
kovat kohota sosiaalisesti tai säilyniiä entiset asemansa. Tietysti jää joille
kuille mahdoUisuus 'naida rahaa'. 

Yhteiskunnan meritokraattinen palkitsemisjärJesrclmä suosii kapea· 
alaista spesialisoirumista. Yhteiskunta 'ulosmittaa ' tuorantoteknologiansa 
edellyttämän Jouston kansalaistensa psyykkisenä kuormituksena. Pitkälle 
koulurcnuja spesialisteja halutaan ja sellaisia saadaan maksamalla korkeaa 
rahapalkkaa sekä myöntämällä heille muita aineellisia etuja, näin synryy 
'palkklonmersastäjiä'. jotka asettavat sosiaalisen kohoamisen etusijalle ja 
asettuvat 'ora\lanp}/örään' palkkiota rarpomaan. On luonnollista, että 
näiden ihmisten arvoista muut kuin aineellista rurvaUisuuna ja sosiaalista 
asemaa korostavat saavat varsin kevyen painokerroimcn Tiitä arvokoko
naisuutta on totutru viime aIkoina nimittämään 'karrierismiksi'. 

Osa ihmisistä saavuttaa 'uransa huipun' varsin pian, koska koulutussys
teemi sisältää tietyn määrän umpikujia. Heidänkin on mahdollista kohota 
SOSIaalisesti ainakin koulutustason suhteen, mikäli he onnistuvat muodol
lista koulutusraan Iisääm!iltä tai ammattia vaihtamaua siIrtymään työ
paIkkoihin, Joiden palkkaus on parempi kuin edellisten. 

Uralla etenemisen arvot (karrit.' rismi) voittavat usein perhcuä ja yleensä 
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läheisiä sosiaalisia kontakteja korostavat (familismO. Ihmiset surtavar 
avioirumista ja hankkivat korkeintaan yhden tai kaksi lasta, jotta siirry
mmen uralla eteenpäin ja asuinpaikasta [Oiseen olisI mahdollista. Karric
rismiin sisältyy jo sinällään caloudellisren arvojen tavoittelu. Elintasota
voineet ovat koulutusta suosivassa markkinaralousjärjestcJmässä aikuisten 
ja siis kasvattajienkin - arvohierarkiassa korkealla myös silloin, kun varsi

naisesta uralla etenemisestä ei ole kyse. Varallisuuden hankkimiseksi ha
keudutaan paremmin paJkatruihin töihin ja varallisuuden osoittamiseksi 
hankitaan paremmantasoisia asuntoja ja muUtetaan arvosretummille asuin
:liueille. 

Karrieristisren arvojen lisäksi aikuisten aktiiviväcstön arvot ovat muuten
kin korosruneen individualistisia. He etsivä.t hcnkilökohaista 'onnea\ Jon
ka saavuttamisen perheen olemassaolo estää. Niinpä avioerot usein synty
vät toisaalta urakchityksen, toisaalta uuden Ja palkitsevamman parisuhteen 
ed istämisen toivossa . 

Vaikutukset lasten kehirysympäristöön ovat hyvin selkeät. Kun vanhem
mat keSkittyvät uransa - joko toisen tai molempien - kehittämiseen, liike-
nee heiltä niukasti aikaa kasvattajan tehtäviin. Myös perheen kontaktit iso
"anhempiin. muihin sukulaisiin ja tOIsiin lapsiperheisiin jäävät vähiin Per
heet ovat pieniä sisäänlämpiäviä ydinperheitä, joiden lapsella ei ole seuraa 
edes sisaruksistaan, koska näitä ei juuri ole. 

Lasten kehiryserot muodostuvat varsin kielteisiksi näiden individualis
tiSTen tyäikäisiä aikuisia suosivien tavoitteiden seurauksena. Lapsi joucuu 
kokemaan useita asuinpaikan ja koulun vaihtoja. Hän ei pysty rakentamaan 
kestäviä ihmissuhteita sen paremmin kotiseutuun fyysisenä ympäristöna 
kuin läheisiä ystävyyssuhteitakaan. koska pitkäaikaisten ihmis$uhteiden 
solmImiseen ei yksinkertaisesti aika riitä. Toisaalta urakehitystä, taloudel
lista vaurautta Ja henkilökohtaista onnea ensIsijaIsen tärkeinä pitävät van· 
hemmat saattavat jättää lapsct oman onnensa nojaan antamalla hoidon ja 
kasvaruksen videolaitteiden tai muiden koneiden tehtäväksi tai työntä
mällä iltaisin ja viikonloppuisin rahaa kouraan saadakseen heidät pois ja
loista Edelleen vanhempien keskinäinen taIstelu oikeuksIstaan Ja eduis
{3an sekä riidat syrjähypyisrä tekevät monen lapsen kotiymparistön pe
lottavaksi ja epävakaaksi. Kun aikuisten arvot ovat tättaiset , on odotet
tavissa, etteivät he juurikaan ora itselleen kasvatusvastuuta. 

Karricrismi aiheuttaa jopa tietyllä tavoin 'wrhanail-ai:>taklO' muutto
liikettä. Työntekijän pätevyyttä J3 uuden, hicrarkisesti korkeammalla ole
van työpaikan saamisen todennäköisyyrrä lisää hänen lilkkumisnopeuten
sao Tiheään toisruvat työpaikkOjen Ja paikkakuntien vaihdokset sinänsä 
saatetaan katsoa meriltiksi kehityskelpOIsuuden o~oi[ukscksi Ihmiset 
siis vaihtavat asumpaikkaa päästäkseen urallaan eteenpäin. Itse 'nouse
vassa ura-kierteessä' olevaa muutot palvelevat, mutta mukana muuttavien 
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perheenjäsenten kehitystä nämä - heidän kannaltaan - pakkomuu[U[ hiii
rirsevat. 

Kchirysrremht näyttävät rautaisilta karrierismia sunsivilt:.t ja kovan tek
nologian puolestapuhujia riittaä. lnformaatio)"htciskunta:t pidetään itses
tään selvänä ja tavoiteluvana rulevaisuuden yhtelskunramuotona. ralou
dellinen kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky ovat arvoja, joita kukaan ei 
uskalla kyseenalaistaa ja joille useimmat muut arvot auttamatta häviävät 
Yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä ~äätelee kansainvälmen kauppa, jota 
puolestaan hallitsevat lähinnä monik:msalliser yritykset. Se. mikä Norraa 
taloudellista hyöryä valtiolle, kunnalle, yritykselle tai yksityiselle ulou
delk, on ensisijaisen arvostettua wlmintaa. 

Taloudellisia lyhyen tähtäyksen arvoja ei Juuri kukaan kyseenalaiSia. 
Vihreä liike pehmeine arvoineen nä)'ttää varsin vaatimattomalta. epälOi
voiseJta ja ennen kaikkea. ohImeneväItä ilmiöitä. jolla ei ole todellista voi
maa haUirsevlen .lrvosrusten muuttamiseksi. Nyk)'isten kulutusra arvosta
vien sukupolVien kulutusmyönteisen kawatuksen saaneista JälkcJa.isistä ei 
taida kehittyä vaihtoehrohlkkeen tYön jatkajia, vaan kehitys jatkunee sa
maan suuntaan kUin se on kulkenut jo pitemmälle esimerkiksi Japanissa. 
Joillekuille harvOille. joiUJ on rimävästi varalhsuutta. vui muutto maalle 
ja perinteisten .trvojen vaalimiseen r}'htyminen onnisrud - p heillekin ta

vallaan vain siksi , ett:i. ympäröivä yhteiskunta reknologioincen on käytet
tävissä näiden pyrkimysten tukena 

Arvot sisäisinä resursseina 

Sisälstcttyjen arvojen lujuus voi aiheunaa voimakkaita ;lrvonstiriitoja, 
kun ihminen vaihtaa asumpaikkaa ja. kun uuden kotipaikan arvot poikkea
vat suuresti entisistä arvoista Lujat ja johdonmukaiset JrvOt muodostavat 
kuitenkin toisaalta myös vOImavaran eli sisäisen resurssin, joka pitää yk
silön identiteettiä ja hänen perhettään koossa vieraassa kulttuurissa. Fa
milistiset, perhekiinteyrtä korostavat arvot auttavat perhettä kestämään 
ulkopuolisia paineita. Ulkoinen uhka on omiaan jopa kiintcynämään 
perhettä j3 ohjaamaan sen ~amoin aj3ttelevilta hJkemaan tukea. Ihmisen 
identiTeetti perustuu perheeseen, samoilta seuduilta lähteneisiin, saman 
kulttuuri taustan omaaviin , samoin uskoviin tai saman poliittisen ideolo
gian kannattajiin. 

Arvojen merkitys on siinä. että ne toimivat sisäisinä. ohjenuonna taj 
merimerkkemä, JOIJt.'n avulla .yksilön on mahdollista jäsenrää elämäänsä, 
ascrtaa ;\siolta rarkeysJärJcstyk.seen ja Ohjata c:lämänprose~siaan 'Arvoinva
hd<:j3' u .... ar s,' ltmt'( henkilöt, Joille kaikki aSiat ovat periaarreessa saman
arvoisia Ja tdantcntJ riippuvia H\: tOImIvat v:ilittöman hYlltlyn penaar
teella. ovat cgol"lcJa Ja 0PPOflUOlSt\:jJ K()~b ht'ih<i puuttuu armjen an-



tamat etalstavoitteet, heidän aikaperspektiivinsä on supistunut nykyhet· 
ken ja välirtömän 'huomisen' käsittäväksi, Tällainen aikaperspektiivi ei 
auta laatimaan tulevaisuudensuunnitelmia ja ohjaamaan omaa elämää. 
Arvoinvalidit ovat ajopuita, kun taas lujat elämänarvot omaavat koski· 
veneitä elämän virrassa. 

Ne, jotka muuUaessaan mahdollisesti sortuvat, ovat sellaisia, joiden ar· 
VOt eivät ole sisäistyneet tai ovat keskenään ristiriitaisia. Nämä henkilöt 
joutuvat turvautumaan ulkoisiin auktoriteeucihin tai satunnaisiin tut
taviin yrinäessään jäsentää ja suunnata elämänsä. Nämä ihmiset ovat 
turvattomia, koska heiltä puuttuu määräsatama Pälvänkohtaiset muo· 
d ir ja ryylit saavat heidät 'pukeutumaan Jatkuvasti uuteen ideologiseen 
paieaan' . 

Tyttöjen sosialisaatio varustaa heidät poikia paremmin arvojärjesrel· 
mäl1ä. Niinpä usein mUlluavista nuorista mlehistä vähemmän vaurioin 
selviävät perheelliset ja ne , joilla on vakituincn tyttöystävä, vaimo tai 
perhe. On toisaalta tictysti niin, että perheen tai vakituisen tyttöystävän 
hankkineet lienevät vastaavanikäisiä poikamiehiä sosiaalisesti kehitty
neempiä, mutta vastUU läheisistä ihmisistä osaJtaan panee miehen toteut
tamaan ja vahvistamaan arvojaan. 

Ar\lostusten muutoksista elämänkaaren aikana 

Siitä, miten arvojen painotukset muuttUvat yks ilön elämänkaaren ai
kan:!, on nähtäVissä merkkejä Ruotsista palaavien lähtö- ja paluumuuron 
tavoitteiden erilaisuudessa. Nuorina pariskuntina ja perheinä Ruotsiin men
neet ihmiset korostivat lähtiessään· pakottavien työ' ja asumissyiden ohel
la - elintason kohottamista ja uusien kokemusten hankkimista. Kun elä
mänkaari sitten etem vaiheeseen, jossa lapset olivat kouluikäisiä, aineellista 
elintasoa oli 'naucitru' ja saatu kokemuksia vähemmistöasemassa alasta, 
korostuivat perhekeskeiset ja yleensä sosiaalisia kontakteja palOonavat 
perustelut. Sukulaisten ja tuttavien luo palaaminen, lasten koulmuksen 
turvaaminen sekä erityisesu lasten saaminen mukaan ennen lopullista 
integroitumista ruotsalaiseen yhteiskuntaan ovat olleet tärkeitä paluun 
perusteluja. 

Muiden kuin aineellisten arvojen ensisijaisuus näkyy erityisesti pohjois
Suomen paluusiirtoJulStCn rilanteessa. He näyttävät mieluummin palaavan 
vaikka työttömiksi kotiseudulleen kuin jäävän loppuiäkseen Ruotsiin tai 
riskeeraavan perheen hajQamisen siten, että lapset jäävät Ruotsiin vanhem· 
pien palatessa kotimaahansa. Näin VOimakkaasta paluumotiivista lienee 
pääteltävissä ainakin se, että kultruunero ja sitä kautta arvoristiriidat ovat 
näiden siirtolaisten osalta olleet suuremmat kuin etelä·Suomesta muutta· 
neilla. 
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Arvojen muutos ja tärkeys näkyy myös useiden Ruo[5issa olevien asen
nOItumisessa. Useat - ehkä useimmat - heistä haluaisivat palata.. mutta sii
hen asti kunnes onnistuvat he kieltävät paluun ja entisen kotimaan arvon 
ja suhtautuvat vähänelevästi ja ehkä vihamielisestikin paluussaan onnisru
neisiin. TäUainen reaktio on tietysti hyvin tavallinen arvonkieltäminen ti
lanteissa, joissa halunua tavoitetta ei nähdä mahdolliseksi saavuttaa (kenu 
ja pihlajanmarjat-effekri) 

Muuttoliikkeen yhteiskunnallinen funktio? 

Puhuminen pehmcistä ja kovista aIVoista liittyy elämän arvojen tarkaste
luun toisaalta yksittäisen ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tai 
vaihtoehwiseStl ruotantoreknologian tehokkuustavoincitlen kannalta. 
Pehmeät arvot korostavat ihmisyksilön resurssien ja talpumusten kohtuul
lista ja monipuolina kuom1husta, kun taas kov:ttarvol reSurSsien maksl
maalista ja usein varSin yksipuolisen erikoistunutta käyttöä. 

Teknologia ja teknokraarit esittävät kovia vaatimuksia. mutta puhuvat 
'pehmeitä', jos otaksuvat tuotannon tehostuvan suuntaamalla yhä kovem
pia kvalifikaatioita yhä harvempiin kansalaisi in. Kun yhä pienempi osa 
väestöstä tekee mielekästä työtä ja yhä kasvava Joukko kansalaisista muut· 
tuu vieraantuneiksi 'arvoinvalideiksi ', muodostuu tilanne sellaiseksi. että 
on palkattava yhä suurempi osa väcstöstä 'paimentamaan' heitteille jää+ 
neitä ja syrjäytyneit1i. Onko tämä yhteiskunnallisen tuotannon kannalta 
jotenkin tehokasta? Tehokkuus ehkä näkyy yksittäisten yritysten wotta
vuudessa, mutta rchottomuus mitä monimuotoisimpien sosiaalisten palve
lujen kustannuksina kunta- ja valtiosektorilla. 

Mikä sitten lopu ltakin on muuttoliikkeen yhteiskunnallinen tehtävä eli 
funkrio? Voitaisiin vetää johtopäätös, enä muuttoliikkeellä on sekä myö n+ 
teinen funktio että dysfunktio. Ihmisten liikkuminen mahdollistaa tuotan
toteknologian edellyttämän jouston ja yhteiskunnan rakennemuutokset ja 
yleensä yhteiskunnan kehityksen. Toisaalta se aiheuttaa monenlaatuisia 
häiriöitä niin yhteisö-, pienryhmä- kuin yksilötasolla. 

Dynamiikka, jonka yksi ilmenemismuoto muuttoliike on, [UottaaJous
tavuutta ja kehitystä, kun taas stabiliteetti kulrruuriperinreidcn säilymis tä 
ja välittymistä sukupolvelta toiselle. Kielteisinä seurauksina korkea liikku
vuus tuottaa vieraantumista ja arvonihilismiä, kun faas matala liikkuvuu+ 
den aste alistumista, ratalismia ja aloitekyvyttömyyttä. 

Muuttaminen voi olla matkantekoa, matkallaoloa ja sitä kauua oma
kohtaisten kokemusten kautta oppimista. Se voi kuitenkin olla myös mat
kailua, turismia, Siirtymistä paikasta toiseen ilman avartavia kokemuksia 
ja uusien niikemysccn syntymistä. Muurroliike voi siis toisaalta lisätä toi
saalta vähentää yksittäisten kansa laisten, perheiden, yhTeisöjen tai koko 
yhteiskunnan resursseja 
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5.5. INSINOORIEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILOIDEN TYO, 
STRESS I J A VOIMAVARAT. YLIMAARAINEN TYORYHMÄ· 
ALUSTUS. 

Tutkimussihteeri Riitta-Liisa Lappetelälnen 

Jyväskylän yliopisto on suorittanut vuosien 1984-85 aikana tutkimuk· 
sen teollisuuden palveluksessa olevien insinöörien ja teknisten toimihenki
löiden ryäolosuhteina ja työhön liittyvistä stressitekijäistä. Samalla kar
toitettiin ne voimavarat, joiden avulla kuormittavia tekijöitä pystytään 
käsittelemään ja ongelmia ratkaisemaan. Nyt esitdtävä tutkimus on luon
teeltaan varsinaista projektia valmisteleva kartoicus. Tämän esirutkimuk
sen rahoitti pääosin Tyäsuojelurahasto, muilta osin Teknisten Liitto ja 
Insinööriliitto. Var~inaisen tutkimuksen aineiston keräsi, analysoi ja laati 
käsikirjoituksen muotoon Jyväskylän yliopistossa YfK Päivi SinkO'"Kuh
monen. Tutkimus tehtiin professoritn [sro Ruoppila ja Leo Paukkunen 
johdolla ja valvonnassa. Tutkimus saatetaan painokuntoon vielä tämän 
vuoden puolella. 

Kohderyhmä ja aineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin 10 yrityksestä eri puolilta Suomea ja eri 
teollisuudenaloilta siten, että valitut yritykset edustivat tuotteiltaan tai 
tuorantoteknologialtaan uusinta tekniikkaa. Mukana oli kaikkiaan 126 
henkilöä, joilta materiaali kerättiin paitsi lomakkein myös haastatteluin. 
Haastatteluista 59 oli insinöörikoulutuksen saaneita ja 67 teknisiä toimi· 
henkilöitä, joista enemmistö oli työnjohtajia, mutta myös erilaista suun
nittelutyötä tekeviä kuului tähän ryhmään. Teknisten toimihenkilöiden 
joukosta lähes puolet oli teknikkokoulutuk.sen saaneita ja 13 % oli vailla 
minkäänlaista ammatillista koulutusta. 

Valtaosa kohde ryhmästä oli miehiä . Keski-ikä insinöörien keskuudessa 
oli noin 35 vuotta ja teknisten 44 vuotta. 

Stressitekijät ja voimavarat 

Stressitekijöinä kartoitettiin ammatinvalinraan liitryneitä odotuksia, 
urakehitysta, työpaikan pysyvyynä, työpaikkaan liittyneitä tekijöitä, fyy· 
sinä työympäristöä, palkkaa, työorganisaation aiheuttamia rooliristiriiro
ja, vuorovaikurussuhteira [}Iössä ja uuden teknologian merkitystä tutki
muksen kohteena olevien henkilöstöryhmien työhön. Samanaikaisesti näi
den stressi tekijöiden karroituksen kanssa kerättiin tietoja näihin samoihin 
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aJueisiin liittyvistä positiivisista lataukslsra, joista löytyy voima\arojaJoka
päiväisen ryön tekemiseen. Edellä mainittujen lisäksi voimavaroina kartoi
tettiin lyhyesti ryön ulkopuolisen elämän merkitystä. Stres5iä pynttiin 
mIttaamaan myös telVeydentilalnOlkaattorcin. 

Asuinpaikka on voimavara, paikkakunnan muutos snessitekijä 

Eräänä stressi- ja toisaalta voimavaratekijänä tarkasteltiin asuinpaJkan 
muuttumiseen liirryvlä käsityksiä. Taustalla oli eräänä olettamuksen aja
tus. enä tämä ihmisryhmä. joka koulutukseen hakeutuessaan jo tietää. et
tei välttämättä löydä työpaikkaa omalta kotiseudultaan, suhtautuisi asuin
paikan muutokseen jos ei myönteisesti, niin ainakin jättäisI korosramana 
sen merkitystä. 

Lapsuuden asuinpaikkansa ja perhetaustansa perusteella tutkimuskoh
teena olevien insinöörien ja teknisten toimihenkilöiden lähtökohdat poik
keavat selväsri toisistaan: insinöörien vanhemmat olivat toimineet sekä 
toimihenkilö- enä työnteklJåammateissa, kun taas tekmsten toimihenki
löiden enemmistöUä on taustana työläiskoti. Insinöörien enemmistö oli 
kotoisin keskeisestä Suomesta, kun taas teknisten lapsuuden asuinpaikka
kunnat löytyvät kaikkialta maasta tasaisesri, kolmasosalla lapsuuden kori
seutua oli Oulun, lapin ja Pohjois-Karjalan läänit. 

Haastatelluis(;l insinööreistä 24 % ja teknisistä 33 % asui haastattelu
hetkellä edelleen paikkakunnalla, jossa oli viettänyt suuren osan lapsuut
(aar.. 

Kysyttäessä sy itä haluttomuuteen vaihtaa työpaikkaa, ~aatiin syistä 
seuraava taulukko: 

Syy halukkuUleen pysyä 
nykYIsessä työpaikassa '"' Tekn Miehet Naiset 

Pitää nykyisestä työstään 41 40 44 21 
Tottunut työhönsä l5 28 J2 2. 
Ifaluttomuus vaIhtaa paikkakuntaa 15 2. 11 '0 
Liian korkea ikä , 4 4 0 
Liian \'ähän kou lutusta 0 4 , () 

Muu syy 6 0 • 0 

Yhteensä '" 100 100 '00 100 

Tästä näemme, että haluttomuus paikkakunnan vaihtoon kuuluu "suu
riin selittäviin syihin", jos kohta ei kuitenkaan ole se tårkein syy. Kannat
taa huomata crityiscsri, CHe! insinöörikoulutuksen saaneille tämä syy ole 
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lainkaan niin keskeinen kuin teknisillä toimihenkilöillä. 
Asuinpaikkaan sitovat syyt löytyvät perhepiiristä ja ovat koko lailla 

proosallisia. 
Elämän eräs keskeinen tavoite näiden henkilöstöryhmien näkemyksen 

mukaan on omakotitalo ja kenties sen lisäksi kesämökki ja ne sitovat ih
miset nykyiselle asuinpaikkakunnalle. On ikäänkuin saavutettu unelmien 
täyttymys - tai se ainakin saavutetaan kun lainat on saatu makseruksi - ja 
siitä valmistaudutaan nauttimaan. Ulospäin nykyisestä asuinpaikasta vie
viä voimia ei juurikaan ole. Edellä mainittu pitää eritoten paikkansa tek
nisten toimihenkilöiden suhteen, joista vain harvalla on niin voimakas ura
kehityksen malli mielessään, että se ajaa tarvittaessa vaikka paikkakunnan 
vai htoon. Insinöörit sen sijaan ovat lähdön suhteen "herkemmässä". Suu
rella osalla heistä elämän unelman täyttyIniseksi ei riitä omakotitalo ja/tai 
kesämökki, vaan myös omalle urakehitykselle asetetaan tavoitteita, joita 
pyritään saavuttamaan vaikka paikkakunnan vaihdoin. 

Lapset, heidän koulunkäyntinsä ja ystävänsä sekä aviopuolison vaikeu
det saada työtä uudelta paikkakunnalta olivat tärkeitä esteitä muutolle. 
Tämä on tärkeä havainto sinänsä. sillä muuten nyt tutkitut ryhmät osoit· 
tauruivat sukupuoliroolien suhteen perin vanhakantaisiksi. Tätä syyryh
mää valitettavasti ei eritelty rutkimuksessa suhteessa tekniset-insinöörit. 
Naiset sen sijaan ilmoittivat useimmin juuri tästä syystä luopuneensa aja
ruksesta vaihtaa asuinpaikkaa. 

Muut syyt - esimerkiksi kaunis luoma, ystävät, sukulaiset, harrastukset 
jne. - esiintyivät muuttohaluttomuuden syynä vain harvoin. Välillisesti 
nämä tekijät vaikuttavat kuitenkin voimakkaasti, sillä pelko asuinpaikka
kunnan vaihtamisen osalta kohdistui useasti juuri kyvyttömyyteen luoda 
uusia pysyviä ihmissuhteita uudessa ympäristössä. Samoin vilkaisu haas
tattelujen harrasruslistaan (kuntourheilu, kalastus, metsästys) osoittaa, 
mikä merkitys luonnossa olemisella on vapaa-ajan vieton kannalta. 

Kaikki edellä kerrottu pitää paikkansa sen haastateltujen ryhmän suh
teen, joka on asettautunut mielessään jo pysyvästi asumaan nykyiselle 
paikkakunnalle ja on siihen kohtalaisen tyytyväinen. Sen sijaan asuinpaik+ 
kakunnan muutOs väikkyy sen ryhmän mielessä, joka oman käsityksensä 
mukaan on siirtynyt paikkakunnalle - lähinnä pääkaupunkiseudulle + 
puolipakosta, työn perään lähteneenä. Tälle joukolle muutto takaisin 
omille kotiseuduilleen on lähes omakotitaloon verrattava unelma elä
män Ol'mesta. Tämä ryhmä on keski-iältään nuori ja heitä tässä tutki
muksessa löytyi etenkin teknisten toimihenkilöiden keskuudesta. Toki 
nämäkin "muuttohaluiset" asettivat siirtymisen edellytykseksi siedettä
vän työpaikan kotipaikkakunnallaan. Muussa tapauksessa nämä unelmat 
ilmoitettiin tOteutettavan vasta eläkepäivillä. Haastatteluaineiston perus
{eella näytti kUltekin siltä , että näistä nuoruudenunelmista joudutaan ajan 
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myötä usein luopumaan. TodclHsr:l paluumahdolllsuuua ei tule rai jos sel
lainen ilmenee, ovat siteet nykyiseen asuinpaikkaan jo liian tIUkat. Tällöin 
ihmiset työn muodosu.man pakon edessä sopeutuvat tilanteeseen ja p)'rki
vät toteuttamaan haaveensa luomalla uudella paikkakunnalla asuinoJosuh
teens:. mahdollisimman [))jellyttäviksi 

Kannattaa mainita myös se, cnå haastatteluun osaJlistui sellaisia, jotka 
kaiken kaikkiaan olivat kokeneet paikkakunnan vaihdon. jopa pääkaupun
kiseudulle, m}'önteiseksi muurok!leksi muunakin kuin urakehityksen vaa
timana osana. 

Tässä aineistossa paikkakunnan vaihtoon l)'ön loppumisen vuoksi joutu
neita ei juurikaan ollut. Tämän ryhmän osalta näkemykset asumpaikka
kunnan vaihdosta olisivat va rmaan poikenneet selvästi nyt haastateltujen 
käsityksistä . 

Yhteenveto tuloksista 

Muutto toiselle paikkakunnalle etenkin perhcellisellä on itse asiassa 
melkoinen stressirekijä. Muunoon liittyy paljon aineellisia järjestelyjä, 
mutta tämän tutkimuksen haastatteluissa korostuivat henkisen tason on
gelmat muutettaessa paikkakuntaa. Muunoon ryhdytään vasta pakon 
edessä ja sitä ennen yritetään löytää kevyempiä ratkaisuvaihtoehtoja. Eräs 
haastateltava kertoi ajavansa omalla aUtollaan työmatkoja noin 200 km 
päivässä, jotta hänen ei tarvitsisi vaihtaa asuinpaikkaa. 

Erityisesti nuorill:! esiintyi halukkuurta palata takaisLO kotipaikkak un
n:lHc, jos kunnon työtä löytyy. Tätä työvoiman rckrytointikcinoa näyttä
vät eräär kehit)1salueclla toimivat yritykset kä.yttävän määrätietoisesti hy
väkseen Tiiliä keinoin yritykset kuulemma saavat ammattitaltoisra työvä
keä. jotka eivät haikaile "vihreän ruohon" perään rintamaille jajoiden mo
tivaatio työnsä suhteen on korkea. 

Kaiken kaikkiaan tälle joukolle, jonka lähtökohdiltaan voisi odottaa 
olevan maantieteellisesti liikkuva töitä etsiessään ja uraklcrroaan taates· 
saan, muutto paikkakunnalta toiselle on vaikea asia. Kuinka paljon vaike· 
ampi Sen täytyy olla ihmiselle, joka jo alunperin on rakentanut elämän
kaarensa siten, cuei siihen sisälly aJatusta muuttaa pois kotitienoolta:lO? 
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5.6. TURUN LAflTOMUUTTOTUTKIMUS. TURUSTA VUONNA 
1984 MUUALLE SUOMEEN MUUTTANEET. YLlMÄARAINEN 
TYORYflMAALUSTUS. 

Tutkija Matti Simpanen 

Suomen suurimpien kaupunkien väestönkasvu on, Espoota ja Vantaata 
lukuunottamatta. viime vuosina hidastunut , Eräissä kaupungeissa väki on 
jopa vähentynyt, Tähän on ollut syynä lähinnä muuttoliike . Viime vuosi
na muuttotappior ovat kasvaneet. Suurimmisra tappioista ovat kärsineet 
Helsinki ja Turku. Vuosina 1978-1984 oli Helsingissä muuttorappiota 
yhteensä yli 7 200 ja Turussa yli 6 800 asukasta . kun esimerkiksi Tampe
reella tappiota oli vain runsaat 1 500 asukasta (ks. taulukko). 

I"aulukko I. Turun, Helsingin, Oulun, Lahden ja Tampereen maassamuuton muutto· 
taseet vuosina 1978 - 1984 
(muutrotase '" rulo-- ja lähtömuuton erotus) 

Vuosi Turku Helsinki Oulu Lahti 

1978 - 939 - 1721 - 657 - 307 
1979 - 697 - 1044 - 849 - 383 
1980 - 343 - 344 - 588 - 493 
1981 - 809 +67 - 230 - 429 
1982 - 1058 - 268 - 378 - 569 
1983 - 1429 - 1177 - 937 - 632 
1984. - 1555 - 2742 - 1097 - 568 

Yhteensä - 6830 - 7229 - 4736 - 3381 

Lähde: SVT VI A: 144-149, osat 11 ja 111 , 1978·1983. Tilastokeskus, Helsinki 
-ennakkorieto; Tilastotiedotus VÄ 1985 :4. Tilastokeskus, Helsinki. 

Tampere 

- 465 
- 1 

·87 
+ 146 
- 485 
·642 

- 20 

- 15S4 

Kasvavat muunotappiot ovat vaikuttaneet väestökc hiryksccn; cm. ajan
jaksona vain Oulun ja Tampereen väkiluvut ovat hieman nousseet. Tämä 
kehitys on huolestuttanut kaupunkien päättäjiä ja suunnittelijoita. Kaikis
sa näissä kaupungeissa onkin tehty muuttoliikettä koskevia tutkimuksia. 
Viimeisimpänä on valmistunut Turun lähtömuurtoa käsittelevä tutkimus. 

Tutkimus perustui postikyselyyn, jonka palautti 1 066 vastaajaa. Vas
t!lusprosenttia, joka oli 74, voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon, että 
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tutkimus koski kaiHia vuonna 1984 Turusra. muualle Suomeen muutta
neita eIkä pelkästään lähimuuttajia kuten muissa cm. kaupunkeja koske
vissa tutkimuksissa. Tästä syystä niiden tuloksia ei voida suoraan verrata 
Turun lähtömuunotutkimukseen. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että 
asumiseen liittyvät tekijät ovar kaikissa tutkimuksissa olleet tärkc'impiä 
lährömuuton motiivep. Seuraavllt tulokset perustuvat Turun lährömuuno
tutkimuksen aineistoon , mutta muunoliikkcesr.3. aiheutuvat ongelmat ovat 
kaikissa suurimmissa kaupungeissa samantyyppisiä. 

Asumissyyt keskeisiä lähtömuutossa 

Asumiseen liittyviit tekijät olivat 43 %:lIa tarkeimpiä Turusta muuton 
motiiveja. Muut motiivit jakautuivat seuraavasti: työ 30 %. opiskelu 13 %, 
yleinen tyytymättömyys Turkuun 9 % ja muut syyt 5 %. Muuttomorii
vicn jakautuminen riippui muuttoetäisyydestä: a..Ile 30 kilometrin päähän 
muuttaneilla, joita oli vajaa puolet vastanneista, asumissyyt korostuivat 
selvästi. Runsas kolmannes muutti }'Ii 100 kilometrin päähän ja heillä 
puolestaan työsyyt painorruivat asumissyitä enemmän. 

Lähiökcrrosta losca pientaloon 

Muuton seuraukser näkyvät asunto- ja ::tSuOlisolojen paranrumisena; 
asuinpinta-ala ja asumisväljyys kasvoivat, asuinympäristö oli viihtyisämpi 
kuin Turussa. Omistusasuminen lisääntyi, muunojcn suuntautuessa usein 
lähiökerrosraloist3 naapurikunrien pien taloihin. Keskustasta tapahtuvat 
muutot suuntautuivat yleensä kauemmaksi Lähimuuttajat pitivät myös 
sosiaali- ja terveyspalveluja uudessa asuinkunnassaan parempina kuin Tu
russa. Sen sijaan työssä ja toiminnassa ei tapahtunut merkinäviä muutok
sia: useimmat naapurikuntiin asumaan siirtyneet kävivät muuton jälkeen
kin töissä Turussa 

Muutto .... irrat muodostu .... at erilaisista muuttajaryypeistä 

Muuttoliike on monimuotoinen prosessi, jonka tarkastelu koko aineis
ton keski:uvoina pelkistää tutkimustuloksia. Muurrajist:l on erotettavissa 
useita toisistaan poikkeavia ryhmiä. Turusta muuuajissa havaittiin kuusi 
pääryhmää, asumistavoitemuuttajat (38 % vastaajista), uramuuttajar (27 
%), nuoret muuttajat (11 %), perhcsyisrä muuttavat (11 %), vanhat työ
muuttajat (B %) sekä asuntopakkomuunajar (S %). 

AsumistavOJlemuuttaji/Ja muuton tärkeimmät motiivit liittyivät omis
rusasunnon hankkimisc:en, sopimattomaan asumismuoroon ja epäviihtyi
sään asuinympäristöön. He ovat yleensä vakiinruneessa elämän vaiheessa 
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olevia perheellisiä, muunojen suuntautuessa Turun naapuri kuntiin. Toi
nen asumisen vuoksi muunanut ryhmä on asu'llopakkomuuttajat. Heil· 
lä muuton motiiveina olivat asunnon väliaikaisuus ja vuokra-asuntojen 
saamisen vaikeus. Heistä ncljäviidesosaa yritti saada asuntoa Turusta. 
Lähtömuuttajista a5untop:lkkomuuttajia oli vain 5 %, muna wdennäköi
sesti heitä on enemmän kaupungin sisäisessä muuttoliikkeessä. 

Kun edelliset ryhmät ovat lähimuuttajia, ovat uramuuuajat selvästi 
kaukomuuttajia, muuttojen suuntau[uessa muualle Etelä-Suomeen, eri
tyisesti pääkaupunkiseudulle. Muuttajat ovat korke:l.Sti koulutetruja ja 
muuton motiivina oli lähinnä paremman, koulutusta vastaavan työpaikan 
saaminen. Niin ikään nuoret muuttajat ovat kaukomuuttajia, joskin 
muuttoalueena oli tasaisemmin koko Suomi. Yleinen tyytymättömyys 
ja opiskelun aloittaminen olivat tärkeimmät Turusta mUuton motiivit. 
Tyytymättömyys todennäköisesti liittyy enemmän ikiikauteen eikä niin
kään Itse Turkuun. 

Vallhat työmulIuajat ovat usein ns. juurilleen palaajia. Muuttomotiivit 
liittyivät erilaisiin viihtymättömyys- ja ryyrymåttömyystekijöihin, mikä 
heljaS[anee tulokuntaan liittyviä runnesiteitä. PerlJesyislii muuttavat ja
kautuvat ominaisuuksiltaan kahteen ryhmään : avioliiton solmineisiin ja 
eronneisiin. Edellisessä ryhmässä on naisenemmistö ja muutot olivat 
yleensä hyvin harkitruja. Jälkimmäiset sen sijaan ovat keskimääräistä 
useammin miehiä, jotka tekivät tai Joutuivat tekemään muuuopäätöksen 
melko nopeasti. Heillä muutot olivat usein samantyyppisiä kuin asunto
pakkomuuttajilla eli Turun heikosta vuokra-asuntotilanteesta johtuvaa. 

Lä.hiöt väestökehityksen ongelmana kaupungeissa 

KunnaUisilla toimenpiteillä helpommin tavoitettavia ryhmiä ovat asu
mistavoite- ja asuntopakkomuuttajat sekä eronneet. Muihin muuttajaryh
miin vaikuttaminen on jo vaikeampaa, sillä heillä muufOt liittyvät lähinnä 
määrättyihin elinvaiheisiin. 

Kaupunkien voimakkaan kasvun aikana rakennetut kerrostalolähiöt 
ovat muuttoliikkeen kannalra tällä hetkellä ongclm:ltlisimpia; työikäinen, 
perheellinen väestö muuttaa niistä pois ja tilalle tulee ikäänryneempää vä
keä. Lähiöt eivät pysty tyydyttämään ihmisten kohonneita asumisvaati
muksia, joita ei voimakkaan rakentamisen aikana otenu riittävästi huomi
oon. Tämä näkyy erityisesti asumistavoitemuurrajitla, joitle suurissa kau· 
pungeissa ei ole ollut tarjolla kohtuuhintaisia, riittävän suuria ja viihtyisiä 
tontteja ja asuntoja. Sen sijaan kaupunkien ympäristökunnista näitä puut
ruvia asumiskierron vaihroehlOja on löyrynyt - hintatasokin on ollut yleen
sä selvästi alhaisempi kuin suurimmissa kaupungeissa. Niiden etuna on li
säksi useimmiten ollut hyvät yhteydet kaupunkikeskukseen,joten matka-
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kaan ei ole esteenä muutoJle. Toisaalta sosiaali~ ja terveyspalvelujen saata~ 
vuus ja joustavuus OV:I.t pienemmissä kunn issa paremmat kuin suurissa 
kaupungeissa. 

Suunnirrelussa on kuitenkm otettava huomioon muutkin asumisvaihto
ehdot kuin omistusasumint=n. Vuokra~asuminen on yks i keskemen asumis~ 
kierron vaihe. Asuntojen puutruminen tulee paremmin ilmi kaupungin si
silistä muuttoa tutkittaessil, mutta myös lähtömuutossa on ryhmiä, asunto
pakkomuurtajia, jOtka eivät ole saaneet asuntoa kaupungista. Heillä on~ 
gelmana on erityisesti pienten vuokra-asuntojen saamisen vaikeus. Vuokra~ 
asuntojen suhteellinen osuu!> asuntokannasta onkin laskenut. Samoin plI!n
ten huonelsrojen osuus asuinhuoneisroista on vähentynyt 

Ympäristökuntien väestönkasvu tuo mukanaan kasvukipuja 

Voimakas muutroliike )'mpäristökunriin Ja niiden väestönkasvu ovat 
:J.nt:meet näille kunnille uusia kehittymisedellyryksiä; verOTulot kasvavat. 
palvelUjen tarjonta mahdollistuu paremmln. 

Toisaalta voimakas väestönkasvu tuo mukanaan kasvukipuja. ASUnto~ 
jen kysyntä lisa3 suunnittelupaineira. Samalla palvelutaso ei pysy väestö
kehityksen mukana. Yhtenä rekjjänä on myös väestön suuri vaihruvuus, 
joka näkyy mm. lisäänryvänä kitkaryöttömyytenä. Mielenkiintoista on 
sekin, missä määnn rakennusroiminnan keskittyminen näkyy kunnan 
kehittymisessä. Kykenevätkö voimakkaasti kasvavat kunnat hallittuun 
kasvuun ja rakentamiseen vai ryöstäyryyko rakentaminen suunnittelijoi
den käsistä? Seurauksena tästä saattaa olla samantyyppisiä ongelmia kuin 
kaupunkien lähiörakenramisen aikoihin (mm. viihtyisyysongelmat ja pal
velujen jälkeenjääneisyys). 

Kasvuajaudusta kaupunkisuunnittelun osana luovuttava 

KasvuaJarteluun perusruvat suunnitelmat eIVät ole nykyiscssä suurim
pien kaupunkien väestökehityksessä. realistisia. Kaupunkisuunnittelun tu
lisikin uudistua kehilyksen mukana. Scn sijaan, että pyritä;)n jatkuvaan 
väestönkasvuun. tulee läbteä korjaamaan vmoutuva väcsrörakcnnc. Kehi
tyksessä tulee ottaa huomioon elin vaiheista riippuvat joustavat väestömUll
tokset (esim. asumiskierro). 

Kaupunkien fyysistä ympäristöä tulee kohentaa; ahtaan kerrostalolä
hiön siirtäminen järven rannalle ei ole mahdollista. mutfJ. viihtyisyyttä voi
daan toki nykyisestä lisätä. Yhtenä lähtökohtana voisi olla mm. asukastai
minnan kehittäminen. Suunnittelussa olisi pyrittävä lisäämään asukkaiden. 
alan asianruntijoiden ja päätöksentekijöiden välistä yhteistyötä. Taloudel
lisen vaJlan ohjailcmasra rakcnramispolitiikasta tulisi päästä irti, mikä on 
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mahdollista lähinnä vain valtiovallan toimenpitein. 

Tarvitaan kaupunkitutkimuksen lisäämistä 

Jotta suunnittelun uusia suuntia voidaan hahmotella, mlee koko muut
toliikkeestä saada riinävästi tutkittua tietoa. Lähtömuuton ohella on ruo
nenava myös kaupungin sisäinen muuna ja rulomuutto. Suurimpien kau
punkien sekä niitä ympäröivien kuntien kehityksen kannalta on mielekäs' 
tä tutkia myös muuttajien sopeutumista uudelle asuinalueelle ja uudelleen
muuttohalukkuuna (paluuhalukkuutta). 
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5.7 TVOKYHMÄRAPORTTI 

Työryhmä n :o 2 

Pj. Vaklis. Pertti Rannikko 
Siht. Tutkija Jouni Korkiasaari 

Annettu teema herätti ryhmässä useita varsin kriittisiä kysymyksiä, 
Joista keskusteltiin vilkkaasti. Seuraava koonea kuvaa melko vapaamuotoi
sesti esiintulleita näkökohtia 

Merkitseekö tieto- tai informaatioyhtciskuntaan siirtyminen jotain olen
naisrsti uutta tai mnennäkemänömän SUUrta muutosta yhteiskunnassa 
ja. muuttoljikkeissä? 

Monet olivat sitä mieltä, että asiasta julkisuudessa kayry keskustelu on 
ollut historiallisesti melko näköalaronra. Asiaa ei myöskään ole riiträvästi 
rurkittu. On arvioitu. että] 90Q.!uvun vaihteen molemmin puolin tehtyjen 
monien keksintöjen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat itseasiassa saatta
neet oJIa Jopa mullistavampia kuin nykyisen tietoteknisen kehityksen vai· 
kurukscr (ks. Kultalahden eSitelmä). 

Onko arvosrusten muutoksilla olennaista merkitynä muuuoliikkeen 
kannalta? Voidaanko niiden muutoksista ylipäätänsä puhua muunoliik· 
keen yhteydessä! 

Keskustelussa tuli mm. esille näkökulma, jonka mukaan muutossa on 
pikemminkin kysymys ihmisen td.rpeentyydyrysmahdollisuuksien muut· 
tumisesta eikä niinkään arvosrusren muutoksista. K)lsymys olISI yksinke .... 
taisesti vain siitä, että perustarpeiden tultua. tyydytcryksi . ihmisen kiiye· 
täyryminen alkaa määräytyä sekundäärisren ta.rpeiden mukaan MasIowin 
esinimän tarvehier:ukian mukaisesti . Mikäli mahdolliSUudet näiJc::n tar· 
peiden tyydyttämiseen ovat tietyssä ympäristössa puutteelliset. alkaa ih· 
minen etsiä niitä muualta. Muuton edellytyksenä on kuitenkin se, etrei· 
vät perustarpeiden ryydynämismahdollisuuder olennaisesti heikkene tai 
vaarannu. Toinen edellytys on se, enä muuuajalla On riittävästi resursseja 
(varallisuutta. koulutusta, ammattitaitoa ym.) kilpailla uuden ympäristön 
tarjoamista mahdollIsuuksista. Toisaalta, jos näitä resursseja on riittävästi, 
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ei muuno välttämättä ole lainkaan tarpeellinen, koska tarpeen tyydytys 
saattaa olla mahdollista ilman muunoakin. 

Tuotanroteknisen kehityksen myötä ihmisen perustarpeet ovat tulleet 
yhä paremmin tyydytetyiksi. Lisääntynyt vapaa·aika ja varallisuus ovat 
merkinneet lähinnä sitä, etta ihmiset ovat aikaisempaa vapaammin voineet 
tOimia omien mielihaJujensa mukaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että ihmisten arvostukset sinänsä olisivat muuttuneet. 

Yleensä lienee niin, että ihminen haluaa elää sellaisessa ympäristössä, 
jossa hän on syntynyt tai ka~vanut. Jos hän on jostain syystä joutunut 
muuttamaan pois tällaisesta ympäristöstä, lodennäköisesti hän pyrkii sii
hen tilaisuuden tullen palaamaan. Ihmisen arvostukset eivät näin ollen 
näynäisi juuri muuttuvan, vaan pysyvän pikemminkin ennallaan. Arvos
tusten muutokset koskevat ehkä enemmän erilaisessa ympänstössä kasva
neiden sukupolvien välisiä eroja (maaseudulla vs. kaupungissa kasvaneet 
ikäluokat). 

Liittyvätkö arvostukset vain vapaaehtoiseen cJj M . tavoitemuuttoont Eikö 
ns. pakkomuuttajalla ole arvosruksia? 

Käsitys muuttoliikkeen taustalla olevien arvostusten muuttumisesta 
perustuu ilmeisesti oletukseen, jonka mukaan vapaaehtoinen ja pääosin 
muiden kuin taloudellisten tekijöiden vuoksi tapahtuva muutto olisi niil
läkin. jotka Joutuvat muuttamaan vasten tahtoaan esim. työttömyyden 
vuoksi. Heidän kohdallaan on tietenkin kysymys siitä, etteivät he voi toi· 
mia arvojensa mukaisesti. Tai jos arvot samaistctaan tarpeiksi. voitaisiin 
ehkä sanoa heidän muuttavan taloudellisten arvojen vuoksi . Mikäli he myö
hemmin muuuavat ei· taloudellisista syisrä, esim. kerrostalosta omakotita
loon. ei se tietenkään välttämättä merkitse sitä, että heidän arvostuksensa 
olisivat muuttuneet: Todennäköisesti he ovat jo alun alkaen halunneet 
asua omakotitalossa. AikaisemmlO he eivät vain ole pystyneet tavoitettaan 
toteuttamaan. Muuton edellytyksenä on kuitenkin se, ettei perustoimeen
tulo sen vuoksi vaarannu_ 

Onko muuttoliikkeessä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka heijastaisivat 
arvostusten muutoksia tai muuttoliikkeen syyrakenteen muuttumista? 

Muuttoliikkeen syiden (arvostusten) muuttumista voitaisiin perustella 
mm. sillä, että kaupungista maaseudulle muutto, siirtolaisten paluumuut
to, kuntien sisäinen muutto ja ns.lähimuutlo on viime vuosina lisääntynyt. 
Vastaavasti kuntien välinen muutto, maastamuutto ja yleensäkin ns . kau· 
komuurto on vähentynyt. Heijastav3tko nämä muutokset esim. siirtymistä 
ns. kovista, raloudellisism arvoista ns. pehmeisiin, elämänlaatua korosta
viin ("vihreisiin") arvoihin? Vastaus saattaa olla enemmän kielteinen kuin 
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myönteinen, sillä esimerkiksi kaupungista maaseudulle muutto on pääosin 
naapurikumiin suuntautuvaa asunnon vaihtoa, Jollaista tapahtuu myös 
kaupunkien sisällä. Muuton yhteydessä ei y leensä vaihdeta työpaikkaa. 
Kuntarajan )'lit}lksellä ei sinänsä ole sanottavaa merkitystä. Kysymys on 
paljolti siitä , että asumlsrila on käynyt kaupungeissa ahtaammaksl. Asun
non hankkiminen naapuri kunnasta on sen vuoksi helpompaa ja edullisem
paa. Rannikon tutkimuksiSta käy toisaalta ilmi (ks. luku 5.3.).euä osa kau· 
pungista maaseudulle muuttaneista on Etelä·Suomen teollisuudesta ~'u l os' 
rationalisoiruJa" henkilöitä. jotka ovat palanncct kotikyläänsä pitkäaikais· 
[}'önömiksi. 

Kuten Rannikko csitelmassään toteaa, maassamuuron väheneminen 
koskee lähinnä henkilöitä, joilta puuttuu ammatillinen koulutus Tähän 
on syynä se, etrel työttömiksi joutuneille kouluttamauomille ihmisille ole 
enää työtä tarjolla siinä määrin kuin aikaisemmin. Nykyisen rakcnnt:työt
tömyyden aikana muuttajat kuuluvat yhä useammin ammattitaitoiseen 
työvoimaan, Jonka kohdalla muutramincn liittyy) leensä uralla etenemi
seen Siirtolaisuuden vähenemmcn jOhtuu paljohi samoista syistä. ts. siitä, 
ettei muissa maissa. lahinna Ruocsissa, ole enää tarvil~u aiemmassa maärin 
vähän kvalifioitunurra siirrotyövoimaa. Lis3iintynyt paluusiirtolaisuus 
taas selinyy lähtömaiden kiristyneellä taJoudellisclla tilanteella ja tuomn
non nttlon:l1isoinnilla sekä Suomen taloudellisen tilanteen suhtee llisella 
parantumisella. Toisaalta useimmat siirwla iset ovat jo alun alkaen aiko
neet jossain vaiheessa palata takaisin . Paluumuurossa onkin ensisijaisesti 
kys)' mys siitä, että mlluron taloudelliset esteet ovat pienentyneet. Lasten 
tulo kouluikään on lisäksi usein oUut eräänlaisena muutOn laukaisevana 
tekijänä. Mistään arvostusten muutoksista ei juurikaan ole ollut kysymys. 

Onko muuttoliike tulevaisuudessa yhä enemmän ns. tavoitemuuttoa? Oh
jaavatko ihmisten omat arvot ja päämäärät yhä enemmän muuttoliikettä? 

Eräiden tutkijoiden mukaan (ks. Rannikon esitelmä) taloudelliscLJa ra
kenteelliset pakot ohjaavat edelleen muunoliikcrrä . Ne vain välittyvät uu· 
della tavalla: "muuttopakko" kohdistuu uusiin ryhmiin (hyvin kouluret
tuihin) perinteisten pakkomuunajien ollessa vastaavasti entistä sidotumpia 
koripaikkakunnilleen. Toisaalta muutropakko ilmenec cpäsuoremmin 
muunajan slSä,stamlen "arvosrusten" kautta. Muuno saattaa olla monille 
pakonomaista pyrkimystä pysyä mukana elintason ja urakehityksen ora
van pyörässä. 

Liikkuvuuden väheneminen on ollut paljolri seurausta työmarkkinoilla 
tapahtuneista rJkennemuuwksista. Tämå ei kuitenkaan välttämättä ole 
pysyvä ilmiö. Maassamuutto onkin itseasiassa t98o-Iuvun alkupuolella 
jälleen lisääntynyr Muutos tllny) lähinnä taloudellisen toiminnan vilkas-
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rumiseen ja aktiivisiin pyrkimyksiin lisätä työvoiman alueellista liikku· 
vuutta. Kehitysalueilla on edelleen runsaasti työtöntä työvoimareservta. 
joka on tilaisuuden tullen valmis siirtymään työhön Etdä·Suomeen, Vä· 
hän koulutetun. ammatcitaidonoman työvoiman kysyntä vähenee kui· 
tenkin jatkuvasti [uotantoteknisen kehityksen myötä. Tulevaisuuden 
muuttoliike koskee yhä enemmän uraputkessa eteneviä, pitkälle koulutel
tuja toimihenkilöitä ja ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Työmarkkinoiden kehitys heijastaa yhteiskunnassa tapahtunutta po~ 
larisoitumista ja segregoitumista. Samanlaista kehitystä on havaittavissa 
myös asuntomarkkinoilla. Kaupunkien asuntoalueet ovat eriytyneet yhä 
selvemmin asukkaiden sosioekonomiscn aseman mukaan matalan ja korke
an statuksen alueisiin. Tähän liittyen on arvioitu, enä kerrosralolähiäiden 
ongelmat saattavat lähivuosina purkautua yhä enemmän niistä poismuut· 
tona. 

Jouruvatko yksityisen ihmisen arvot ja yhteiskunnan kokonaiskehityksen 
tarpeet yhä enemmän ristiriitaan keskenään? 

Yhteiskunnan pOliittinen päätÖksenteko Ja talouselämän toimintaperi~ 
aatteet perustuvat pääosin ns. koviin. taloudellisiin arvoihin. joiden on 
yleensä nähty olevan ristiriidassa ns. pehmeiden arvojen kanssa. Voidaan 
kysyä, kummat arvot viime kädessä ovat määrääviä ihmisten muuttopää~ 

töksissä ja tuleeko niiden välinen jännite tulevaisuudessa lisääntymään vai 
vähenemään? 

Edellä tarkastellut näkökohdat ovat paljolti spekulatiivisia ja kaipaavat 
tarkempaa rutkimista. Ryhmälle annettu tehtävä. oli ehkä väärin asetettu: 
Arvosrustcn muutosten sijasta olisi ollut olennaisempaa kysyä, lisääkö 
"tietoyhteiskuntaan" Siirtyminen ihmisten mahdollisuuksia valita aikai· 
sempaa vapaammin asuinpaikkansa omien päämääriensä tai arvojensa mu· 
kaisesti. Ryhmässä käydyn keskustelun perusteella vastaus näyttäisi enem· 
män kielreiseltä kuin myönreiseltä. 
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6. ALUE RAKENTEEN JA YMPÄRlSTON KEHITYS KUNTATA
SOLLA JA NIIDEN VAIKUTUKSET MUUTTOLIIKKEESEEN 

6 . 1. ALUERAKENTEESEEN JA YMPÄRISTöÖN LIITTYVÄ KEH I
TYS JA MUUTTOLIIKE 

Ylijohtaja Sirkka Haurojärvi 

Aihetta voidaan lähestyä kahtaalta, tarkastella alucrakcnlceseen ja ym
päristöön liittyviä tekijöitä muuttoliikkeen aiheuttajina sekä muunoliiket
tä aluerakennetta ja ympäristöä muovaavana tekijänä. Käytän molempia 
t'J rkastelu kulmi a, 

Ympäristötckijät muuttoliikkeen aiheuuajana 

Aluerakenne on eri toimintojen, kuten asumisen, työn ja palvelujen 
alueellisen sijainnin muodostama fyysinen kokonaisuus. 

Muuttoliikkeen syitä tutkittaessa (tilastokeskus) on havaittu, että yli
voimaisesti yleisin muuton syy liittyy työhön - yli 40 %:ssa tapauksista. 
Seuraavana tulevat asunroon tai asumiseen liittyvät syyt (23 %), perhe
syyt (J 7 %). opiskelu 5 %. palvelut 3 % J3 terveys 3 %. Eli pcrhes)' irii lu
kuunonamatta tärkeimmät muuton syyt liittyvät tavalla tai toisella alue
rakenteeseen tai ympäristöön. Työhön liittyvä muuttoliike on varsin usein 
ollut luonteeltaan n5. pakkomuunoa - pakoa työnömyydesrä. Usein ja 
nykyään ehkä enenevässä määrin työhön liittyvä muuttoliike on kuiten
kin luonteeltaan ns. tavoitcmuutroa - tähtäimenä uralla eteneminen. 

Asumiseen liittyvät syyt olivat emo tutkimuksessa toisella tärkeyssi
jaJla. Jos tutkimus olisi koskenut kaikkea muunoliikettä (eli myös kunnan 
sisäistä, jonka määrä on n kaksinkenainen maassamuuttoon eli kuntien 
väliseen muuttoon verrattuna), olisivat asumiseen liittyvät syyt varm:1an
kin korostuneet huomatravasti enemmän. 

Asumiseen liittyvän muuton syynä on pyrkimys tarpeita paremmin vas
taavaan asuntoon, koska elämäntilanteen mukaan asumistarve vaihtelee. 
Samoin muutto paremmin tarpeita vastaavaan asUinympäristöön. Usein 
halutaan imagoltaan parempaan asuinympätistöön. mikä mekanismi osit· 
tain selirtää slummiutumista, josta meillä ei vielä kansainvälisessä miflssa 
voida puhua, mutta merkkejä on olemassa suurilla kaupunkiseuduilla. 
Kynnelle kykenevät muuttavai pois huonoksi Icirnautuneilta alueilta. Kol
mas asumiseen liirtyvä muuton syy on pyrkimys asumiskustannusten ale
nemiseen . Tähän ryhmään kuuluvat muuwt OVat useimmiten paikallisia 
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- kunnan tai työmarkkina-alueen sisällä tapahtuvia. Poikkeuksena työelä
män ulkopuolella oleva väestönosa (eläkeläiset) tai muuten työpaikanl 
työnantajan fyysisestä sijainnista riippumattomat ihmiset. Heillä ryhmän 
merkityksen on ennustetru kasvavan. Eläkeläisten Floridaa Suomeen tus
kin syntyy; meilläkin esim. Varsinais-Suomen seurukaavaliiron skenaarior 
lounllissaarisron tulevaisuudesta kuitenkin jo viittaavat tämän tyyppiseen 
kehitykseen . 

Vapaa-ajan lisääntyminen lisää asuinympäristön panlnramispyrkimyk
siin liittyvää rnuunoa myös työssä olevien ihmisten piirissä. 

Voidaanko muuttoliikkeeseen \'aikuttaa kaavoituksella ja yhdyskunta
suunnitteIulla? 

On ensin selvitettävä missä määrin muutto on toivottu tai epäcoivotru 
ilmiö, eli mikä on tavoite. Tämä on yhteiskuntapoliittinen ja yksilöllinen 
arvonäkäkohta. 

Muutto lähes kaikissa tapauksissa merkitsee yksilölle henkistä, fyysistä 
ja taloudellista rasitetta, jonka minimoimiseen tulisi pyrkiä. Mutta muu
rolla saattaa olla myös positiivisia vaikutuksia: uusi ympäristö tuo uusia 
henkisiä virikkeitä ja uusia mahdollisuuksia niiden konkreettisten pää
määrien lisäksi, joita muutolla pyritään toteuttamaan. 

Muutosta aiheutuu lisäkustannuksia ja epäroivottuja seurauksia myös 
yhteiskunnan kannalta, mutta kuten yksilön kohdalla, asialla on tässäkin 
kääntöpuolensa eli positiiviset piincensii . Tätä käsitellään tarkemmin 
kappaleessa Muuttoliike ympäristöä muovaavan:1 tekijänä. 

Jos ja kun muuton pakonomaista tarvetta pyritään rrunimoimaan, se 
asettaa yhdyskuntasuUnnilclulle kieltämättä omat haastcensa, 

Ideaali yhdyskunta olisi kai sellainen. jossa yksilön elämän eri vaiheissa 
suorittamat wiminnot (työ, vapaa-ajanvietto, palvelut, opiskelu, päivähoi
tO jne.) olisivat fyysisesti kohtuullisella etäisyydellä saavutettavissa aina 
saman asuinpaikan puineissa . Käytännössä tällaisen ideaalin saavuttami
nen on mahdottomuus. Hyvällä suunnitteJull:1 voidaan kuitenkin vähentää 
pakosta tapahtuvan muuton tarvetta Ja luoda edellytyksiä sille, että muut
to haluttaessa voisi tapahtua saman kunnan tai yksilön fyysisen elin piirin 
puitteissa. Näin vältetään sosiaalisten siteiden katkeaminen mikä usein on 
Johtanut sosiaalisiin ja henkisiin ongelmiin,'-

Edellytyksenä tälle on, että alueellinen kehitys valtakunnallisessa mitas~ 

sa on tasapainoista, eli työtilaisuuksia on saatavissa siellä missä ihmiset 
asuvat. Yhdyskunnista olisi siis kehitettävä riittävän monipuolisia työ- ja 
asuntomarkkina-alueita, joissa on monipuoliset palvdut ja vapaa-ajanviet
romahdoUisuuder. Tämän saavuttaminen vaatii jatkossa uuden rakentami
sen suuntaamista tukemaan olemassa olevia yhdyskuntia 
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On vaarallista ajatella , että aluerakenteemme olisi nyt itsestään srabiloi
tumlssa. Meillä on edessämme laaja teollisuusrakenreen muutOs, vapaa' 
ajan lisääntyminen ja ikärnkenreen vanheneminen. Miten olemme yhdys· 
kuntasuunnittelussa varaUtuneet tähän? Emme juuri mitenkään. On vaa
rana, että jälleen parinkymmenen vuoden kulultua. (kuten viimeksI 70-
luvulla), jälkivilsaina päivittelemme käsistä ryösräytynyttä yhteiskunnallis
ta murrosta. Suunnittelulla ja selkeillä tavoiuciJla tätä kehitystä VOidaan 
ohjata halutruun suu maan, vaikka kehityksen "hallitseminen" sinänsä 
olisikin mahdotonta. 

Muuttoliike ympäristöä rnuo\'aavana tekijänä 

Muuttoliike on suhteellisen pieni tekijä jos ajatellaan niitä syitä. jOtka 
ovat aluer.\kenrccssa p ymp:i.risrössä tapahmvien muutOsten takana. UJ
merkiksi Uudenmaan läänissä väestömäärä kasvoi 1970-luvu113 n. J20 000 
hengellä eli n. 12 %:lIa. Maassarnuuron osuus tästä oli n. 70000. Maasta 
mUUtto oli negatiiviSta n. - a 000. Ts. muuttoliikkeen (so. kuntien välinen 
ja maastamuu[to) ansiosta väkiluku kasvoi hieman yli 6 %:l1a. Vastaavana 
aikana asuntokanta kuitenkin lisäänryi yli 30 %:l1a ja huoneistoala lähes 
50 %:l1a. Kun lisäksi Otetaan huomioon, enä lähes neljännes asumoraken
tamiscsra oli asuntojen poistumaa korvaavaa tUQ(anwa. on muuttoliikkeen 
vaikutus aJuerakemeen muutoksiin Uude ll amaalla ollut 7o-IuvulIa voimak
kaasta muuttoliikkeestä huolimatta kuitenkin kohtalaisen pieni (tällä ta
valla mitattuna) . Huomattavasti merkittävämpiä vaikutuksia on ollut asu
misväljyyden kasvulla. asuntokunrien keskikoon pienenemiselh't ja vanhan 
ybdyskuntarakenteen uusintamise lla. 

Kuva kuitenkin muurruisi jossain määrin. jos tarkasteltaisiin alueraken
reen ja ympäristön muutoksia Uudenmaan sisällä. Paikallisesti muutfoliik
keellä on ollut huomanavakin merkitys ympäristön muovautumiseen -
erityisesti Helsingin ympäristö kunnissa. (Jokainen uusi asuntohan merkit
see samalla muuttoa). 

Nopean rakentamisen ja rulomuuwn seuraukset ympäristön kannalta 
ovat kaikille jo tuttuja - niistä on niin paljon mm. lähiökeskustelUIssa 
puhuttu: yksitoikkoisuus. irrallinen rakenne, palvelujen jälkeenjääneisyys 
jne. Vastaavasti iäbrömuuttoalueiden ympäristölliset ongelmat ovat tun
netut : palvelujen katoammcn. ikarakenreen yksipuolisuus jne. 

Tietoisella muuttoliikkeen ohjaamisella on kuitenkin myös pystytty 
usein parantamaan ja luomaan uusia viihtyisiä clinympäristöjä. Palvcluva
rusrus kehittyy, väesrörakenne tasapainottUu Ja synryy uusia entistä mo
nipuoliscmpia työtilaisuuksia. 
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6.2. KOMMENnl 

Prof. Pentti Yli-Jokipii 

Ylijohtaja Sirkka Haurojärven t:sitelmässä on kaksi sellaista käsitettä, 
aluerakenne ja ympäristö, joiden alkuperäinen merkitys on ollut suppeam
pi mutta jotka on ajettu mieltää yhä avarammin, AJuerakenne on alueelli
nen suunnittelun tuottama käsite, joka alunperin tarkoitti ensisijaisesti 
fyysistä ympäristöä eli lähinnä maan käyttöä. Aluerakennc-käsitteeseen on 
tullut kehityksen myötä aina vain lisää wiminnallisia elementtejä, kuten 
keskus- ja vaikurusaluejärjcstclmät niiden kaikenasteisessa suunnittelussa 
saaman tärkeän roolin takia samoinkuin esimerkiksi väestön liikkuminen 
työpaikkojensa ja asurniscnsa mukaisesti. Ympärislö-käsjncen kohdalla 
on rapahrunut vieläkin se lvemmin tämä lavenrumincn. Sekin tarkoitti 
alunperin fyysistä seutua taikka tienoot3; esimerkkinä koti ja sen ympäris
tö eli kotiseutu. Myöhempi ympäristö-käsitteen käyuö on oUut yhä ava

rampaa ja avarampaa. YmpäristöJlä tarkoitetaan nykyisin yhä useammin 
ympäröiviä oloja, esimerkkinä käsite kasvuympäristö; joskus taas ympä
tistöksi käsitetään lähellä elävät, asuvat ja toimivat Ihmiset. En pysy tässä 
käiitemäärittelyssä pidempään. Halusin vain lyhyesti osoittaa, mitä Sirkka 
HautojärveJle annetun otsikon käsitteiden kohdalla on tapahtunut varsin 
lyhyessä ajassa. Käsirreet ovat lave.ntunee.t. ja sitä kau(ra tuo otsikko on 
maailmaa syleilevä ja varsin mahdoton käsitellä yhdessä lyhyessä esitel
mässä. 

Ihmisen tutustuminen kasvu- ja elinympäristöönsä ei tapahdu sattuman
varaisesti, ilman säännönmukaisuuksia. Siinä on havaittavissa vähiteHen laa
jencvia kehiä, jotka ovat selvästi nimettävissa ja joihin Ihminen samaistuu. 

Lapsen havaintomaaiJman keskuksena on hänen oma kotinsa. Sen ym
pärille rakentuu pihapiiri, naapurit omine alueineen ja kotikylä tai kau
punginosa. Maaseudulla tämä piiri laajenee käsittämään lähipellot, vesistöt, 
mäct ja metsät, kaupungissa taas rakcnnc(Ut kohteet ja niitä }'mpåröivät 
viheralueet. Tämä ensimmäinen piiri on kotiseutu. 

Kun iaajennamme k~i~yspiiriämme pitäjanrajojcn ulkopuolelle, tulem
me kotimaakunraan. Se on toinen clämänpiirimme. Maakunnat ovat toimi
neet Suomen kansalle yhtä selkeänä samaistumisen kohteena kuin kotiseu
tu omalla alueellisella tasollaan. 

Maakunnista koosruu maa Ja kansa, isänmaa, joka kotiseudun ja koti
maakunnan jälkeen muodostaa seuraavan clämänpii rimme. Suomen maan 
ja kansakunnan osana on kuulua "larvamaihin" Euroopassa, seuraavassa 
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elämänpiirissämme . Ylimpänä elämänpiirinämme on koko m:lapallo. joka 
on annettu meille kodiksi avaruudessa. 

Palaamme ensimmäl.sccn elämänpiiriin, koriseutuun. ja otan havaimova
lineeksi "pehmeällä tekniikalla" vanhan kansakoululaitoksen oppiaineen, 
Jonka nimenä oli kotiseutuoppi. Siinä opasteniin lapsi omaan ensimmäi
seen cJämänpiiriinsä, johon sisälryikin paljon opittavia asioita: rikas luonto 
yksityiskohtineen, maisemat vuodenaikain ja vuorokaudenaika.ln ja säiden 
vaihte1ussa sekä ihmiset elinkeinoineen ja harrasruksineen ja perinreineen. 
Tässä oppiaineessa Gpetettiin lapset rakastamaan asuinpaikkaansa Ja leikki 
tlenoilaan, sanalla sanoen kotiseuruaan, johon uscimmHcn myös nUoruu
den muistot keskittyivät ja jossa monella oli mahdoll isuus elämäntyönsä 
tehdä. 

Nopea muunoliike velloi suuren osan Suomen väestöstä lyhyessä ajassa 
19t1o- ja 197D-luvuilb uusille asuinsijoille. erityisesti kaupunkeihm. Maa
lalsolosuhrclsiin tehdyt kotiseutuop in oppikirjat alkoivat näyttää vanhah
tavilta . Kotiseutuopin nimi tuli vaj hdetuksi ymparistöopiksi. Kotiseutu, 
kappale isänmaata. ei enää kelvannur aiheeksi ja Sisällöksi oppiaineellc. 
Ympäristöopin opetuksessa lähdettiin liikkeelle yhteiskunnasta laveas.<;a 
mielessä . kokonaisvaltaisesri, kmen sanonta kuului. Oppikirjat kirjoitet
tiin nykyihmiselle, ei lapselle. Ne tulivat lavean ympäristökäsirreen mu
kaan sisähämään pirstourununa tierorihkamaa sen r.nnalla, mita on ih
misen kotiseutu. Kysykäiipä ne teistä joilla on siihen mahdollisuus lähi
pijrissänne pieneltä nykykoululaisclra. mikä on hänen mielestään vaikein 
kouluaine. Hän vastaa melko suurella rodennäköisyydeUa: ympäristöoppi. 
Kaupunkihislapsille ei ole koskaan kirjoitettu kotiseulUoppia. Kuitenkin 
myös kaupunkilaisella, varsinkin lapsella, täytyy o lla oikeus kotiseutuun. 
Muunaneellakin tulisi olla mahdollisuus uuteen kotiseutuun uudella paik
kakunnalla . 

Otan "pehmeäIlä tekniikall a" toisen esimerkin lähielämänpiirin muuttu
misesta. tällä kertaa aikUisten maailmasra. Havaintovälineeksi tässä otan 
Heikki Klemetin pienoisesseen "Ranttehel1a". Heikki KJemctti ei ollut 
pelkästään kuoromies, vaan monipuolinen kuluuurihenkiJö, Joka kirjoitti 
kokemuspiiristään pieniä lastuja. Lasrut ovat konkreettisesti kysymyksessä 
tässä esseessä, " Ranttehel1a". Rante on lhan suomenkielinen sana,joka tar
koittaa halkojen hakkuupaikkaa. Ranttehella olo tarkoittaa kansan kielessä 
yksinkertaiseni .sitä, että ollaan hakkaa massa halkoja rangaista kevätau
ringossa saunan, riihen tai navetan vieressä. Klemetri kirjoirtaa: "Mikäpä 
tuoksui suloisemmalta kuin tuoreesta rangasta hakattu honkahalko? Ei 
edes leppä, vajkka sekin on hauska hakata" . Hän kuvaa edelleen halkoja 
hakkaavan miehen kokemia kevään tuoksuja ja ajawksia tulevasta kesästä. 
Tuomenkukat. Juhannus ja Sanna-Liisa olivat siinä mieben miclessii. 

Rannehilla hOldettim suurin Osa cnergiatarpeestamrne silloin kun kan-
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samme oli jakaantunut tasaisesti saloille Suomen. Nopea kaupungistumi· 
nen merkitsi antautumista tuontienergian varaan. Siinä olemme. Olem· 
meko loppujen lopuksi ainakaan elämisen laadun suhteenvauraampia kuin 
ranttchilla ollessammc. Kaupunkikerrostalon ikkunasta tuijotteleva työtön 
on myös roimeron: Hän ei voi lähteä rantteheUe kivitalon seinustalle. 

Sirkka HautojälVi viittasi esitelmässään jälkiviisauteen ja tähän nähden 
voidaan kysyä : Täytyikö tämän kaupungistumisen ja muunoliikkeen myös 
meillä tapahtua? Vastaus on varmasti pcrusilmiöiden osalta: Kyllä, niiden 
täytyi tapahtua. Kaupungistuminen on näet meidän aikamme- yhteiskun
nan eräs luonteenomainen ilmiö: keskeinen yhteiskunnan perusulouuvuus. 
Amerikka lainen Jack P. Cibbs on kuvannut kaupungistumista yksinkertai
sella sarjalla vaiheita, joita professori Mauri Palomäki on Suomessa kauniil
la mallisarjalla havainnollistanut. Ensimmäisessä vaiheessa kaupungit syn
tyvät. mutta maaseutuväestön suhteellinen kasvu on suurempaa kuin kau
punkien. Toisessa vaiheessa kaupunkiväestön kasvu tulee nopeammaksi 
kuin maaseutuväestön. Kolmannessa vaiheessa maaseutuväestö alkaa abso· 
luuttisesti vähetä. Neljännessä vaiheessa keskittyminen menee niin pitkäl· 
le. että pienten kaupunkienkin väestö alkaa vähetä. Viidennessä vaiheessa 
urbanisaation haittavaikutukset tulevat niin huomattaviksi, että väestö aI
kaa siirtyä suurkaupungeist3 ympäröiville maaseurualueille, eli väentiheys
erot konsentraatioalueilla alkavat tasoittua. 

Jokaisella tässä lueteUulla vaiheella on vaikutustapansa myös perifeeri
sillä alueilla ja kaupunkeja ympäröivillä maaseurualueiUa. Ensimmäisessä 
vaiheessa, jossa siis maaseutuväestön kasvu on suhteellisesti suurempi kuin 
kaupunkiväcstön, asutuksen rintama vyöryy kohti perifeensiä alueita. 
Maaseutu elää ekspansiivista kaunaan. Toisessa vaiheessa, jossa kaupunki
väestön suhteellinen kasvu tulee nopeammaksi kuin maaseutuväestön, aJ· 
kaa väestÖn muutto maaseudulta kaupunkeihin. Koska maaseudun väestö 
tässä vaiheessa vielä absoluuttisesti kasvaa, negatiiviset supisrumisvaikutuk· 
set eivät vielä ilmene. Ne tulevat esiin vasta kolmannessa vaiheessa, jossa 
maaseutuväestö alkaa absoluuttisesti vähentyä. Maaseudun pikku keskuk· 
set, niiden vähittäiskauppa ja palvelukset, alkavat väestönpuutteen takia 
kärsiä. Kouluja joudutaan lakkauttamaan pienentyneen syntyvyyden ta
kia. Julkinen liikenne käy kannattamattomaksi. Vielä pahemmaksi nämä 
negatiiviset supisrumisilmiöt rulevat, kun pienten kaupunkienkin väestö 
neljännessä vaiheessa alkaa vähentyä. Niiden teollisuus, joka ei kykene kil
pailemaan suurten kaupunkien fuusioituneiden tehtaiden kanssa, ei enää 
voi tarjota työtä. Kauppa ja palvelukset kärsivät entistä enemmän, koska 
pienissä kaupungeissa itsessäänkäan ei c_nää ole ostovoimaa. puhumattakaan 
ympäriövästä maaseudusta. Viidennessä vaiheessa, jossa väcntiheyserot 
konserntraatioalucilla alkavat tasoiaua, perifeeristen alueiden tila jatkuu 
samana tai vain pahenee. Suurkaupunkeja ympäröivä maaseutu sen sijaan 
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kokee suuria muutoksia. Sekin kaupungistuu ja sen pikku keskukset saaval 
takaisin toimitojaan, vähittäiskaupan ja palvelujen yrityksiä. Myös kultruu' 
ritoiminta elpyy. mutta ei maaseudun kyläkulttuunn muodossa vaan k:lu' 
punkikulttuurina. Vanha voimakas maaseudun kyläkulttuuri on tämän 
prosessin myötä hävinnyt perifeerisiltä alueilta väestön vähenemisen takia 
ja suurkaupunkeja ympäröiväitä maaseudulta uudenlaisen väestöainekscn 
tulon takia. Prosessin myötä synryvär myös kehitysalueet. 

Tämän prosessin käyvät kaikki kehittyneet maat läpi. Suomessa tämä 
prosessi käytiin läpi myöhään ja äkkinäisesti. Pari vuosikymmentä sinen 
taloudelliset ennusteet lupaSIVat meille loistavaa ruJevaisuutta, herkeämä· 
töntä kasvua. Kasvukiihko vallitsi . Uskoniin kasvukeskusideoiogiaan, jon
ka mukaan kasvun keskittäminen tietyiUe paikkakunnille säteilisi hyvin· 
vointia myos ympäröiville 9.lueille, etäällekin. Harva epäili puhtaasti eka-
nometristcn, taloudellisiin laskelmiin perustu vien ennusteiden paikkansa
pitävyyttä. Vasta 197Q-Iuvun puolivälin energiakriisi havahduni huomaa
maan tosiasiat. Edesmennyt akareemikko Ilmari Hustich muistutti useasti, 
että kasvuideologi:l.an perustuvat teollistamisen ja kulutuksen mallit aiheut
tavat pohjoisissa olosuhteissa. joissa me Suomessa elämme, ankarampia pai· 
neita kuin maapallon keskileveyksillä. Täällä pohjoisessa eletään herkem
min luonnon varassa ja luonnon ehdoilla. Keskittämisellä on täällä suhteel
lisesti vakavammat seuraukset kuin etelämpänä. 

Vielä 19S0.1uvullakin maaseudun haja-asurusalueiden, jopa syrjäisimpi· 
en seutujen, e1ämäncilanne vaikutti varsin suoruisalca. Sodanjälkeinen asu' 
rustoiminta, johon oli joudunu pakkotllanreessa, oli ikäänkuin uudelleen 
herännyt vaihe suomalaiseen asumisperinteeseen kuuluneesra erämaan val
loituksesta . 1960.luvun kuluessa ja varsinkin 1960. ja 1970.luvun vaih
teessa haja-asurusalueiden kukoistuskausi päättyi. Pyörät pysähtyivät, su
pisrumisvaikutuksia alkoi ilmetä joka alalla, våestökatoa ilmetä. Suuri 
muutto oli meillä poikkeuksellisen raju ilmiö kansainvälisesti katsoen. 
Kehityksen nopeus meillä selitryy paljolti pohjoisen sijaintimme harvalla 
asutuksella Kasvutilanteessa kykenevät työvoimareservit imettiin äkki· 
näisesti tyhjiin. Imu oli meidän harvaan asurussa maassamme voimakkaam
pi kuin kasvukeskusten säteily. Tämä on nimenomaan Ilmari Husnchin 
tulkinta tapahtunt!csta . 

Supisrumisvaikuruksct koskivat laajoja alueita maastamme maaseudun 
tyhjenemisena, mutta samalla yhtäkkinen ka~vu ja siihen liittyvä kansain
välistyminen satuni koko kansakuntaa: kansallisten ja sivistyksellisten eri· 
koispiirreidemme katoaminen. tierynlainen tOipakulttuurin rappio. juuret· 
tom uuden lisääntyminen, yhdcnmuk:iistumlnen ja massoittuminen luon
nehtivat näitä muutoksia. Kaupungista ei oikein ole [ullut mcr.säsuoma
laiselle kotiseurua. Kaupunkilaisten kotiseutu oppi on vieJä kirjoinamatta. 

Sirkka IlauwJärvi viittasi myös käynnissä olevaan suurkaupunkien väes· 
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tön levittäyrymisecn, kaupungista työssäkäyntialueelle suuntautuvaan 
muuttoon eli itse asiassa äsken esitellyn Gibbsin sarjan viidennen vaiheen 
merkkeihin Suomessa. Voimmeko me tähän jotenkin vaikuttaa? Mikä on 
suunnittelijan ja päättäjän osuus? 

Kun kaupunki kasvaa, asuruksen kasvuvyöhyke vyöryy keskustasta 
ulospäin rintaman tavoin. Ensiksi asuntoalueetsijoittuvat lähelle keskustaa, 
joka alkaa venyä rährimäiseksi pääliikenneväylien suunnassa. Kysynnän 
kasvaessa rakennetaan pääväylien väliset alueet, mutta samanaikaisesti 
asuntorakentaminen voimistuu ulompana pääväylien varrella. Tuolla etäi· 
syydellä alkaa seuraavaksi välialueiden rakentaminen. Kaupunki levittäy
tyy vaiheittain Käynnistävä voima tässä alueellisessa Ievittäyrymisessii 
on väestönkasvu sekä luonnollisen lisääntymisen että tulomuuwn kauna. 
Kasvuvyöhyke kulkee suurkaupunkialueen muodostuessa ennen pitkää, 
ja näin käy hyvin usein, yli alkuperäisen hallinnollisen alueyksikön raJo
jen. Tämän jälkeen tuossa alkuperäisen kaupunkiyrimen kunnassa asunto
rakentamiseen soveltuvien alueiden etsiminen on yhä työläämpää. Alueet 
ovat pienempiä, rakentamiseen ehkä huonommin soveltuvia, asukkaira 
vähemmän houkuttelevia ja varsinkin hinnaltaan kalliimpia kuin reunan 
kasvuvyöhykkeen rakennusmaa. Tämä kuvaus sisältää pääkehikon, johon 
rulevat yk<;ityiskohtien mosaiikin aiheuttavat eriasreiset päätökset. Tie
tenkin yhteisön päätökset, esimerkiksi liikenneväylien asettaminen ja kaa
voitus, ovat myöräilemässä ruon pääkehikonkin synryä. Suuri osa alem
manasreisia päätöksiä on yksilöiden tekemiä, e:sim. tontin ostosta ja ra
kentamisesta. Isoa kasvutapahrumaa, suurkaupungin kasvuvyöhykkeen 
etenemistä reunoille päin eriasteiset määräykset tai päätökset voivat 
tietenkin jossakin määrin hidastaa tai yksityiskohdissa muutoin jotenkin 
muuttaa, mutta itse kokonaismekanismiile parhainkaan virkamies tai 
päättäjä ei voi mitään. 

Tunnustaudun siis pessimistiksi suurten muuttoliikettä aiheuttavien 
kehitysmekanismien edessä, niin valtakunnallisten kuin paikallistenkin. 
Suunnittelijat ja päättäjät vain myötäilevät isoja kehiryslinjoja : alueet ke
hittyvät itsestään. Paljon on turhaa kiivaiIua ja päätoimista juonittelua. Eh
käpä olisikin syytä suunnittelussa ja päätöksenteossa nykyistä enemmän 
lähteä ihmisten välittömästä elinympäristöstä, jopa suorastaan lapsen mit
takaavasta, lapsen "kotiseutuopista"_ Ehkäpä silloin löytyisi myös kaupun
gista kotiseutu tämän kokemamme rajun murrosvaiheen jälkeen. Luulen, 
että monet lasten, nuorten ja aikuistenkin yhteisöt, varsinkin kaupungeis
sa, voivat pahoin siitä syystä, että ihmiset joutuvat kohtaamaan yhteiskun
nan ja yhteiskuntien maailmanlaajuiset ongelmat ennenkuin kasitykset 
omista lähimmistä eJämänpiireistä ovat heidän mielissään minkäänlaisessa 
järjesryksessä. Vasta sen jälkeen kun ihminen mieltää kotiseutunsa. koti
maa kuntansa p isänmaansa hän on valmis vastuuseen maailmasta . 
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6.3. TIETOYHTEISKUNNAN ALUERAKENTEEN KEHITYS KUNTA
TASOLLA JA SEN VAIKUTUKSET MUUTTOLIIKKEESEEN. 
TYÖRYHMAALUSTUS. 

FL Erkki Tervamäki 

Käsittelen ensiksi laajemmin tietoyhteiskunnan aluerakenreen kehitys
tä ja sen vaikutuksia muuttoliikkeeseen. Sen jälkeen esitän yhteenvedon 
muu[toliikkeen keskeisistä piirteistä ja niiden kehityksestä. Lopuksi luon' 
nehdin suuntaviivoja ryhmä työskentelylle. 

Aluerakcnteen kehitys ja muuttoliike kuntatasoUa 

Suomi on yhä voimakkaammin imegroirumassa yhtenä jälkitcollisena 
ydin alueena maailman talousjärjesrelmään (Oahmen 1984). Ydinalueille 
ominainen piirre on alueiden välisten tietoa siirtävien virtojen, joihin myös 
valtaosa nykyisestä muunoliikkeesräkin on luettava, voimak:!.s kasvu ja 
monimutkaisesti intcgroituva järjesrelmärakenne (Masuda ]980. Noydle 
& Stanback 1984). 

Voimakkaasti integroituvassa uetoyhteiskunnassa tulee ensin tarkastella 
aluerakenteen kehitysprosessia kokonaisuutena ja mennä vasta sitten taso· 
kobtaiseen tarkasteluun. tässä yhteydessä kuntatason tarkasteluun. Työ· 
ryhmän teeman määrittelyyn sisältyvä kuntataso-käsite on ongelmallinen, 
koska se on moniselitteinen. Se vaatii räsmentämistä. Aluerakennetarkas
teJuissa kuntatasoksi on nimitetty tiettyä alue- ja keskusluokkaa. Toisaalta 
itsehallinnolliset kunnat ovat hyvin erisuuruisia ja niistä vain pieni osa on 
alueraken tccllisesti määri teJtävissä juuri kuntarasolle. 

Kuntien erirasoisuurta aluerakcnn:cssa ei kuitenkaan tulisi nähdä muut
toliikerarkastc:lussa vain ongelmana. vaan tosiasiana. joka vaalii kuntien 
Illucrakenteellisen roolin aikaisempaa selkeämpää kuvaamista. Kuvauksen 
ruIisi perustua niihin aluejärjesrelmän piirteisiin. joilla on merkitystä muut
rohikkeen ymmärtämisessä ja ennakolnnissa. Kunnan koon ja keskusluok
kien merkitys muunoliikkeesecn vaikuttavana alucrJ.kenneplirtecnä on 
vähenemässä, koska nyt rietoyhreiskunnJ.n kehitysvaiheessa muuno
liikkeen s1t.ännönmukaiset kehiryspurteet Ja yhteydet aluerakenteeseen 
eivät enää liitykäiin l1iin selkeästi kuin aikaisemmin tiettyyn aluetasoon 
ja keskusluokkaan. Aikaisemmassa tcoltistumisvaihecssa Suomen keskus~ 
järjestelmä kasvoi I-.umulanivist:sti; milii suurempi keskus sitä suurempi 
tulomuuno ja sit:i nopeampi väkiluvun k:\svu. Tällöin myös monet kunnat 
pyrkiviit näennäisesti vahvistamaan k(.'skuswoliJ.an keskittämällä toimin
tojaan ja väesröään yhtecn pääkeskukscen. NYT tämä kumien keino on 
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menettänyt merkityksensä, koska pelkästään keskusluokan perusteella 
sijoitettavat yhteiskunnan toiminnot ja niistä aiheutuvat seurausvaikuruk· 
set ovat jo voimakkaasti vähentyneet. 

Kunnan ulkoisen ja sisäisen muuttoliikkeen ymmärtämiseksi ja rulevaifi 

suuden cnnakoimiseksi on pyrittävä tarkastelemaan kuntaa osana laajem
paa kehittyvää aluerakennetta. Tällöin sen rooli kiihtyVäsri integroituvas
sa tietoyhteiskunnan aluejärjestelmässä täsmcnryy. Keskusverkon lisäksi 
aluerakennetta on kuvattava monipuolisemmin kehittyvinä aluejärjesteI
minä. Näistä keskeisin on aina globaaliselle tasolle ulottuva tuotantojär
jestelmä. Muuttoliikkeen kannalta tietointensiivisen ruotanrojärjestelmän 
oleellisin piirre on ruotantoalueiden yhteistyö ja työnjako eikä palvclukes
kusten väLinen kilpailu asiakkaista. Tämä johtuu siitä, että tärkein tuote 
on soveltamiskelpoincn tieto, jonka kehittely on tehokkain ra hajauteruis· 
sa järjestelmissä. Tietotuotantoon ja tietointensiiviseen tuotantoon liittyy 
hyvin läheisesti ihmisten urakierro tiettyyn toimintaan -erikoistuneiden 
alueiden välillä. Eri ruotancoaloille erikoisruneiden yhtelstoimintamuoto
jen kehittyminen johtaa vähitellen myös alueiden nykyistä voimakkaam
paan omaleimaisuuteen ja itsenäisyyteen (Garreau 1982). Täma näkyy sa
malla paikallisten muuttokenttien voimisrumisena erityisesti seutu·, maa
kunta· ja va1takuntarasoillajälkiteollisissa maissa (CloutetaI1985, 49·57) . 

Kunratasollakin on muistettava myös muuttomotiivien voimakas muut
tuminen. Teollistuvassa yhteiskunnassa muutettiin lähinnä vain nuorena. 
Tavoitteena oli perustoimeentulon ja perusturvallisuuden varmistaminen 
eläkeikään asti jossakin teollisen yhteiskunnan kasvukeskuksessa. Tieto
yhteiskunnassa useimmat ammatit ja työpaikat eivat ole pysyviä. Siten 
tietoyhteiskunnan muuttokäyttäytymistä ohjaa yhä voimakkaammin 
ihmisten tavoite kehittää itseään ammatillisesti. Tämä näkyy jo selkeästi 
muuttosyyrakenteisra (Söderling 1983). Toisaalta nouseva tulotaso on 
lisännyt haluja toteuttaa itseään mahdollisimman monivirikkeisessä ym
päristössä. Muuttokäyttäyrymisen kehittymisessä on muistettava myös 
ihmisten tietotason nousu ja maailmankuvan monipuolistuminen. Kuntien 
ominaisuudet tunnetaan yhä laajemmalti. Enää ei muuteta syrjäseuduilta
kaan vain "Helsinkiin", vaan myös Espooseen tai Keravalle. Erityisen no-
peasti ovatkin kasvamassa juuri suurten kaupunkikeskusten esikaupunki
kuntien väliset muuttovirrat, mitkä on laskettava mukaan kaupunkiseuru
jen väliseen muuttoliikkeeseen (Tervamäki 1986). 

Monet teollisen yhteiskunnan kasvukeskuksista, joille perustoimeenru-
10a hakeva muuttoliike keskitti ihmisiä, osoittauruvatkin nyt tietoyhteis
kunnan kehitysvaiheessa ykSipuolisiksi toimeentulon, itsensäkehittämisen 
ja itsensä toteuttamisen suhteen. Myös polittisten asenteiden muutrumat
tomuus voi kärjistää tietoyhteiskuntaan siirtyvien alueiden ja vanhan teol
lisen vyöhykkeen välisiä eroja. Teollisrumisvaihceseen lukkiutuneet asen-
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teet karkonavat uudet alat kuihruvilta "savupiippu- ja liiturait3.vyöhyk
keiltä", kuten varsinkin Euroopan ja YhdysvaJtojen teollisista ytimistä 
voi selkeästi todeta (esim. Garreau 1982). 

Muutos teollisesta tictoyhrciskunnaksi näkyy jo selkeästi Suomen kun
tienvälisessä muuttoliikkeessä. Kasvukeskusten muu[[OVOiWl Ja taantu
vien syrjäseutujen mUlHcotappior ovat tyrehtymässä. Muut[otasc ei enää 
kuvaakaan kunnan roolia tietoyhteiskunnan aluejärjeste1mässä. Sen sijaan 
muuttoliikkeen vilkkaus ja muuton maantieteellinen suuntaaminen Liit
tyvät kiinteästi kunnan rooliin tietoyhteiskunnassa. Vilkkaan muu[[oliik· 
keen kunnat, joiden muutto suuntautuu muihin keskusseuruihin, eroavat 
yhä enemmän tietoyhteiskunnan tuotannosta vieraantuvisra syrjäseuduis
ta, joilla väestö on paikall3.anpysyvämpää ja muuttaa pääosin vain lähikes
kuksiin (Tervamäki 1986). 

Tietoyhteiskunnan tuotannolle näyttää olevan ominaista myös kiinteän 
työpaikkasuhteen heikkeneminen, mikä johtaa kaupunkiseutujen muutto-
kenttien laajenemiseen ja maaseudun esikaupungistumiseen. Yhä useam
malla yksilöllä ja perheellä työ hajoaa usealle paikkakunnalle.. Tänöin ko
din sijoittaminen yhä kauemmaksi esikaupungistuviin maa.laiskumiin tai 
suurten keskusten välislen liikenneakselien ääreUe on ainakin yhtä edulli
nen vaihtoehto kuin sijoitruminen kaupunkikeskukseen. 

Tulevatko myös lännen paJvcluyhreiskunrien budjettikriisit seurausil
miöineen Suomeen? Jos terveydenhoitoalan yksiköt pannaan kilpailemaan 
asiakkaistaan, Suomeenkin saanaa syntyä eläkeläisvyöhykkeirä beihin erl
koistuneine palvelukcskuksineen. Tulevatko tällöin csim. Lounais-Suomen 
ja Järvi-Suomen läänien saarnat eläkcJäisikäluokkien muuttovoitor kym
menkerraistumaan nykyisistä sadoista tuhansiksi vuodessa? Tuleeko Suo
menkin parhaille lomailualue.ilJe syntymään rictointensiivisten pienyritys
ten ja nuorten ammattilaisten keskittymiä , kuten Pohjois-Amerikassa? 
Vai pystytäänkö Suomessakin luomaan Japanin tapaan High Tech-keskuk
sia maakunrakorkeakoulujen yhteyteen? 

Tiivisrelmä muuttoliikkeen kehityspiirtcistä tietointensiivisessä yhteis
kunnassa. 

- ei enää suuria tase-eroja läänien välillä 
- muutlotase-eroja tulee ilmenemään seurukuntien ja maakuntien si-

säUä palvelujen keskiuymisen seurauksena. 
- kuntien eror tulevat olemaan muuton vilkkaudessa, muuttajien 50-

sioekonomisissa ominaisuuksissa ja muuton suunnissa ja etäisyyksissä, mi
kä johtanee alue-erojen voimistumiseen ja muuttoliikkeen vähentymiseen 
toisistaan poikkeavien kuntien välillä 

- ainakin seutukunta-, maakunta- ja valtakunnanosien keskusseurujen 
kunnat vahvistavat asemiaan tietoa käsittelevinä ja alueiden muurtovirtoja 
yhdistävinä keskuksina . 
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- tietoyhteiskunnassa tietyn aluekokonaisuuden keskus on usein mo
niytiminen keskusverkko, jota myös muuttovirrat sitovat kokonaisuudeksi. 

- keskusten muunovirrat monipuolisruvat. Vaikurusalueen lähtö· ja 
rulovirrojen lisäksi voimakas muutto liittää keskuskunnat kauempana si
jaitseviin samantapaisiin keskuksiin jopa yli kulttuurialuerajojen (Kuopio
Seinäjoki) sekä lähimpään suurempaan keskusseuruun. Tämä johtaa kes
kuksissa erilaisten väestöryhmien sekoirrumiseen ja edelleen varsinkin suu
rissa keskuksissa asunto- ja palvelumuotOjen monipuolisramisvaatimuksiin. 

- kansainvälisen muuttoliikkeen määrä ja osuus kasvavat voimakkaasti 
valtakunnanosakeskuksissa ja niiden esikaupunkikunnissakin (ollen jo nyt 
Pääkaupunkiseudulla 6000 henkeä vuodessa) 

- suurten keskusseutujen samankaltaisten esikaupunkikuntien välinen 
kaukomuuno lisääntyy (esirn_ Espoo- Kaarina-Kangasala-Kempele-Siilinjär
vi) 

- muunokäyttäyrymiscn suhteen muiden maiden syrjäseuduista poik
keavia ovat Suomen halVaan asutut syrjäseudut, joilla korkea koulutustaso 
ja itsensä kehinämisen halu ovat johtaneet pysyvästi korkeaan muuttovilk
kauteen ja pitkiin muunomatkoihin. Tuleeko niiden muurtoliikesäilymään 
edelleenkin samanlaisena vai tulevatko ne jäämään tietointensiivisen yh
teiskuntakehityksen ulkopuolelle kuten yleensä syrjäseudut muissa mais
sa? 

Tietoyhteiskunnan muuttoliikkeen piirteet ja kuntien sisäinen aluera
kennepoJitiikka: 

- keskittyminen vain yhden keskuksen kehittämiseen ei tunnu enää 
oikealta: se on yleensä johtanut sekä. keskuksen että syrjäalueiden yksi
puolistumiseen. Esikaupungistuvissakin kunnissa useiden alueiden moni
puolistaminen (työn, asumisen, palvelujen ja vapaan luonnonympärisrön 
suhteen) johtaa pysyvämpään väestöön ja pIenempiin ikärakenteen ja so
sioekonomisen rakenteen alueellisiin ja ajallisiin vaihreluihin. 

- maaseudun virkistys- ja kesäasutusalueiden kaupungistuminen on 
eräissä kunnissa tulevaisuuden suuria ongelmia. Aluerakenteellisesti on 
erityisen tärkeää huolehtia sekä vakituisen maasclltuasuruksen että vaki
tuiseksi kehittyvän, kaupungistuvan kesäasutuksen intresseistä ja sovitella 
ristiriitoja_ 

Ryhmätyöskentelyn suuntaviivoja 

1. Edellä olen hahmotellut aJuerakenteen muutosprosessin niitä piirtei
tä, joilla on ollut ja tulee olemaan yleisesti merkittävää vaikutusta kuntata
son ulkoist:n ja sisäisen muuftoliikkeen kehittymiseen. Käsitelläänkö niitä 
vielä yleisesti vai siirryräänkö käsittelemään kuntatason tavoitteita ja kei
noja? 
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2. Kuntatason aluerakentcen ja ympäristön sopeuuaminen netomtcn-
siivisen yhteiskunnan muuttoliikkeen kehittymiseen. 

Onko yksinäiseUä kunnalla aktiivisia keinoja va.ikuttaa työpaikko
Jen ja asukkaiden muuttoon, joita ohjaa hyvin nopeasti muuUuva 
laaja tuot".I.ntojärjestclmä 
Mitkä ovat sopivia kunnan kehittämistavoitteita aluerakenceen ja 
ympäristön suhteen ajatellen sopeutumista nopeasti kehiuyvään 
muunokäyttäytymiscen? 
Minkälaisia realistisia muuttoliikettä objaavia tavoitteita ja rnenene
Iytapoja on esitettävissä kaupunki-, esikaupunkl- ja maa.seurukun
nilJe? 

Kunnat ovat aluerakenteeltaan varsin erilaisessa asemassa, joten on ai
heellista käsitellä erilaisia ongelmallisia kuntatyyppeja. Myös kuntien alue· 
rakenteen ja ympäristön kehittämispolitiikka on vaihdellut. Hyvistä ja 
huonoista ratkaisuista sekä niiden tuottamasta muuttokäyttäyrymisestä 
on jo olemassa tietoa. Ryhmätyässii voitaisiin kuntien aluerakenteeUisen 
sijainnin, sisäisten aluerakenreellistcn ratkaisujen Ja miden ruottamlcn 
muuttoliikkeen piirteiden avu lla luonnehtia sopivia menenelyrapoja eri
laisille kunnille 
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6.4. TYORYHMÄRAPORTTJ 

Työryhmä 0:0 3 

Pj. Johtaja Juha Talvitie 
Sihe. Tutkija Matti Simpanen 

Työryhmä kiinnitti aluksi huomiota aiheen otsikointiin (Aluerakenteen 
ja ympäristön kehitys kumarasoUa ja niiden vaikutukset muu([oliikkee
seen) ja (Q[csi sen hyvin laajaksi ja monitahoiseksi. Keskusteltiin mm. siitä, 
millä tavoin eri keinot soveltuvat erilaisii,n kuoriin lähtien mm. jaosta ke
hittyvät kunnat - taantuvat kunnat. Tarpeet köyhissä kehitysaluekunnissa 
ovat usein hyvinkin erilaisia kuin kehirryvissä kunnissa. Näistä eroista huo' 
limatta työryhmä pyrki etsimään tiettyjä kuntien yleisiä kehityspiirteitä 
sekä keinoja niiden rasapainoiseen alueelliseen kehitykseen tietoyhteiskun
nassa. 

Työryhmä muotoili aluksi ne tavat, joilla aihetta alettiin käsitellä. Ryh· 
mä päätyi siihen, cnå ensin määritellään kunnan tehtävät ja tavoitteet. 
jonka jälkeen tarkastellaan kunnan yleisiä kchirysvirtauksia, erityisesti asu
misen, työn ja väestökehiryksen suhteen. Lopuksi etsitään erilaisia keinoja 
kunnan aluerakenteen hallittuun kehitykseen tietoyhteiskunnassa sekä 
kartoitetaan tutkimustarvetta tällä sektorilla. 

Kunnan tehtävät ja tavoitteet 

Keskustelussa kunnan tehtdvistå' painotettiin kunnan itsenäistä roolia 
siten, että kunnilla on oltava mahdollisuus ja velvollisuus kehittää oma· 
toimisesti aluerakennettaan ja ympäristöolojaan. Kunnan yleisenä tavoit· 
teena pidettiin kunnan kaikenlaisten voimavarojen mobilisointia ja yhden· 
tämistä sekä kunnan "elämänuskon" vahvistamista. Valtion tehtävänä on 
lieventää kuntien vä lisiä valtakunnan alueellisia eroja. Keskustelussa ro· 
dettiin, että kunnat voisivat kuntien vapaaehtoisen yhteistyön avulla vä
hentää alueellista li ikkuvuutta kehittämällä alueellista tasapainoa moni· 
puolisen asumisen, elinkeino- ja palveluroimintojen suhteen. 

Kunnan kehirysvirtaukset 

Toisessa vaiheessa työryhmä pyrki luotaamaan kunnan kehitysvinauk· 
sia asumisen, työn ja työpaikan sekä väestökehityksen suhret=n. Yleisesti 
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todettiin asumisen merkityksen muuttoliikkeessä kasvaneen. Asurruseen 
liinyviir laadulliset vaatimukset ovat lisääntyneet, samanaikaisesti paineet 
erilaisiin asumismuotoihin (kaksoisasuminen, yhteisöasuminen) Ovat lisään
rymässä. Myös asukkaiden mielenkiinto asuinaluettaan kohtaan on viime 
vuosina lisääntynyt, mikä näkyy mm. asukastoiminnan kehitrymisenä. 

Työn ja työpaikan suhteen oltiin yksimieLisiä siitä, että rietoyhteiskun
ca:tn siirtyminen merkitsee nopeira tuotantorakenteen ja työvoiman am
matillisen rakenteen muutoksia, mikä merkitsee ammatillisen liikkuvuu· 
den lisäänrymistä. Työryhmässä keskusteltiin myös sekä keskittyneistä 
suurista yrityksistä että myös siirå, että tapahtuu organisoitumista pieniksi 
yrityksiksi, jotka pystyvät nopeasti ja joustavasti hyödyntämään korkeaa 
teknologiaa, infoteknologiaa ja automaatiota. 

Keskusteltaessa viiestökebityksestii voitiin havaita, että nopeat ympäris
töarvojen muutokset, jotka ovat erilaisia maamme eri osissa aiheuttavat 
ongelma-alueita sekä maaseudulla että kaupungeissa. Nykyinen väestökc· 
hitys merkitsee ruokakuntien koon pienencmistä, joka puolestaan heijas
tuu väestön ikärakenteeseen, vanhojen osuus lisäämyy ja lasten osuus vä
henee . 

Keinot 

Työryhmä.ssä vaihdettiin vilkkaasti mielipiteitä niistä keinoisla, joilla 
kunnat pystyisivät turvaamaan aluerakemeidensa halliUln kehityksen tic* 
royhreiskunnan nopeissa muutoksissa. Yleisj7lå' keinoina pidettiin kunnan 
oman roolin löytymistä ja selkeän kehityssuategian luomista, jolloin kun
nan erityisct edellytykset voitaisiin ottaa paremmin huomioon , Kunnan 
tiedottamisen lisääminen nähtiin sekä jo nykyisessä yhteiskunnassa että 
tietoyhteiskunnassa erityisen tarpeelliseksi. Yleensäkin kunnan tunnetuk
si tekeminen nähtiin yhdeksi keinoksi alueellisesti tasapainoiseen kehityk
seen. 

Keskustelussa tuli esille yhtenä kchityscdellytyksenä kunnan riittävän 
joustava kyky mukautua nopeisiin muulOksiin. Asumisen suhteen koettiin 
tärkeäksi kehittää ja toteuttaa kunraorganisaatiossa erililisia asuk kaiden , 
asiamuntijoiden ja viranomaisten yhteistoiminta- jil osall isrumismuotoja. 
Asumismuotoja on monipuolistettava vastaamaan erilaisten väestöryhmien 
kysyntää, jolloin kunnan tasainen väestö kehitys olisi asumisen osalta mah
dollista. 

Työstä ja tyiJpaikoislt7 keskusteltaessa todettiin, että kilpailu työpaikois
ta on kirisrymässä. Täl löin kunnan yleisenä tehtävänä on elinkeinotoimin
nan yleisten edellytysten ylläpito, Hyväksyttavinä kilpailu keinoina työ* 
ryhmässä pidettiin kunnan omaehtoisuuden ja luovuuden kehittämistä, 
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erikoistumista ja ympäristön laadun kehittämistä. Erityistä huomiota ru· 
lisi kunnittää jo olemassa olevaan elinkemotoimintaan ja uusiin pienyt!
ryksiin. 

Tutkimustarve 

Käytetyistä puheenvuoroistil ilmeni useitakin tärkeitä tutkimusaihei
ta, rutkimusrarve kunta- ja aluetasolla on ilmeinen. Seuraavassa on kerätty 
vain muutamia. työryhmän mielestä keskeisiä tutkimusaiheita. Myös 
tilaswinti koettiin usein puutteelliseksi tai riittämättömäksi . 

Kahden asunnon järjestelyn lisääntyminen kunnallistaloudellisine ja 
palveluihin liittyvine seurausvaikutuksineen vaatii uutta rUdcimistaja tilas
tointia. Niin ikään alucrakenne- ja ympäristövctovoimien tutkimusta olisi 
lisättävä. Yhtenä esimerkkinä puutteellisesta suunnittelusta ja rutkimuk
sesta aluerakenreen osalta otettiin lähiöt. Yksipuolisten lähiöiden kehittä· 
mistarv.!(ta korostettiin eräissä puheenvuoroissa 

Kunnan väesrörakenne koettiin tärkeäkSI indikaauoriksi aluerakenteen 
kehityksessä. Väestön alueellisen erilaistumisen ja criarvOlswmisen tutki· 
mista pidettiin tarpeellisena. Todettiin myös euä kuntien tulee itsensä 
panostaa tutkimustoimintaan. mm. kunnan tulo- Ja lährömuunoa tulisi 
seurata yksilö- ja perhetasolla. 
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7 TYöN JA ASUMISEN KESKINÄINEN SUHOE JA MUUTTOLII· 
KE 

7.1. TYö, ASUMINEN JA MUUTTOLIIKE. TVORYHMMLUSTUS. 

Toimistopäällikkö Kirsti Vcpsä 

Johdanto 

Työ ja asunto ovat ihmisten muunopiiätökSlSså keskeisiä tekijäitä usein 
kuitenkin niin, että edellinen määrittää jälkimmäistä. On asuttava siellä. 
missä ryöta on saatavissa. Erityisesti vuokra-asuntojen niukkuus on asetta
nut ja yhå edelleen asertaa varsinkin pääkaupunkiseudulla esteitä ihmisten 
muurtamisel1e työn Juokse. Asuminen on siis vahvasti kytkyksissä tuotan
toelämäiin. Asuntopolitiikan tavOlteasettc!ussa tuotantoelämän tarpeiden 
huomioonottaminen onkin ollut etusijalla. 

Asuminen on kuitenkin muutakin. ASUIHO ja asuinympäristö luovat 
puitteet ihmisten arkielämälle - sille ajalle, joka jää "vapaaksi" paikkaryös
tä. Hyvin suuri Joukko ihmisiä on kuitenkin lähes "päätoimisia" asujia. 
Näuä ovat kotona ryötä tekevät (pääasiassa naisia) lapset, nuoret, vanhuk
set, sairaat, työttömät. On hyvä muistaa, että tämä joukko on jo nyt suu
rempi kUIn paJkkatyössä käyvien joukko. Tulevaisuutta arvaillessamme 
näyrtää siltä, että tuotannossa ja työelämässä tapahtuvat muutokset vai
kuttavat myös ihmisten arkielämään, jossa asumisella tulee olemaan yhä 
tärkeämpi rooli . 

Tämän alustuksen aihepiiriä lähestynkin pohtimalla työn ja asumisen vä
lisen suhteen kehittymistä, työn käsitenä, ajankäyttöä sekä työn paikkaa. 
Kun näissä tapahtuu muutoksia, niin kuka niistä päättää. Lopuksi heitän 
pohdinavaksi muutamia kysymyksiä. 

Työn ja asumisen välisen suhteen kehittymisestä 

Ennen teollistumisen alkamista ja kauan vielä sen jälkeenkin työ (ruo
ranto) Ja asuminen olivat !j:ama a!j:ia tilalljsesli ja ajankäytön kannalta. Teol
listuminen siirsi tavaroiden fUOtannon tehtaisiin ja vähitellen myös kotona 
moterut palvelut alkoivat siirtyä sieltä pois yhteiskunnan oftaeSsa yhä 
enemmän vastuulleen lasten ja vanhusten sekä sairaiden hoidon. Ruotsa
laisen tutkimuksen mukaan (Lagergren 1982) epävirallinen hoiroryö on 
yhä vielä kaksi kertaa niin suuri kuin julkisen sektorin puitteissa tapahtuva 
hoitotyö sairaanhoito mukaanlukien. 
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Taloudellisen kasvun ja teollisen motanoon kiihkeä kasvuvaihe on kaut
ta teollistuneen maailman tuottanut sille sopiva[ asumisen ratkaisut. Mm. 
lähiöasuminen on eräs motannollisen vaiheen välttämätön ehto ja edelly
tys. Pieni ydinperhe lähiöasunnossa on tuotantoa palveleva kulutusyk
sikkö. Asuntokuntien yhä pienenevä koko näyttää tavaroiden kulutuksen 
kannalta olevan hyvin otollista. Asuntotllotantopolitiikassa yksityisyyden 
korostaminen (so. asuntokeskeisyys) on ollut etusijalla. Vähemmälle huo· 
miolle on jäänyt ihmisten yhdessä toimimisen ja harrastamisen edellyttä
mät ratkaisut (esim. yhteistilat). Rahoitusjärjestelmiä (mm . valtion asunto
lainoltus) ei ole katsottu (poliittisesti) voitavan käyttää keinona juuri muu
hun kuin asuntoneliöiden aikaansaamiseen. On siis ensisijassa korostettu 
asunnon tarpeen tyydyttämistä. Tulevaisuuden haasteita varten kysymys 
on mietittävä uudestaan. 

Asumisen ja työn eriytyminen ja muiden toimintojen eriytyminen 
ovat ihmisten arkie lämän kannalta johtaneet pirstonuun arkipäivään eri
tyisesti niiden kohdalla, jotka joutuvat jakamaan aikansa kodin ja palk
katyön kesken (lapset hoitoon- työpaikalle- kauppaan- lapset hoidosta -
kotitöihin) . Toiset taas ovat lähes kokopäiväisesti sidottuja asuinympäris-
töönsä (kotiäidit, lapset, nuoret, vanhukset, sairaat, työttömät) . Asuin
ympäristöt on kuitenkin suunniteltu työssäkäyvien arvomaailmasta. 

Työn käsitteenä 

Olemme tOttuneet määrittelemään työksi vain sen tolflunnan, josta 
meille maksetaan palkkaa. Yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta palkkatyö 
on vain osa välrrämättömästä työstä. Kun yhteiskunnassamme puhutaan 
taloudesta ja BKT:sta, tarkoitetaan yleensä vain ns. virallista taloutta, 
palkkatyötä ja sen avulla saatua tuotosta. Tällöin unohdetaan kokonaan 
ne työtunnit ja tllotoksen arvo, joka syntyy palkattomassa työssä, koti
talouksissa, järjestötoiminnassa, opiskelussa ja muussa virallisen talouden 
ulkopuolella tehtävässä työssä (ns. musta työ mukaan luettuna). Hilkka 
Pietilä ja Kyösti Pulliainen ovat arvioineet, kuinka paljon vuonna 1980 
käytettiin työajasta elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla ja epäviralli+ 
sessa taloudessa ja kuinka suuri oli syntyneen Iuotoksen arvo. Markkina
taloutta ja julkisia palveluja koskevat tiedot ovat kansantalouden tilin
pidosta laskettuja. Kotityöhön käytetty työaika on laskettu kotityö
tutkimuksen mukaan. Kotityön arvo on mitattu kotiavustajan vuonna 
1980 saaman tuntipalkan mukaan: 
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Tuotannon arvo ja 9.jankäynö virallisessa ja epävirallisessa taloudesS3. 

--
arvosta ' 

7 % ryöajasta 
10 % ruoroksen 

'arvosta , , 
. , , 

. \ 
"Vir;l.llisen" ja "epävirallisen" 
uudet ratkaisut • , , 

" , 
....... JyÖ _" 

EPÄV IRÄi:iISES
SA TALOUDESSA 

54 % työajasta 
35 % tuotoksen 

arvosta 

. 
I 

I 
/ 

Lähde: Yhdyskunta ihmistä varten - yhdYSkuntamalli 1990.5.33-34 . 

Arvioitaessa työn ja asumisen keskinäistä suhdetta rulevaisuudessa on 
tärkeää että keskustelussa ja myös toimenpiteiden suunnittelussa otetaan 
huomioon sekä virallinen että epävirallinen talous ja toimimapiiri. Tällai
sen tarkastelutavan merkitys korostuu entisestään, kun näyttää sihä, että 
virallinen talous "vapauttaa" yhä kasvavan joukon ihmisiä epäviralliseen 
talouteen ja toimintaan. Peruskysymyksiä ovat, miten asuminen ja työ ja 
asuminen ja hoito tulevaisuudessa tulisi organisoida. joaa yhteiskunnassa 
välrynä isiin hyväosaisten ja huono-osaisten välisen vastakohtaisuuden kär
jistymiseltä. Keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä tässä keskustelussa ovat aika ja 
ajan käyttö sekä työn sisällössä ja organisoinnissa tapahtuvat muutokset. 

Aikaja työ 

Miten ja missä aikaa tullaan käyttämään, on eräs informaatioyhteiskun
nan tärkeimpiä kysymyksiä. Suomalaisten ajankäynötutkimuksen mukaan 
(v. -78) ansiotyöhön käytetään n. 24 % ajasta - miehet 27 % naiset 22 %. 
Kotitö itä tehdään noin 3 tuntia päivässä. Työssä käyvät naiset tekevät 
kaksi ken:ta enemmän kuin työssäkäyvät miehet. Heillä on näin ollen vähi
ten vapaa-aikaa. Vapaa-ajan vietosta noin neljännes kuluu ~rV:n katseluun 
ja loput vapaa-ajasta käytetään lukemisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
liikunnan parissa. Ajankäynö on kotikeskeisrä. Lähes aina ovat koton:. ko-
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tityötä tekevät naiset (21 t vuorokaudessa nukkuminen mukaan lukien) . 
Vähiten aikaa kotona olemiseen on työssäkäyväUä perheellisellä miehellä 
(13,5 t nukkuminen mukaan lukien). 

Tekniikka, muuttamalla työelämää, vaikuttaa siihen. miten aikaamme 
käytämme tulevaisuudessa. Tulevaisuuden visiot väittävät, enä palkkaryös
s~ käytetty aika rulevaisuudessa tulee pienenemäan. Se, miten työtä jae
taan, tulee myös vaikuttamaan ihmisten ajankäyttöön. Monet tutkijat 
ovat osoittaneet että ns . duaaliyhteiskunta on seurauksena, mikäli osa ih
misisrä tekee täyttä päivää palkkatyössä ja roinen puoli yrittää saada toi· 
meentulonsa tilapäistöillä, omaehtoisella (ei kuitenkaan aina vapaaehtoi· 
sella) toiminnaUa tai selvitä yhteiskunnan tuella. 

Työnjakokysymysten lisäksi nousee kysymys työajan lyhentämisestä. 
Kuinka sen tulisi tapahtua, on kiistelyn kohteena. Vaihtoehtoja on useita; 
pidennetty vuosiloma, pidennetyt viikonloput ja päivittäisen ryöajan ly
hentäminen. Neljäntenä vaihtoehtona voisi olla se, että osa väestä on tie
tyn aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella (opiskelu, varhaiscJäkc, lasten
hoito, työtröm)'ys). 

Arkielämän hoitovasruun (lapset, vanhukset, sairaat) kannalta sekä kult
ruurisen vuorovaikutuksen kannalta työajan päivinäisellä lyhentämisellä 
on monia etuja. Se helpottaisi sitä painetta, joka eriryisesti pienten lasten 
vanhemmilta ja yleensä hoicotyörä tekevillä on. Kun työajan päivittäiseen 
Iyhentämisccn liittyy palkkatyön tasapuolinen jako, se mahdoJljsraa kaikil
le sekä naisille enä miehille mahdollisuuden osallistua sekä palkkatyöhön 
että kotiryöhön. Lisäksi aikaa riinäisi enemmän lähiympäristön ja oman 
yhdyskunnan ja koko yhteiSkunnan kehittämiseen. Tästä syntyisi myös 
valmius olla mukana ymmärtämässä ja ohjaamassa tekniikan soveItamist~ 
arkieliimii " vaatimuksista lähtien. 

Mikäli kehitys johtaa SIihen, että enemmistö ihmisistä joutuu tavallaan 
virallisen yhleiskunnan ulkopuolelle tarpeettomaksi ajan tappajaksi, tällä 
täytyy olla syväJlinen vaikutus kultruuriimme. Ei siis liene samantekevää, 
käytämmekö aikamme passiivisen viihteen kuluttamiseen vai arkielämän 
kannalta välttämättömien tehtävien hoitamiseen (apuatarvitscvlen hoito, 
fyysisen ympäristömme; rakennuksien, pihojen, puistojen, metsien jne 
kunnossapito) . Vaihtoehtoinen tulevaisuus ei kuitenkaan synny itsestään. 
Meidän on sitä myös haluttava. Haluamisen esille tulon edellytyksenä on 
keskustelun ja mielipiteiden välitryminen pääToksc:ntekijöille. On tärkeää 
riittävän ajoissa tiedostaa, että tulevaisuutta ei voida rakentaa pelkästään 
teknistaloudellisesra tehokkuusnäkökulmasra vaan myös arkielämän nä
kökulmasta . 

Missä työtä tehdään 

Uuden teknologian kehittymisen seurauksena palkkatyötä voidaan teh-
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då toisin kuin nyt keskitetysti työpaikoilla . Vaihtoehtoina voivat rulla k)/
syrnykseen koti tai pääretyö ryökeskuksissa. 

Työtehtävistä voitaisiin siirtää mm. 
~ tekstien kirjoitus ja käsittely sekä kääntäminen 
- tiedotusten laatiminen Ja välittäminen 
~ tietojen käsineJy (etsintä, rekisreröinti) 
- tilausten vastaanotto, käsittely ja välitys 
- edel lisi in liittyvien ohjelmien kebinäminen 

Kysymykseen tulee siis ns. informa3notyöntekijöiden (pääasiassa naisia) 
tehtivät. Työn siirtymiseen kotiin vaikuttavat tekniikan lisäksi myös muut 
kysymykset kuten kuka valvoo työntekoa . 

Koska työn Siirtyminen on ihmisten arkielämän kannalta erittäin oleel
linen seikka, tarkastellaan tässä siihen liittyviä etuja ja haittoja työntekijän 
nåkökulmasm, 

Etäistyötä kotona. työntekijän näkökubna 

Edut: 
- yhteys työelämään mikäli vaihtoehtona on työttömyys 
~ työmarkat jäävät pois 
~ mahdoUisuus yhdistää palkkatyö pethe-elämän vaanmuksiin (I:lsten 

sairaus, koti työt jne,) 
- joustava työaika 
- enemmän aikaa asuin ympäristöön 

Haitat : 
- yhteys työyhteisöön heikkenee (työtoverit, ammaniyhdistys) 
- työturva ja sosiaaliedut heikkenevär (riippuu organisaatiosta) 
- ansiotyön ja perhe-eläman erilläån pitäminen vaikeuTUU 
- työ on aina läsnä (stressi) 
- työntekijä on sidottu kotiin 
- kallis (mikäli työntekijä itse vastaa laineiden hankinnasta Ja huollosta) 
- terveydelliset haitat (pääteryö yleensä) 

Etiistyötä työkeskuksissa , työntekijän näkökulma 

Edut: 
- kontakti työelämään säilyy mikäli vaihtoehtona on työttomyys 
- työmatkat jäävät pois 
- verranuna paåtetyöhön kOlona :lnraa v3ihrochto: t)'opJ.ikana, työtilan 

sekä työtovereita 
- läheisyys työpaikan Jl kodin välillä (perhe-elämän Jousravampi organi-
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sointi) 
- edcUyttää pysyvää työsuhdctta (sosiaaliturva) 
- työ ei ole aina läsnä, työpaikan oven voi sulkea (vert. päätetyö kotona) 
- enemmän aikaa asuinympäristössä 

Haitat: 
- yhteys työyhteisöän vähenee samoin kuin kotityössä (työtoverit, am-

martiyhdistys) 
- asunnon vaihto vaikeutuu (jos ryökeskuksia ei ole läheisyydessä) 
- samaan ympäristöön koko päivän sidottu (riippuu työn luonteesta) 
(Cronbe<g 1985) 

Ei ole samantekevää miten ja missä ansiotyön tekeminen tapahtuu [U

levaisuudessa. Mikäli työpaikkojen hajauttaminen toteutetaan siten, että 
työ siirtyy yksityiskoteihin, sillä tulee olemaan ratkaiseva vaikutus sekä 
kotielämään enä työntekoon. Lisäksi on muistettava, että ruokakuntake
hirys johtaa todennäköisesti siihen, että yhä useammat ihmiset asuvat yk
sin rai kaksin. Ydinperhe nykymuodossaan on häviämässå. Lapsia syntyy 
ennustciden mukaan nykyistä vähemmän. Useimmissa perheissä tulee ole
maan vain yksi I:J.psi. Sukulaisuussuhteet eivät siis tulevaisuudessa voi 
muodostaa elämällemme tukiverkkoa. Mistä siis saamme apua ja tukea kun 
sitä tarvitsemme. Valtio ei meille jokaiselle pysty palkkaamaan rerapeur
tia ja kone (pääte) raitaa oUa siihen kykenemätön. Ihmisten eristyminen 
wisistaan on myös yhteiskunnallisesti pelottavaa. Yhteiskunnallinen ta
iunta syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vuorovaiku
tukseen on myös harjaannuttava arkielämän mallien kauna . Myös poliit
tinen toiminta edellynää kykyä yhteistyöhön. 

Kuka päättää 

Uusi teknologia ja sen sovellutukset koskevat kaikkia c1ämänalueit:i 
Keskustelun pitäisi siis koskea koko teknistä miljöötä so. työpaikkoja, 
asumista, liikennettä. kulutUsta, \'apaa-aikaa ja hoitotyötä. Näyttää siltä, 
että työelämä on tähän mennessä ollut voimakkaimman mielenkiinnon 
kohteena. Vähänclemättii sitä on kuitenkin todettava, että muu arkielä
mä on jäänYl pe1käslääll keskusteluksi siitä, miten ihmiset viettävät va
paa aikansa. Ihmisten ar1cielämään kuuluu toki paljon muutakin kuten 
alussa jo totesimme. Voimmeko jättää elämämme markkinavoimien tai 
tekniikkaan perehtyneen experttiryhmän ratkaistavaksi. 

Me tiedämme, että teknisillä järjestelmillä on hyvin syvällinen vaikutus 
elämisen tapaamme. Tekniikka vaikuttaa myös valtasuhlcisiin ja ihmisku
vaan . Tämän vuoksi on kaikkien asia pitää huolta, että apuvälineestä ei (Ole 
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itseisarvoa. Yhä suurempi osa sosiaalisesta elämästä on JarJcstcttava te
hokkuusvaarimusten mukaan, ja tämä käy elämän kannalta ruhoisaksi. 
Jokin näkymätön käsi tuntuu ohjailcvan meitä. Mutta mihin suuntaan. 
Nyt kun väestön koulutustaso on korkea, kansalaisia ei voida jättää uI· 
kopuolelle. Miten tämä voidaan välttää. Vain siten , että osallisrumis· ja 
valtakysymykse[ ratkaisman. Jos päätöksentekoa voidaan siirtää kansalais
ten käsiin siitä huolimarra etteivät politikot ajatuksesta juuri välitä, olisi 
toivoa myös yhteisen vastuun syntymisestä rulevaisuuden kysymyksissä . 
Ihmisen käSitys itsestään ja koko yhteiskunnasta synryy toisten ihmisten 
ja vuorovaikutuksen kauna. Näin ollen keskusteluLla ja ajatusten vaihdolla 
päätöksenteon elementtinä on yhä edelleen vankka asema. Me emme voi 
rakentaa demokratiaarnme nappidemokrarian varaan. 

Asuminen, työ ja muuttoliike - kysymyksiä pohdittavaksi 

Keskeisin kysymys tulev:usuurra ajatellen on , mitä ryöelämässä tapah
tuvat muurokset tulevat vaikurramaan asumisen sisältöön. Myös asumis
kustannusten kehitys on varteenotettava tekijä varsinkin, jos työaikaa ly
hennetään ja lyhentynyt ryöaika vaikunaa myös rulomsoa alentavasti. 

Toinen tärkeä kysymys on, kuinka aSllJltoalucemme pystyvät tarjoa
maan mielekästä toiminta;1 niille, jotka " lähetetään " palkka työstä takaisin 
asumiseen . Siis miten työnömyys ja asuminen kohtaavat toisensa. 

Kolmas kysymys nousee siitä, siirtyykö työ takaisin kotiin ja mitä se 
merkitsee asumisen ja työn tekemisen kannalta. Mitä ryöyhteisöjen ha
joaminen merkitsee. 

Informaation siirtämiseen liittyvien töiden tuominen kotiin tai lähelle 
asumista voi tarjota myös mahdollisuuden , jolloin työpaikan vaihtaminen 
ei välttämättä edellytä asunnon vaihtoa, koska voi vain "kytkeä" itsensä 
toisen työnantajan rietojärjcstelmään. Voiko uusi teknologia mahdollistaa 
asuinympäristöön kiinnitrymisen ja sitä kautta myös kiinnostuksen kehit
tää omaa lähiympäristöä. 

Neljänneksi maan sisäinen muuttoliike riippuu ratkaisevasti siitä, käy
tetäänkö uutta teknologiaa keskinämiseen vai hajauttamiseen. 

Lopuksi hoitoryö on tärkeä työ, joka liittyy asumiseen. Vanhenevat 
ihmist:l larvi(.SCvat hoitoa ja apua koteihinsa, koska laitokset eivät "vedä" _ 
Pystyykö virallinen hoiwtoimi vastaamaan tarpeeseen vai onko kehitettä
vä virallisen (julkisen) ja vapaaehtoisen (yksityisen) auttamisen välille uu
sia muotoja. Miten verotus kohtelee mm. auttamistyön uusia organisoitu
mismuoroja. Tulevaisuutta ajatelJen on epävirallinen talous nostettu viral· 
lisen taJouden rinnalle toimenpiteiden politiikkavaihtoehtojen suunnitte
lussa. 
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72. TYORYHMARAPORTTI 

Työryhmä n:o 4 

Pj. Toimistopäällikkö Kirsti Vepsä 
Sibr. Osastosihr. Maija-Liisa K:llhama 

Työryhmän työskentelyyn osallistui 14 henkilöä. Ryhmässä käyty kes
kustelu on rcemoiterru seura.avasti; Työ; Asuminen; Työn ja asumisen 
integrointi; Työ. asuminen ja vapaa-aika sekä lopuksi keskustelu siitä, mi· 
tä olisi tehtävä. 

Työ 

Ryhmassä käyLlyissä keskusteluissa vakiintui käsitys siitä, että palkka
työtä on pyrittävä turvaamaan kaikille. Tämän puolesta on ensisijassa taistel
tava eikä antauduttava passIIvisesti toteamaan työttömyyden väistämättä
myys. Koska työttömyyden uhka on olemassa katsottiin tyän rasaisempi 
jako kaikkien kesken välnämärrömäksi. Näin ainakin lievennetään Aja B 
k:msalaisryhmien syntymistä, Palkkatyön katsottiin myöskin tulevaisuu
den informa3tioyhtciskunnassa luovan perustan ihmisten pysymisellå yh
teiskunnassa mukana ja mahdoUistavan edes jonkinlaisen "puheoikeuucn ", 
Epäileviä kommentteja tosin esitettiin siitä, kulOka paljon työntekijät n)lt 
(eslm. tehdastyössä) voivat vaikuuaa työhönsä, Yhä useampien kohdaJla 
t}'ö mekanisoiruu ja ihminen muuuuu koneen jatkeeksi. Tämä on tulevai
suudessa yhä useamman kohtalo. 

Tulevaisuuden yhteiskunnassa nähtiin tärkeäksi ja väluämårtömäksi 
[unnllStaa epävirallinen talouden toimintojen mcrkinävyys ihmisten arki
elämän kannalra ena koko yhteiskunnan toimivuuden sujuffilsen kannalla 
sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Nykytilanteessa vain "virall inen" 
tunnUStetaan yhteiskunnan kehittämisen lähtökohdaksi. Tulevassa infor
ma:nioyhreiskunnassa "epäviraJlisen" todettiin nouse\'an tärkeäksi ja sellai
seksi, Jota ei eSlm. verotuksella tulisi ehkäistä, 

Asuminen 

!l3rjoitclulla asuntopolitiikalla lodettiin olevan selvii yhteys ihmisten 
muunamiseen asunnosta [oiseen, vaikka tierysti ryön perässä muunami· 
nen on rutkimusten mukaan muurrojen pääasiallinen !:oyy. Suomen Asun-
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topoliriikan rahoirusJärjestelmä muihin maihin verrattuna Iybyine laina
aikoineen ja inflaatio-odotuksineen lisää ihminen asunnon vaihtoa - siis 
muuttamista, Siihen on myös pakko, koska nuorella perheellä ei ole varaa 
perheen alkuvaiheessa riittävän suureen asuntoon. On siis muutettava asun
nOSfa toiseen ja kytkenävä itsensä velkaorjuuteen vuosiksi Vaikka tämä 
rahavirtojen ja kansantalouden kannalta todetaan välttämättömäksi. ih
misten elämän kannalta se ei pakonomaisena ole mielekästä. JatkuvaUa 
asunnon vaihtamisella todettiin erityisesti lasten kannalta olevan huono
ja vaikutuksia. Työryhmä kuulutti asuntopolitiikan perusremonnia lai
naehtoihin liittyen. omistusasumisen myytin romunamlsta ja vuokra
asuntotuOtannon e1vyttämistä. 

Tärkeä kysymys tulevaisuuden kannalta on. olelko tyänömänä asun
nossasi , kuka maksaa vclkasi ja asumiskustannuksesi . Mitä ylipäänsä teet 
ja miten saat aikasi kulumaan. Kysymyksiä voidaan jatkaa. Eriytyvätkö 
asuntoalueet sijaintinsa, ympäristöominaisuuksiensa ja asuntojen laatu
tason perusteella halurtuihin ja ei halunuihin alut::.isim mm. pääkaupun
kiseudulla. Asuvatko A- ja B-Iuokan kansalaiset rulevaisuudessa erillään 
toisistaan. Tätä kysyttiin ryhmässä. 

Asumisen ja työn integrointi 

Peruskysymys keskustelussa oli, ovatko ihmisC!t valmiita asumisen ja 
palkkatyön jäUcenyhdistämiseen ja miten sen tulisi tapahtua, Tuodaan
ko työ yksityiseen kotiin vai lähiyhteisöön vai pytitäänkö säilyttämään 
tilanne nykyisellään. Osoittautui ilmiselväksi, että työelämästä halutaan 
pitää kiinni. Pelättiin sitä, että asumiseen/yksityisyyteen eristäytym.in~n 
heikentää ihmisten yhteiskuntaan ankkuroitumista. Ainakin sellainen 
vaara on olemassa. Palkkatyössä mukana oleminen roderriin usealla suulla 
mahdoUistavan yhteiskunnallisten valtarakenteiden tajuamisen paremmin 
kuin vetäytyminen neljän seinän sisälle . Ihmisten vieraantuminen vain 
kasvaa. Valtaa on helppo kä}/(tää heidän päittensä yli. 

Tulevaisuuden yhteiskunnalta toivottiin joustavuutta työn tekemisen 
malleilta. Ovet on oltava auki sekä työpaikalla että kotona työskentelyyn. 
Eri elämäntilanteissa on erilaisia tarpeita. Lasten kasvuaikana paikallaan
pysyminen todettiin tärkeäksi. Koska tulevaisuudessa joudutaan ammattia 
vaihtamaan on panost<~ ttava koulutukseen. 

Työ, asummen ja vapaa-aika 

Tulevaisuuden yhteiskunnassa liikkuvuuden ja matkustelun rodettiin li
sääntyvän. Ihmiset eivät - ainakaan ne. Joilla on siihen mabdollisuus - halua 
pysyä paikallaan. Kaikenlainen harrasruswuninta lisääntyy - ei kuitenkaan 
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vä1nämättä asumiseen Iiinycn. Kesämökki-ilmiöstä [Odeniln, että emme 
vielä tiedä, miten urbanisolruva nuoriso onaa sen omakseen. Keski-ikäi
set ja vanhemmat sitä edelleen haluavat. Liikc.kannallaolon todeniin vä
hentävän lähiyhteisöjen muodosrumista. Ne kuitenkm nähtiin tärkeiksi, 
koska on paljon niitä, jotka ovat kuitenkin sidoksissa lähiympärisröönsä. 
Se on lasten ja nuorten kasvuympäristö ja siinä omaksutut maUit ja elämi· 
sen tavat heijasruvat käsityskannoissa ja ajarusravoissa; esim. sijnä, kuinka 
suhtaudutaan toisiin ihmisiin ja myös ympäristön fyysiSiin puitteisiin. Pi
detäänkö niistä huolta vai ei. Asumisen malleilla ja lähiympäristöllä [odet
tiin tulevaisuuden yhteiskunnassa olevan nykyistä tärkeämpi rooli. Myös 
epävirallisen ralouden toiminnot liittyvät asumiseen ja lähiympäristöön ja 
ihmisten auttamiseen. Todettiin kuitenkin yksimielisesti että yhteiskunta 
ei saa viemtää perusvasruutaan sosiaalirurvan antajana lähiybteisöjen har
teille. Nämä voivat olla täydentämässä julkisen vallan toimenpiteitä. On 
kuitenkin tärkeää kehittää uusia virallisen ja epävirallisen välisiä ratkaisu
Ja. 

Mitä pitäisi tehdä 

Tärkeintä on nyt käydä keskustelua laajasti . Tulevaisuuden informaatio
yhteiskunnan ratkaisut eivät saa jäädä elektroniikkafirmoJerr päälertäväk
si Kaikki ratkaisut vaikuttavat sekä ihmisten työelämään että arkielämään. 
On kysyttävä. kenen ehdoilla rietoyhteiskuntaan siirrytään 4ihmisen vai 
kansainvälisen kilpailukyvyn. 

On pyrittävä luomaan edellytyksiä asuntoalueiden kehittämiselle nim, 
että synty)' vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia yhteisille toiminnoille ja myös 
vapaa-ajan sisältörikkaalle käytölle (ei pelkästään passiivista viihdettä). Ti
loja on osoirettava tekemiselle, harrastuksille ja yhdessäololIe. 

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asumisen ja ympäristön kehittämi
sessä on lisättävä. 

Edelläesitettyyn liiuyen tiewisuutta ja asenteita on muurcltava. Tutki
mustoiminta on avainasemassa. koska se tuo uutta keskusteluun ja asettaa 
luuruneita käsiryksiä kyseenalaiseksi. 
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8. TALOUDELLINEN KEHITYS, TYöTTöMYYS JA MUUTTOLII
KE 

8. 1. TYöVOIMAN LIIKKUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA 

ToimIStopäällikkö Altti Majava 

Maamme on yhteiskunnallisessa kehiryk~ssään harpponut pitkän taipa
leen muutamassa vuosikymmenessä. Suomea voitiin vielä toisen maailman
sodan jälkeenkin luonnehtia maatalousyhteiskunnaksi. Nyt 198o-1uvulla 
olemme hyvää vauhtia siirtymässä tietoyhteiskuntaan. Näm raju muutos 
on edellyttänyt suun3 ja moniuloneista liikkuvuutta : alueellista, ammatil
lista, sosiaalista, ehkä henkistäkin . 

Yhteiskunnallisten kehitysvaiheiden nimitykset heijastelevat taloudel
lisen toiminnan perustavanJaaruista merkitystä kaikelle yhreiskunraelä
mälle. Taloudellisen toiminnan peruselemennejä puolestaan ovat eri tuo· 
tannontekijät - luonnonvarat, pääoma ja työvoima. Tähän jo varhain laa
ditruun luetteloon kansantaloustiercilijät ovat viime vuosikymmeninä li
sännect vielä yhden tekijän, tairotiedon (know-how). He ovat sitä paitsi 
havainneet taloudellisen kasvun riippuvan varsin ratkaisevasti rairotiedon 
kehityksestä. 

Eri ruotannonrekijåt ovat liikkuvuudeltaan .sangen erilaisia. Tiukimmin 
paikkaan sidottuja ovat luonnonvarat samoin kUln suuri osa jo olemassa 
olevasta reaalipääomasta. Uuna tuotantopääomaa voidaan periaatteessa 
sijoinaa sinne, missä työvoimaa on helpoimmin saatavissa - käytännössä 
liikkuvuus on silti useinkin toisenlaista . Liikkuvinta on kehittyvän nyky
tekniikan ansiosta ainakin periaaneessa raitotieto ja varsinkin sen sovelta
misen perusekmemri, informaatio. Työvoiman liikkuvuus on monimuo
toista ja riippuu suuresti työnsaantimahdollisuuksista eri alueilla ja toimi
aloilla samoin kuin urallaerenemisen näkymistä. TaloudelJis'yhteiskunnal
lisen kehityksen myötä myös työvoiman liikkuvuuden vilkkaus, muodot 
ja suunnat ovat vaihdellect huomattavasti . 

Työvoiman liikkuvuudcsta puhuttaessa kohdataan monenlaisia määrit
tely- ja rilastointiongclmia. Niiden takia työvuiman liikkuvuuden koko
naiskuvaa on vielä nykyäänkin vaikeata hahmouaa. Eräs työvoiman liik
kuvuuden perusyksikkö on tyäsuhtcen solmiminen, mutta vuosittain soI· 
mittavien työsuh[ciden määrää ei tunneta kovinkaan tarkoin . Niinpä työ
suhteiden solmimista, päättymistä ja kesw3 koskt:va ensimmäinen kokei
leva riiastoselvitys on parhaillaan vasta tekeillä Tilasrokeskuksessa. Käytct
tävissä olevien tilastoticwjc:n mukaan csim. vuonna 1984 ryönvaJityksee.n 
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ilmoitettiin 248000 avointa työpaikkaa. joista täyttyi 224 000 paikkaa e li 
90 %. Näidcn työpaikkojen arvioidaan kuitenkin kattaneen vain suunnil
leen neljänneksen kaikista solmituista ryösuhrcista, Niiden lisäksi huomat
tava joukko työntekijöitä ja toimihenkilöitä siirtyi yrityksen tms. sisällä 
työtehtävistä toiseen. Tätä ns. sisäisten [yömarkkinoiden liikkuvuutta ei 
saada selviUe Tilastokeskuk~en em. selvityksessäkään. 

Työvoimatutkimukscn perusteeUa on pääteltävissä, että valtaosa työ
voimasta ei ole kovinkaan liikkuvaa : useimmat eivät nuoruusvuotensa ohi
tettoaan vaihda työpaikkaa vuosikausiin, monet eivät vuosikymmeni in
kään. Pieni osa työvoimasta sitä vastoin on lähes jatkuvassa liikkeessä työ
markkinoilla. Eräänlainen yleiskuva työvoiman roimialoittaisesta liikku
vuudesta tarjoaa lilttcenä oleva työvoimatutkimukscD taulu, joka osoittaa 
työikäisen väestön silrtymiä pääryhmittäin ja toimialan mukaan vuosien 
1983 ja 1984 ensimmäisten neljännesten välillä. 

Työvoiman alueellinen liikkuvuus - eli maassamuutto ja siirtolaisuus -
on tarkemmin anioitavissa, vaikka muuttoliikcrilastoissa ci työvoimaan 
kuuluvia eritellä muista muuttajisra. Otaksuen, että maassamuunajien ikä· 
ryhmittäi!tcr työhön osallistuvuusluvut vastaavat koko väestön työhönosal
lisruvuutta, voidaan arvioida, että noin 59 % maassamuuuajista on vi ime 
vuosina kuulunut työvoimaan. Siten vuonna 1984 noin 128 000 työ
voimaan kuuluvaa henkilöä VaihroL asuinkumaa. Heistä 9530 eli vain 7,5 % 
siirtyi paikkakunnalta roise-lle työnväliryksen myötävaikutuksella. Liikku
vuusavuswksia sai tuolloin 4 445 henkilöä eli ainoastaan 3,5 % työvoi· 
ma:m kuuluvisr'd maassanluurrajista . Itse asiassa nilmäkin luvut saattavat an
taa hieman liioitelJun kuvan työnvälityksen mcrkityksestä rnaassamuutos
sa: niihin sisältY), myös henkilöitä, Jotka työskentelevät muuttokohreessa 
vain joitakin kuukausia ja joita ei välttämättä rekisteröidä muunajiksi vä
estöttlastoss:l. 

Toisaalta voidaan huomauttaa, ettei asuinkunnan vaihtaminenkaan aina 
edellytä työpaikan vaihtamista eikä se sellaisessa tapauksessa merkitse 
myöskään työvoiman liikkuvuutta Melkoinen osa maassamuutoista suun· 
tautuu asuntOtuOtannon ohjaamina kaupungeistJ lähi kuntiin, Ja monet 
muuttajat jatkavat työntekoa entisissä ryöpail .. oi~saan. Tämä heijastuu ns. 
heiluri liikcnrccn kasvuna: kun vuonna 1960 asuinkunt:lns:L ull,.opuoleJl a 
kävi työssä 10 % ammatissa roimivasla viiestöstä, vastaava osuus vuonna 
1980 oli 23 %. Kauemmaksikin suuntauluviss:l muutoissa on verraten 
usein kysymys csim. yrityksen sis:iisesrä urakicrrosra, jolloin työnantaja ei 
vaihdu, vaikka aS:llnpaikka Ja h'mies työtchtävätkin muuttuvat. Joskus 
urallactcnemiseen liittyvä liikkuvuus ulnrwu ulkomaille saakka. 

SiirtolaiSUUS on maassamuurwa suurcmmJSSJ määrin keskittynyt nuo· 
riin työikaisiin ihmisiin, ja t}'ö llisyytccn liin)v3r seikat näyttävät lisäksi 
useammm ollcen muuton syynä. Maastamuuuo on viime vuosina kuiten-
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-OD Taulu 1. Työikäisen vä~stön siirtymät pääryhmittäm ja toimialan mukaan . 1. neljännes 1983·84, 1000 henkeä . ... 
Työikiiscl rhlccnsi 
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Taulu 2. Työikäisen \äestön siirrymätodenniköisyydet pääryhmiuiin ja toimialan mukaan , 1. ndJinnes 1983-84, (%) 

TyölkI,S<'1 yh lecnsa 
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1-+-701--vuotias väenö 100.0 66 .9 62.3 7.' 15.8 4 .4 17 .3 17 .S 4S 31.8 10.1 ,., 16.6. 1.2 " 
Työ,,"olma UJO 0 93.3 87. 10.6 22.1 ' .2 24.3 23 .8 S6 .. , 2.2 1.; " 0.' 0.2 

Työllisct yht. - toi 100.0 .40 ." 11.2 23 .8 ' .2 25.1 248 2. , .• 20 " 2.0 0.7 02 
· m:U·Jam<'Uital I >000 92 .8 90.9 87.9 •• . 0 •• , 

" 6,6 .., ., '.2 ., • 
- teolliSUUS 2,3,4 100.0 95.3 91.7 7 87.3 •• ... • 0 ,. • •• I.! , 2.0 •• .2 
- nkennuslOlm.S 100.0 94.9 81 .4 .0 2.' 80.9 •• " 7.' , .. •• ., ., •• .0 
• kauppa, luk . 

ym.6,7.8 100.0 94.S 92 .7 .2 •. 7 .s 88.1 ." L7 ,., " 
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kin ollut selvästi vähäisempää kuin 1960- ja 1970-1uvuiHa. Se on supistu
nut vieläkin enemmän kuin maassamuutto, joka ei sekään enää näytä rat
kaisevasti vaikuttavan minkään läänin väestökehltykseen, Kymen lääniä 
ehkä lukuun ottamana, 

Työvoiman alueellinen liikkuvuus vaihtelee suurestj mm. ammattiryh
minäin, Tuoreita tietoja tästä ei tosin ole käytettävänä, Liikkuvaisimpia 
olivat vuonna 1976 teknillistä . luonnon- tai yhteiskuntatieteellistä, huma
nistista ja taiteellista työtä tekevät henkilöt : lähes 10 % näissä ammateissa 
toimivista vaihtoi tuolloin :l.suinkuntaa. Seuraavilla sijoilla (lähes 8 %) oli
vat yhtäältä hallinnollista, tilinpidollist:l ja konnoritcknillistä sekä toisaal
ta sotilastyötå tckevät henkilöt. Jo massa vaiheessa - jolloin tietoteknolo
gian leviäminen ei maassamme vielä ollut päässyt mainittavaan vauhtiin -
liikkuvaisimpia. olivat (sotilashenkilöiden ohella) 05. informaatioammat
tien harjoittajat , Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä suuri liikkuvuus on 
luonteenomaista uudelle ja dynaamiselle toiminnalle. Lisäksi ammatissa 
pysyvyys oli emo ammateissa vuosien 1970 ja 1980 välillä keskimääräistä 
korkeampaa, kuten koulutusta ja ammattitaitoa vaativissa ammateissa 
yleensäkin , 

OECD on luokitellur ns. informaatioammateiksi mm. hallintohenkiläs
t6n, roimisto- ja pankkivirkailijat, opettajat , roimirtajat, tieteenharjoittajat 
ja atk-henkilöstön. Vuoden 1980 väestönlaskennan perusteella informaa
tioammateissa toimi tuolloin 30,5% maamme ammateissa toimivasta väes
töstä. Informaatiosektori on Suomessa kasvamassa erittäin nopeasti, sillä 
vuonna 1970 sen osuus ammatissa toimivista oli noin 21 %. Informaatiosek
tori lieneekin jo nyt tyävoimaltaan selvästi suurempi kuin teollisuus tai 
varsinainen palvelusektori . Erään Selvityksen mukaan noin 350000 suo
malaista eli 16 % työllisestä työvoimasta oli keväällä 1984 automaattiseen 
tietojenkäsiuelyyn liittyvissä tehtävissä, ts . informaatiosektorin henkilös· 
töstä lähes puolet on tekemisissä atk:n kanssa. 

Tietoyhteiskunnan kehinämisen kannalta voidaan atk-alan ammattilai
sia pitää avamryhmänä. Vaikka se on eri näin nopeasti kasvava ammatti
kunta , se käsitti vuonna 1983 vain noin 24 000 henkilöä eli suunnilleen 
1 % työvoimasta , Lisäksi se on alueellisesti poikkeuksellisen keskinynyttä, 
sillä 80 % toimii pääkaupunkiseudulla. Sen ohella ainoastaan Oulu3 voi
daan pitää maininnan arvoisena rietoteknologian soveltamisen keskuksena 

Tietoteknologian ripeän kehityksen ansiOSta tiedon käSittely jasiirto ei
vät enää ole olennaisesti riippuvaisia l)'öpaikan ma:mtieteellisestä sijainnis
ta. TiedonvaihdolJe välttämätön teleliikenneverkko kanaa koko maan, J3 
myös lento- ja muu kuljerusverkosro on verraten hyvä . Mikroelcktronii
(ean ja atk-laitteiden hintojen halpeneminen Ja niiden kapasiteerin kasvu 
tekevät myös verraten pienille yrityksille ainakin periaatteessa mahdolli~ 

seksi ottaa käyttöönsä uutta teknologiaa niin tuotannossa ja ruotekchirre-
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Iyssä kuin esim_ konrtorirehtävissä. Uusi teknologia näynäisi siten tarjoa
van mahdollisuuksia tuotantotoiminnan hajauttamiseen maamme eri osa
alueille ja siten Illuedlisen kehityksen tasapainonamiseen . Toisaalra Uu
den teknologian laajeneva soveltaminen saattaa johraa yhä suurempaan 
alueelliseen keskittymiseen Etela-Suomen ja etenkin pääkaupunkiseudun 
hyväksi. Todellinen kehitys riippunee cnemmän muista tekijoistä kuin 
reknologiasta sinänsä. 

Keskittymiskchityksen puoleSta puhuvia se ikkoja ovat mm. atk-alan 
ammanilaistcn voimakas keskittyminen pääkaupunkiseudulle. huipputek
nologian soveltamisen vaatimat suuret kustannukset sekä se, että innovaa
tioiden - so uuslcn tuoneiden. tuoumomenetelmien yms. - aikaansaami
nen edellyttåä usein kiinteää vuorovaikutusta ja fyysistä l:iheisyyttä eri 
yritysten kesken sekä niiden ja korkeakoulujen välillä. Varsinkin huippu
tc.-knologiaa edustavan toiminnan kcskittymisti nllee todennäköisesti ta
painumaan - mutta ei välttåmättä vain yhteen keskukseen, jos kehitys
tä määrätietoiseni ohjataan muutamiin tiettyihin keskuksiin, joilla JO on 
tarvittavaa tajwtiedon infrasttuktuuria. 

On myös seikkoja, Jotka puhuvat uuden teknologian alucellisesti ha
jaantuvan kehityksen puolesta Parhaimmat leviämisen edellytykset näyt
täisivät olevan toimisto- ja ruotantoauwmaHioUa. joka ei työvoimaa sääs
tsvänä kuitenkaan luone runsaastikaan uusi työtilaisuuksia esim_ kehitys
alueille_ Monet uucJen teknologian sovellutuksct - etenkin tuorekehittcly-, 
suunnittelu- ja tuoomustehtävät - edeUyttävät joustavaa toimimaa ja so
pivat siten hyvin pienille ja keskisuurille yksiköille, Joista jo on saaru k~ 
hirysalueillakin suoruisia kokemuksia. Tälläisten yksiköiden menestymi
sen yhtenä edellytyksenä on kuitenkin kiinteä yhreys esim. johonkin suu
rempaan y rityskokonaisuuteen p/tai markkinoihin. Kehitysalueilla on li
säksi verrate n runsaasti nuoria ihmisiä, joilla on suhteellisen korkea kou
lutustaso ja kykyä uusien asioiden olTt.1.ksumiscen. Tällaisen kehityksen 
wteutumise-n esteitä ovat kuitenkin rahoituspääomien niukkuus sekä riit
tämätön koulunajakapasiteetri, Jota tarvitaan atk-taitojen levittämiseen . 

Alueellisen kehityksen tasapainottuminen 197o-Iuvulla oli paitsi julkis
ten palvelujen laajentumisen seurausta osaltaan myös harjoitetun kehirys
aluepolitiikan ansiota. Tuo kokemus osoittaa, että myös uuden teknolo
gian käyttöönottoon liittyvät rahOltusongdmat ovat ratkaistavissa varsin 
pitkälle. Otaksuttavasti vaikeampi pulma on riittävän atk-taaotiedon siir
täminen myös kehitysalueille. Koulutusta tuskin pystytään laajentamaan 
tarpeellisessa määrin, välnämättömästä harjoittelusta puhumattakaan. Sen 
ohella olisikin harkittava keinoja, joilla atk-alan ammattilaiset saadaan 
kiinnostumaan sijoittumisesta työskentelemään muuallakin kUin alan kes
kuspaikoJlla. Perusedellytys tietenkin on haasteellisten uusien työpaikko
jen luominen. MJkäh sellaisia on tarjolla, monet kehitysalueilta lähteneet 
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osaavaiset ammattilaiset muuttaisivat mielellään "juurilleen". Muuttoja 
voitaisiin lisäksi edistää esim. koroteruilla liikkuvuusavusruksilla, jotka 
muutenkin voisivat olla hyödyllinen keino avainhenkiöiden saamisek~ 
si kehitysalueiden elinkeinoelämää vireyttämään. 

Uutta teknologiaa tullaan ottamaan käyrtöön varsin nopeassa tahdissa, 
sillä sitä pidetään välttämättömänä tuotannon kohottamiseksi, kansain
v:uisen kilpailukyvyn yll äpitämiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi. Uuden 
teknologian työllisyysvaikutuksia ei kuitenkaan tunneta - selvää silti on , 
että osa nykyisistii työpaikoista häviää rationalisointien takia ja että sa
maan aib:m syntyy joukko uusia työtilaisuuksia. Uudet työpaikat saatta
v:lt sijoittua niin toiffiialo ittain kuin alucellisestikin toisin kuin nykyisin . 
Työmarkkinoiden huomattava rakennemuutos saattaakin olla uuden tek
nologian läpimurron näkyvin seurausvaikutus. 

Sopeutuminen uuden teknologian leviämiseen vaatii työvoimalta osaa
vuutta ja ammattitaitoa samoin kuin valmiutta ammatilliseen ja alueelli
secnkin liikkuvuuteen. Työvoiman liikkuvuus ei todennäköisesti ainakaan 
vähene nykyisestään, mutta liikkuvuuden luonne ja vaikutukset riippuvat 
suuresti siitä, onko uusi teknologia voittopuolisesti innovoivaa eli uutta 
tuotantoa luovaa vai etupäässä nyky tuotantoa ruionalisoivaa, johtaako se 
talouden keskittymiseen vai alueellisesti suhteellisen tasapainoiseen ke
hitykseen. Mikäli keskittymistä ja rationalisointeja merkitsevät kehitys· 
piirteet pääsevät valLitseviksi , reuna-alueiden tuotannollinen toirrunta uh
kaa näivettyä ja muuttoliike suuntautuu yksipuolisesti kasvaviin keskuksiin . 
Mikäli teknologiaa sitä vastoin onnistutaan soveltamaan niin. että synryy 
runsaasti uutta ja maan eri puolille verraten tasapainoisesti levittäytyvää 
tuotantoa, työvoiman liikkuvuuskin saattaisi painottua enemmän amma~ 
tilliselle ulorruvuudeUe. Jälkimmäisessäkään tapauksessa uuden teknolo
gian vaikutukset tuskin ulottoisivat merkinävässä määrin varsinaiselle maa
seudulle. 

Maamme on parin miespnlven aikana joutunut kokemaan useita niin yk
sityisiä ihmisiä kuin yhteiskuntaakin ravistelleita muuttoilmiöitå: siirto
väen evakuoinnit ja asuttaminen, maaltapaon kaupunkeihin sekä suuren 
rnuuttoaallon Ruotsiin . Osaltaan tämä liikkuvuus on edesauttanut talou
dellista ja yhteiskunnallista kehitystä, nykyisen hyvinvointi yhteiskunnan 
muodostumista - mutta hinta on ollut kallis . Tietoyhteiskunnassa meillä 
ei ole varaa eikä syytäkään sallia laajojen ja hallitsemattomien muuttovirto~ 
jen roistumista ; meidän on toki jo osattava ottaa oppia menneisyyden ko
kemuksista. 
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8.2 SUORAN TYOLLlSTAMIS'1 UEN KOK],ILU JA MUUTlOLIIKE. 
TYORYHMAALUSTUS. 

Johdanto aiheeseen 

Toimistopäällikkö Rmne ei työryhmäesirelmässään mrkaslclc suora:m 
mtl3SSamuutroa, joten seuraavassa annetaan aiheeseen liittyvää taustatie
toa. 

Työ on tärkein kuntien välisen m3assamUuton motiivi; muunaneisra 
44 % muuttaa työn ja 20 % asumisen vuoksi (Södcrling 1983, 99). Tärkein 
ryiJ.moruvi ei liity kuitenkaan tyött6myyreen, vaan lähinnä työhön tapah
ruvaan uralla etenemiseen tai työelämään tuloon muuton jälkeen. Tämän 
vuoksi ryö-motlivi on yleisin Ete lä-Suomessa, jossa uramuutto tapahtuu 
lähinnä kaupunkikeskustcn välisenä muunana. Kaikista muutoista vain 
joka kahdeskymmenes (5 %) tapahtuu työrtömyyden vuoksi. 

Ns. Rinteen mal lilla pyritään pitkäaikaisryöttömyyden \'ähcntämiseen. 
Muuttoliikkeen kannalta kokeilun onnisrumiseUc ei liene suuria välittömiä 
vaikuruksia, koska pitkäaikaisryöttömät eivät ns. demograflsiha ominai
suuksihaan tai eiinvaihciltaan ole kovin muuttoaltis ryhmä. Sen sijaan pit
käaikaisryönömyyden vähentämisella voi tietysti olla muurtoliikkcesecn 
liittyviä välilJisiä vaikuruksia: jos pitkäaikaistyötön saadaan mallin avulla 
pysyvän ryollistymiscn alkuun, kasvaa hänen mahdollisuutensa myöhem
mIn vaihtaa työpaikkaa.. Tällöin työpaikan vaihtoon voi liittyä muutto toi
sen kunnan alueelle. TälJalset kytkennät ovat amakin toistaiseksi tutki
matta ns. Rinteen mallin osalta. Aihe sinänsä o lis i mielenkiintoinen sel
vittämisen kohde. 

Ismo Söderling 
Tutkimussihteeri 
Siinolaisuusinsri tuut ti 

Toimistopäällikkö Heikki Rinne 

Aluksi 

Suora työllisyysvastuupcrusrcinen marginaalijärjestelma lähtee siitä, et
tä palkkatyön vaihtoehtoa hakcvaUe hankitaan työpaikka kotiseudulta. 
Maan sisällä tai maiden välillä muutto jää näin o llen vapaaehtoiseksi tapah
tumaksi. Pysyvä täystyöllisyys ei ole muuton perimmäinen Ja yksinomai
nen syy. 
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Yksilöä vakavasti haittaava työttömyys voidaan poistaa 

Suora marginaalinen ja vL..Stikkecllinen työllisyysruki 00 viimeinen me· 
netelmä lopettaa jatkuva työttömyys silloin, kun talouspolitiikan, työlli· 
syyspolitiikan ja koulutuspolitiikan teho ei aikaan saa työpaikkaa ihmisel· 
le , joka haluaa kohdalleen palkkatyön vaihtoehdon tässä ja nyt sitä tur' 
haan ensin haettuaan. Marginaalitukijärjestelmässä maksetaan julkiselle tai 
yksityiselle työnantajalle niin paljon selvää rahaa, että hän ottaa täydellä 
palkalla työrrömän työhön. Samalla työnantaja sitoutuu siihen, että lisä· 
työllistäminen ei vaikuta muiden työssäolevien työllisyyteen tai työehtoj· 
hin. 

Kokei lun tulokset osoinavat kiistatta, että palkkacyön vaihtoehto voi· 
daan tarjota ja pitkäaikaistyörtömyys poinaa. Hallitusmuoto ja nykyinen 
hallitusohjelma ovat reaalisia ja ne tulee pysyväistää saattamalla margi· 
naalitukijärjestelmä valmiste iUa olevaan uuteen työllisyyslakiin HM 6,2 
§:n velvoitteen toteuttamiseksi . Rinnalleen se tarvitsee menetelmät nuoria 
ja työrajoitteisia varten, jolloin syntyy jokaista },ksilöä koskeva, kattava 
työnteon turvajärjestelmä. 

Pieni osa työllisrcnävisrä tarvitsee jossain määrin jatkuvaa marginaali· 
LUkea. koska työssäolevalle maksetaan sopimuksen mukainen normaali 
palkka. Työ ei aina parhaalla tahdollakaan vastaa maksettavaa palkkaa. 
Yhteiskunnalle tulee kUitenkin edullisemmaksi maksaa tukea työllistiiväUe 
ryönantajalle kuin kustantaa työttömyydestä johtuvat kustannukset. 

Nälkä Suomessa 

Parhaiten uuskurjuutta, jonka juwet ovat pitkään jatkuvassa tyotto· 
myydessä, kuvaavat tylyt nettosumrnat, joilla ei elämän perusvälttämättö· 
myyksiä, ruokaa, asuntoa ja vaatteita saa. Yksinäinen pitkäaikaisryörön 
saa tänään keskimäärin puhtaana käteen 1 393 markkaa kuukaudessa. 
Yksinäinen kaosaneläkeläinen, joUa ei ole muita tuloja, Saa 1 743 markkaa 
kuukaudessa puhtaana käteen. Eläkeläisen, joka joutuu kituuttamaan ma· 
talimman eläkkeen tasolla. on osoitct[U elävän nälkärajalla, Työttömyys· 
rurvan uudistus ei korjannut pitkäaikaisryörrömän asemaa. 

Tehoa hätään antaa työttömien toimeentulorurva~sa oleva viive . Pahim' 
missa tapauksissa JOUtuU odottamaan viikkoja ennenkuin wimeentu1otu~ 

kea saa tai yleensä pääsee edes esittämään asiansa sosiaalitoimistoon. Jos ei 
ole auttavia läheisiä, on elcttävä aliravirsemuksessa. 

Yleinen valtakunnantason epäonnistuminen työttömyyden torjunnan 
inhimillisesti kipeimmässä kohdassa korostuu eritoten Suomessa. Työttö· 
myysturvamme onnewn tila pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla ja perus· 
turvan yleinen rerupcrä ovat Suomessa poikkeuksdlisen surkeat. 
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Ahti Pekkala 7 budjetti )7hdessä 13 budjettia te hneen juhani Korpelan 
kanssa on ruotranut eurooppalaisittain ainurlaaruisen fUloks~n : elinkeino
elämälle jaetaan vuosittain vasrikkeewnrd rukea 1.1 000000000 markkaa. 
Valcion tilintarkastajien puheenjohtajan mukaan 1 000 miljoonaa markkaa 
häviää vuosinain teille tierymättömille. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttö
myyden vaivaamissa perheissä joudutaan tinkimään ravitsevasra ravinnosta. 

Tieteellistä tietoa nälästä Suomessa ovat tuottaneet mm. L:lhelma, Man
nila, Rosrila, jyrkämä ja Vähätaio . Tutkimukset osoittavat, että moniss:l 
perheissä joudutaan tinkimään ravitsevasta ruoasta. 

Tosiasiallisen tilanteen paras kuvaaja on kirjailija Kalle Päätalo kirjas
saan "Kunnan jauhot". Vielä 1985 hän kertoo kyynclsilmin siitä häpeästä 
ja nöyryyryksestii , mitä sai lapsena kokea sosiaalihuollon apu un turvautu
essaan_ 19So-Iuvulla lapsia, joiden vanhe mpien on wrvaudunava huolro
apuun. on kuin pahimpana pula-aikana. joka neljännellä työnömäJlä on 
alle IS-vuotialta lapsia. Kysymys on vuosittain kymmenisraruhansista 
ihmisistä. 

I-Iuoltoapuun, toimeentulorukeen eli kunnan jauhoihin turvaamisen 
pääsyy tänään on työttömyys. Vuosia itse sosiaalitoimistossa huohoapua 
myöntäneenä tiedän käytännöstä, että nöyryytys on ;amanlainen kuin se 
oli Kalle Päätalon lapsuudessa . 

Vuonna 19S5 

Työtön saa 1 393 markkaa puhtaana kateen kuukaudessa. Yksinhuol
taja. jolla on huollettavanaan 2 lasta. saa ryöttömyydenaikaista toimeen
tulorurvaa 1 978 markkaa kuukaudessa. Se on jokaista perheenjäsentä 
kohden 659 markkaa. (Yhtä huollettavaa kohti summa on 236,50 mk/kk.) 

Työttömät ovat käytännössä joutuneet tekemään suomalaisen hyvin
vointiyhteiskunnan kirjanpirotehtävän. Nyt on Sinun vuorosi. Tehtävä on 
yksinkertainen. Merkitse kuukauden aikana välttämättömät menosi ja 
vähennä summa työttömän 1 393 markan kuukausirraiscsla neuotulosta. 

Alä sorru selittelyyn, kuten että työnantaja tai yhteiskunnan instituutio 
tarjoaa sinulle ilmaisen päivällisen. Työtön ei näitä ilmaisia kestiryksiä saa. 
Hän joutuu maksamaan ne 1 393 markastaan kuukaudessa. 

Ratkaiseva muutos marginaalituella 

Suoran työllistämisruen avulla on aikaansaatu ratkaiseva muuros. Työl
listetyn neuotulor ovat huonoimmillaankin kasvaneet yli 100 % olotilasta 
työtön. Käytännössä tämä on merkinnyr ryöl!istetyn ja hänen läheistcnsä 
toimeentulon ratkaisemista . Henkisen puolen lisäksi on korjattu myös ta
lous. Rahaa puhtaana käteen arvokkaalla tavalla tässä ja nyt. Työttömyys-
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uhka ja toimcenruloturvan menetyksen pelko on hävitetty työttömän ja 
hänen lliheistensä kohdalla. 

Tulokset 

Marginaalituki (Rinteen malli) loi pysyviä työpaikkoja viisinkertaisesri 
verrattuna kokeilemattomaan alueeseen. 

Työsuhreiden kesto muodostui pitemmäksi kuin kokeilemauomaUa 
alueella. 

Pitkäaikaisryöttömyys on pitkällä aikavälillä. vähentynyt kokeilualueella 
kymmenesosaan siitä kuin vertailualueella. Myös muu työllisyyskehitys 
on ollut suotuisampaa koke ilualueella kuin kokeilemattomalla alueella. 

"Korrisroon" tabisinpaluu on suorassa työUistämisruessa kaikkien vä· 
hiisin . 

Marginaaliruki loi eniten pysyviä työsuhteita pitkäaikaistyöttömiUe. Py
~'Yviä työpaikkoja viisinkertaisesti enemmän kuin ilman kokeilua. 1 

Yli vuoden jatkuneim pysyviä työsuhteita luorjin kokeilualueeUa 14.9 
prosentille kaikista pitkäaikaisryörtömistä. 

KokeilemattomaJla Tampereen työvoimatoimiston alueella yli vuoden 
jatkuneita pysyviä työsuhteita kyettiin luomaan työvoimahallinnon perin
teisin keinoin vain 2.7 prosentille pirkäaikaistyöttömistä. 

Yli vuoden työsuhteita on aikaansaatu Porin seudulle 152 kappaletta, 
muna Tapereen alueella vain 42 kappaletta. 

Tampereella ovat olleet äärimmäisessä tehokäytössä kaikki työvoima
hallinnon perinteiset keinot. Tulos aiheutuu marginaaliruesta_ 

Työntekijät pitävät työsuhteen pysyvyyttä ja ryösuhderurvan paranta
mista hyvin tärkeänä asiana. Myös palkkoja on kokeilulla kyetty vetämään 
ylöspäin . 

I Tutkimus on tehty venailemalla Porin kokeiJualuerta (Merikarvia, Harjavalta ja 
Pori) ja Tampereen työvoimatoimiston aluetta, Jossa ei ole kokeilua. Molemmat 
toimistot ovat vaikeaa työttömyysaluetta ja toimistot hyvin korkeatasoisia. Ainoa 
ero on, että Porin alueella on kokeilu, mutta Tampereen alueella ei kokeilua ole. 
Perusjollkkoo:\ no kaikki 15.8.1983 yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet, 
Heidän työhistoriaansa on seurattu kaksi vuona. Tässä selvityksessä tarkastellaan 
15.8.1984 mennessä työllistyneiden työsuhteiden kestoa 16.8. 1985 saakka. Pitkä
aikaistyönömien määrä Tampereen toimistossa oli 15 35 ja kokeilualueella 1019 hen
kilöä. 
Kokeilun tulosta he.ikentää se, että 1.4.1985 - 31.7, 1985 vä.lillä ei ole suora työllistä
mistuki ollut toiminnassa varojen loppumisen vuoksi. Sensijaan työvoimahallinnon 
muilla toimenpiteillä oli rahaa yli tarpeen. 
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Työtä sai useampi 

Kokeilualue : 
Työtä sai 15 .8.1 985 mennessä 546 henkilöä 53,4 %. 

Tampereen työvoimatoimisw: 
Työtä sai 15.8. 1985 mennessä 610 henkilöä 39,7 %. 

Pitkåaikaistyöttömyys päättyi kokeiluaJueclla useammin ryönsaanciin 
kuin ns , "muihin ratkaisuihin" ilman työtä tai koulutuspaikkaa. 

TyÖsuhteiden kesto piteni 

1, Itse työtä löytäneiden pitkäaikaistyönömien ~(eidcn kesro: 
Päättyneiden työsuhreiden kesto Tampereella 
Päättyneiden työsuhteiden kesw kokeiJualueelJa 

2. Työhönvälitcttyjen pitkäaikaistyöttömien ryösuhtciden kesto· 
Tampereen työvoimatoimistossa 
KokeilualueeJla 

3,8 kk 
3,8 kk 

3,0 kk 
3,8 kk 

3. Suoralla työliJstämistuella ryöllisrcttyjen työsuhteiden kesto oli 7,25 
kuukautta 

Paluu "kortistoon" on kokeilualu~Ua pienempi kuin kokeilemattomaUa 
alueeUa 

Vuoden kuluessa palasi takaisin työttömäksi työnhakijaksi: 
Kokeilualueella 64,7 % 
Tampereen työvoima toimistossa 87 ,0 % 

(Kortistoon palasi suorassa työlIisråmistuessa vuoden kuluessa valO 58,6 %, 
kun kortistoon paluuprosenrri muissa wimenpireissä oli peräti 95,5 %.) 

Pitkäaikaistyöttömyys on pitkällä aikavälillä vähentynyt kokeilualureUa 
kymmrnesosaan siitä kuin vertailualueella 1 

KokeiJualue 
Verrailualue 

Heinäkuu 1983 
J 093 

568 

Maaliskuu 1985 
874 
556 

MlJu[Os 
- 219 
- J 2 

Muutos % 
- 20 

- 1 

1 V~rral[u ajalla heinäkuu 1983 maaliskuu 1985. Vertailun on valinnut kokeilua .seu
raava ulkopuolmen työryhmä, Jossa on edustettuna sekä työvoimaministeriön että 
valtiovarainministeriön korkein asiantuntemus. Venailualueen valinta ei ole kokeilu· 
projektin vaan ulkopuolisen ja puoluc-ettoman asiantumijaelimen lC"k~mä. 1.4.1985 
loppuivat rahat jll jouduniin palai1maan työvoimahallinnon "tavanomaisiin" tehOl
Iomiin m~netdmjin . 
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Samanaikaisesti on m)'ös muu työttömyys lisääntynyt 3 prosenttiyksik
köä vähemmän kuin vertailualueella. Kokeilu on näinollen parantunut 
myös muuta ty611isyynä ja luonut enemmän rucnomia työpaikkoja työn
välityksen käyttöön kuin kokeilun ulkopuolisella alueella. Marginaalituki 
ei si irr5 työttömyyttä toisaalle. (Ks. Lars-Eri.k ölIerin ,lsianumtija-artikke
Ii Hufvudstadsblauetissa 10.6. 1985. öller on valtiovarainministeriön kan
santalousosaston vanhempi rahoirussihteeri sekä Helsingin Yliopiston ja 
Aho Akademin kansantaloustieteen dosentti.) 

KokonaistaloudeUinen nettovoitto yksilön lähtökohdista 

Suora työllisyy~ .... a.stuuperuSteinen marginaaliwkijärjestclmä sove! lutenu
na uutta työllisyyttä luovaan menestyvään pk-yritystoimlOtaan on aiheut
ranut jokaista työllistettyä kohden 164 markan kuuk:.tusinaisen nenovoi
ton yhte iskunnalle. TyöUistettyjen neHomlot ovat kasvaneet yli 100 pro
senttia, mikä merkitsee kö)'hyyden loppua työllistetyltä ja hänen lähei
silrään. Tuki jakaa kansantuloa oikeudenmukaiseen suuntaan estäen jaon 
A- ja B-ihmisiin konkreettisesti tässä ja nyt. 

Tijvistclmä 

1. Pitkäaikaisryöttömyys on kokeilualueella vähentynyt ratkaisevasti 
enemmän kuin kokeilemattomalla alueella 

2. Kokonaistyöttömyys on vähentynyt kokeilualueella enemmän kuin ver
tailualueella 

3. Työttömyysaste on laskenut enemmän kokeilualueella kuin kokeile
mattomilla alueilla 

4 Työttömy)'den henkilö kesto on kokeilualueella l)'hentynyr peräti puo· 
let enemman kuin kokeilemattomilla alueilla 

5. Työpaikkojen pYS}/vyys on rukioikeuskauden jälkeen suorassa ryöllistä· 
mistucssa ratkaisevasti parempi kuin muissa työUistämiskeinoissa 

6. Pjtkäaikaistyönömyys päättyy kokeilualueella työn tai koulutuksen 
saantiin enemmän kuin vertailualueelta 

7. Työsuhteiden kesw kokeilussa on pitempi kuin miltäan muulla kei
nolla. omatOimisclla työnhaulla tai työnväl ityksen kautta saadussa työ
paikassa. Takaisin tyotromäksipaluu kortistoon on kokeIlussa myös 
kaikkein vähäisin 

8. Vammautuneiden tyouomien työnsaanti on ratkaisevalla tavalla paran
tunUt enemmän kuin kokeilemanomalla alueella 

9 . Työllisretyn pitkäaikai!>tyottöman ncnotulot ovat lähes kolminkertais
tuneet, mikä on merkinnyt asianomaiselle ja hänen lähcisdlecn uusköy
hyydcn välitöntä loppua tässä ja nyt 
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IO.Lisä!yöpaikat on luotu poikkcuksctJisin pienin nettokustannuksin 
11.Pahin ryöttömyyden uhka (ikuinen pysyväistiystyöttömyys) poistuu 
12.Ei aiheuta kilpailuvääristymiä, koska kaikilla >'rityksillä on mahdolli · 

suus samoin ehdoin palkara piddaikaisryötön 
13.Ei aiheuta Innaatiota 

mm. Markku Talonen Marginaalisen palkkaruen taloudellisista vaiku· 
ruksista Täystyöllisyys ilman inOaatiota? Maaliskuu 1985. Haaparanta 
p, ~ Tuomala M. ~ Vehviläi nen J.: Työllisyys[uclla räystyöllisyyteen? 
Työväen t:1Joudcll inen tutkimuslaitos. Katsaus 111984. 
Rehn, Havenmn, Deakin, Pr:men, Layard , NickclJ, Perloff, Wachter 
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8.3. TYORYHMARAPORTTI 

Työryhmä 0:0 S 

Pj. Tutkija Kaisu Aalto 
Sihr. Tutkija Kimmo Koiranen 

Maassamme olisi vuonna 2000 noin 100000 työtöntä, jos Suomen vuo' 
sittainen talouskasvu olisi kolme prosenttia. Yhden prosentin talouskasvul
la työttömiä olisi vastaavasti noin 250000. Mikäli otamme huomioon työt
tömien perheenjäsenerkin, niin työttömyys kocnelisi silloin 500 000 suo· 
malaista. 

Muuttoliike ja työttömyys 

Suuriin ikäluokkiin kuuluvia nuoria muutti 1960- ja 197D-luvuilla kau
punkeihin, Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Tällä hetkellä osa heistä haluaisi 
palata takaisin kotiseudulleen mikäli toimeentulo järjestyisi, Osa on toi
veensa voinut toteunaakin ja tällaisen paluumuuton ennakoidaan jatkuvan 
lii h i tu levaisu u dessa. 

Suomessa siirtolaisuustase on ollut koko 198Q-luvun alun positiivinen. 
Tilanne on samansuuntainen kaikkien läänien kohdalla. Muunotaseen voi
daan ennustaa tasapainottuvan vuosikymmenen loppuun mennessä. 

Kostamus-projektin ansiosta Kainuun kehitys on ollut poikkeava. Pro
jektin suunnitteluvaihe hillitsi muuttoa, odotettaessa töiden alkamista. 
Työmaa veti ihmisia lähiaJueilt3 sekä maataJouden piiristä, samoin maata
lousvaestön muuttohalukkuus on kasvanut palkkatyöläistymisen vuoksi. 
Tällä hetkellä alueella lisääntyvät väliaikaismuutot; käytäessä "työkeikoil· 
la" Etelä·Suomessa. Myöhemmin on odotettavissa Kainuun huonosta työl
lisyystilantecsta johruvaa pysyvää lähtömuunoa. 

Tutkimusten mukaan vain pieni osa maassamuutosta selittyy suoranai
sesti työttömyydellä. Tila.<itokeskuksen maassamuuton syitä kartoittaneen 
rutkimuksen mukaan 44 prosentilla tärkeimmät muuttosyyt liittyivät työ
hön. Työttömyys oli muuton syynä kuitenkin vain 7 prosentilla muutta' 
neista. Tavallisia syitä olivat työpaikan vaihto, muutto helpompien liiken
neyhteyksien päähän ja tulo työelämään koulutuksen päätyttyä. Tutkimus 
koski vuonna 1971-78 kunn:lSta toiseen muuttaneita. Tuolloin vallitsi kor
kea työttömyys. 

Siirtolaisuuteen työttömyys tai huono työllisyystilanne vaikuttaa enem-
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män. Useat tutkimukset osoittavat, enä yli kolmasosaJla maasta muutta· 
neista lähdön syynä on ollut työttömyys tai sen uhka. Alueellista rieroa 
työttömyyden vaikutuksesta lähtömuuttoon ei ole saatavissa. Todennä
köistä on, että alueellisct erot ovat suuret. 

Taloudellisen kasvun ja elinkeinorakenteen muutosvauhdin hidastumi
nen vähen tää myös muunoliikettä. Muuton todennäköinen väheneminen 
nllcvaisuudessa saattaa vaikeuttaa työttömien työll istämistä. Työtlömyyt
tä ei ratkaista muuttoliikkeellä vaan lähinnä koulutuksen järJesrämisellä. 

Työmarkkinat jäykistyvät 

Työmarkkinat ovat Jäykistymässä ja rex.knnäköiscsti jäykistyminen 
myös jatkuu. Työvoima jakaantuu selvemmin kahteen ryhmään. Ensin
näkin hyvin koulutettUjen ryhmä, jolta ei töitä pUutu. Etenkin tietotek
niikan asiantuntijoista on puutetta. Toisaalta työmarkkinoiden ulkopuo
lellc joutuvlen pitkäaikaistyötrömien määrä kasvaa. 'Kelkasta puwami
seen' vaikuttaa lähinnä työmarkkinoille sopimaton ammattitaito tai vä· 
häinen petus- ja ammattikoulurus. 

Pirkäaikaistyöttömyyrrä ei kuitenkaan saisi olla. TyovoimamlOisteriö 
on esittänyt työllisyyslakiehdotuksen, jonka mukaan luotaisiin sellainen 
t)'öttömyysjärjesrelmä, cHei kukaan jäisi pHkäaikaistyöttömäkSl. Työn· 
tekijä on siis tehtävä "m:J.rkkinakclpoiscksi", tarpeen vaatiessa yhteiskun
nan tuella, jotta kukaan ei joutuisi yhteiskunnan ulkopuolelle. 

On ilmeistä, että tulevaisuudessa suuri murros kohdistuu voimakkaim
min muutoksiin ammateissa ja työtehtävien sisällöissä. Tällöin koulutuk
sen merkitys korostuu. 

Työn käsitettä on laajennettava 

Olisi myönnettävä myös muun kuin varsinaisen ansiotyön arvo. Tulisi 
tunnustaa esim. kotona omaisistaan hoitavien henkilöiden {yon Illcrl,itys . 
Työn käsitettä tulisi siten laajentaa. Jos yhteiskunra tunnustaisi r:ilbiscn 
työn merkityksen, siitä aiheutuisi lisäänryviä sosiaaliturvakllst:lnnuhsia. 
Ongelmana on se, kuka maksaisi palkan ja sosiaaliturvamaksut 

Työttömyys ei johdu tekemattömän työn PUUltCCSl.l. vaan ~iilä, cnei· 
vat kaikki halukkaat saa palkkatyötä. 

Joustavat työajat ovat nousseet kcskusrdun I.;ohtcl'ksi. Suomessa osa
aik:uyöntekijöirä on suhll'cllisesti paljon cnl'mmiin kuin monissa muissa 
teollisuusmaissa. Osa-aikaryöhön un suhtaudurru ":lraukseHiscsri, koska 
se vähentää ansioruloja. Toisaalt.1 osa-ajh.atyöhön on myös halukkaita, 
mutta heille sitä ei aina vo ida jiirjcsrää. Suurin osa osa-aikatyönrel.;ijöisrä 
on naisia, joilla on pieniä lapsia 
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Tulevaisuudessa osa·aikatyö tulee Suomessa yleistymään, erityisesti lii
kealaUa. 

Taloudellisen kehityksen ja työttömyydeo yhteydet muuttoliikkeeseen -
tutkimustarve 

Tällä hetkellä tunnetaan varsin vähän osa·aikaryön merkitystä työmark· 
kinoiUa. Olisi selvitettävä. mikä rooli työvoiman muuttoliikkeessä on täl
laisissa työsuhteissa olevilla. Samoin olisi tutkittava, miten osa-aikatyötä 
tekevien muuttojen motiivit ja suuntaurumiset poikkeavat täyspäiväisesti 
työllistenyjen vastaavista. 

Samoin olisi tutkittava vapaaehtoistyön ja toisaalta kotona tehdyn työn 
merkitys ja asema työmarkkinoilla. Tällöin olisi myös selvitettävä, mitkä 
ovat näiden yhteydet lähtömuuttoaltriuteen. 
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9. UUSI TEKNOLOGIA JA SEN YHTEYDET MUUTTOLJlKKEE
SEEN 

9. 1. UUSI TEKNOLOGIA JA SEN SOVELTAMISEN ALUEELLISET 
JA TYOMARKKINAPOLIITTISET LAIITÖKOHDAT 

Toimitusjohtaja Timo Pat ja 

Elinkeinorakenteen muuttuminen pakottaa alueelliseen aktiivisuuteen 

Voimakas rakentaminen kehitti teollisuutta 60- ja 70-1uvuilla ja vaati 
työvoimaa, jota saatiin maaseudulta. Välill:i puhuttii n Jopa työvoima pu
lasta ja jo 7o-1uvun alussa todettiin ryövoim::m saannin muodostavan alu
eeHisen voima tekijän esteträcssä maaltapakoa ja kehitettäessä maa- ja met
sätaloutta korvaavia työpaikkoja. 

Avuksi saatiin alueelliset kehityslait, jotka muodostivat "porkkanan " 
muualta crsittyjen ykensä isompien yritysten ruomiseksi paikkakunnalle. 

Kysyntävaihctta kesti viidestii. kymmeneen vuoteen, jonka jälkeen alkoi 
kilpailu kiristyä ja muualla päilpaikkaansa pitävät yritykset aloittivac sa
neerauksensa juuri näistä sateJliiteistaan. jotka useinkin muodostivat pie
nelle paikkakunnalle:: hyvinkin merkittävän työllistäjin. 

Tiinä aikana kuitenkin paikkakunnan teollinen pohp oli vahvistunut ja 
joillakin kunnilb oli ollut jopa monia paluumuuttajia Ruotsista Ja kaupun
geisra. 

Teknologia kehittyy, mutta koulutus ei pysy perässä 

-70 luvun lopulb ja -80 luvun alussa syntyi lIseita korkean teknologian 
yril}'salkuJa ympäri maakuntaa. Perustamispaikan va.\inrakritccrinä olivat 
milloin ryhjä koulu. edullin('n hallivuokra, milloin kotipaikka, ja usein 
myötävaikurraj:ma oli alueen korkea invesrointiavustusprosentti . Alussa 
riini innostusta ja ralkoobenkeäkin, mutta pian huomattiin, cnii roimin
nan kehittäminen vaati lisää kou lllt('ltu3 henkilökunt:l:l, jota ei pnikkakun 
naI ta löytynyt, ei varsinkaan avainhenki lÖitä. 

Toimintaa haittasi myös alihankintayrirysren puute. Varsinkin clektro
niikkaruonecn valmistaminen vaati useita pieniä jajuustavia "prorosarja"
v:lJmistushaluisia yhteistyöyri ry ksiä. 

Myös huomattiin, että investointi· ja kiiynnisrys:lvusruksllla ei tämän
tyyppisessä toiminnassa ollut merkitystä, vaatiihan ruorekehirystyö ni-
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menomaan suurta henkilötyöpanosta ja itse laiteinvestoinnit ovat pieniä 
tai niitä ei kannata tehdä pientä sarjaa varten. 

Siis ratkaisevaa oli löytää alihankkijoita ja saada avainhenkilöitä muutta
maan paikkakunnalle. 

Tilanne kuitenkin näyttää seuraavalta 

Osaaminen on alueellista ja riippuvaista 
a) oppilaitoksista, 
b) alueen teoUisuudesta, 
c) mahdollisista tutkimuslaitoksista, 
d) alueen sijainnista edellisiin nähden. 

Toisaalta muuttohalukkuus työpaikan saamiseksi on riippuvainen 
a) nykypaikan työllisyydestä ja asuntotilanteesta, 
b) henkilön tai puolison "juurista" seuraavasti: onko kysymykscssa 

meno omalle tai puolison kotipaikalle tai entiselle koulunkäynti
paikalle. 

c) onko tulevalla muuuopaikkakunnalla muita työpaikkav31htochto
ja, saako puoliso työtä. mikä on asunnon saantimahdollisuus. 

Elämisen laatuun vaikunavilla seikoilla voidaan tietyllä säteellä aikaansaa
da muuttoliikenä esim. naapurikunnasta toiseen. 

On aktivoiduttu sekä yksilö- että kunta-- (kaupunki) tasolla 

Kuten otsikossa jo wtesin. elinkeinorakenteen muuttuminen teollisuus
yhreiskunnasta enemmän ja enemmän palvclu~ ja tieroyhteiskunnaksi toi
saalta pakotlaa alueelliseen aktiivisuuteen, mutta toisaalta antaa uusia mah
doUisuuksia rchostamalla ja ohjaamalla koulutusta aJueeUisesti sekä tasa
painoisemmaksi että alueen omar erityispIirteet enemmän huomioivaksi. 

Reunaehto l 
on kuitenkin kaikilla sama : kasvava työ ttömyys on selviä, jos ei aktivoI· 
dura. Kukaan ulkopuolinen Helsingissä ei huolehdi Oulun työllisyydes
tä. Siitä on itse huulehdittava. 

Reunaehto 2 
Ihmiset eIVät m!clellaan muuta . Päinvaswin koulutettua pOlt:nLiaalia 
ovat joskus paikkakunnalta muunaneet, joille työtilanteen parantumi
nen voisi olla paluumuuttomahdollisuus. 

Reunachto 3 
EHei uskota omiin mahdollisuuksiin J:l luoda myöteistä ynttämiseUc 
mollisra ilmapiiriä, ei ole mahdollism lisätä työpaikkoja. 
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Reunaehto 4 
Sama malli ei sovi kaikille: kunkin paikkakunnan on kehitettävä yritys
ja eiinke inotoimiaan aluecn omista lähtökohdista (koulutus ja ihmiset) 
lähtien. Pääasia on roimcentulo, ei pelkkä tckniikka. 

Reunaehto, joka on voitava muuttaa: 
Avainasemaan tulee muuttumisen myötä koulutus. Nykyinen malli, JU
han kuuluu insinöörien kou lurus Oulussa ja ekonomien Helsingissä , ei 
ratkaise Oulun tarpeita, koska jokaisella alueella rarvitaan teknikoita, 
kauppiaita, johtajia ja kaiken koulutustason työntckijöitä. 
Opetusta suunnittelevien virkamiesten on lopultakin tajuttava ja toim it
tava yhreisryössä alueellisten ihmisten kanssa . 
Esimerkiksi tuotannoUisisra yrittäjistä valtaosa tulee viclä teknill isistä 
op pilaitoksisra. Kuitenkin näiden oppilaitosten opetussuunnitelmat ei
vät mi!lään lailla kouluta ihmisiä itsenäiseen yriniimisecn. Itse asiassa 
monien laboratoriot muistuttavat historiallisia museoita. 

Kokemuksia - Oulun malli 

Oulun alue on ollut vuosikymmeniä muutamien suurten työnantajien 
leimaama. Elinkeinorakenteen muuttuessa on osa näistä lopenanut (S:1-

hOja, Toppilan sellutehdas. konepajoja, Oulu Oy on vielä saneerauksen 
edessä). Teollisuus sanan vanhassa merkityksessä on vähentynyt, palvelu
toiminnot ova! lisääntyncet ja on syntynyt uusia korkean teknologian yri
tyksiä. 

Vuonna -83 aloitettiin ensimmäinen aktivointiprojekti. Oulun Teknolo
giakylä Oy, jossa on nyt ka.ikkiaan 39 yritystä ja yli 250 uuden teknolo
gi:m työpaikkaa. 

lIenkilösröhaussa on havaiu"U halukkuus paluumuuttoon takaisin koti
tai koulupaikkakunnalle. Lähes joka toinen hakija on tällainen 

Lähikuntien sisä llä muuttoa tapahtuu asuntotilanteen mukaisesti. Etsi
tään parempaa elämisen fasoa. 

Oulu-reknologiakaupunki 

Yleistä Oulusta 

peruS(cttU v, 1605 
v. 1900 
v. 1950 
v.1970 
v. 1984 
v. 1990 
v. 2010 

14 000 asukasta 
37000 " 
86000 " 
96000 " 

1110 000 ,. 
116000" 

(suunniu:) 
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kaupungin vaikutusalueella asukkaita 
- Oulun lääni 450000 
- Pohjois-Suomi 650000 

Elinkeinorakenne 

1976 1981 1983 1986 1990 

Maa- ja metsätalous 467 403 370 350 350 
Teollisuus 10320 10517 10600 10600 11 000 
Rakennusroiminu 4888 3 178 3 100 3000 2. 900 
Kauppa 8 255 7 841 7750 7800 7800 
Liikenne 3 162 3 140 3050 3000 JOaO 
Palvelut 16 J08 20572 21830 23 250 24950 

Työpaikat ytHeensa 43400 45722 46700 48000 50000 
Netto$ukk ulointi 4666 6226 6200 6500 6500 
Työttömät 1 151 3 037 3500 4000 3500 

Ongelmia 

suuri työnömyysaste (8-9 %), mikä on 3-4 % yksikköä valtakunnan kes
kitason yläpuolella 
"vanhat" teollisuuslaitokset vähentävät työpaikkoja: rationalisointi, au
tomatisointi 
sähkö teknillisen teol lisuuden työpaikkakehityksen pysähtyminen 1970-
luvun lopulla (sähkö- ja dekrronilkkatC'o ll isuuden rakennemuutos) 
palveluelinkeinojen automatisoinnin vaikutukset: olemassa olevat lai
tokset eivät lisää työvoimaa 
jokaistå eläkkeelle siirtyvää työntekijää kohden 2.2 - 2.4.työikään tule
vaa nuorta 

Johtopäätöksiä 

uusia työpaikkoja uuden yrirystoiminnan kautta 
olemassa olevan toimintaympärisrän hyödyntäminen e lin keinojen ke
hittamisryossa: panosrukset taitonetoon 
- yliopiSto 
- VTT 
- muu t palvelukset 
- Oulun Teknologiaky lä Oy 
yhteistyöllä tuloksia 
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Suurimmat työnantajat 

Oulun kaupunki 6 500 henkeä 
OYKS 3 000" 
Oulun yliopisto 1 700 " 
Oulu Oy 1 600 .. 
VR 1300" 
PTL 1200" 
Nk' O 1200" o ' la )' 
Kemira Oy 700 " 

Suurimmat teollisuudaitokset 

Oulu Oy 1 600 " 
Nokia Oy 1 200 " 
Kemira Oy 700 " 
Farmos Oy -
Merdipolar 
Lihakunta 200 - 300 henkeä 
KaapeliteoHi-
suus Oy 
Valio 

Oulu· Teknologiakaupunki . projekti 

Lähtökohdat 

• yliopisto 
· VTf 
- Oulun Teknologiakylä Oy 
- muU[ palvelukset 
- sähkö- ja elektroniikka Ja muu korkean teknologian yritystoiminta 

Oulun seudulla 

Projektin tavoitteet 

- luoda (Pohjois-Suomen wella ja sitli palvelem3an) kaupungillot3 kansal
lisesti merkittävä ja kansainvälisesti tunnenu teknologian keskus -Tek
nologiakaupunki Oulu 

- n. 2000 korkt' <In teknologian uuna työpaikkaa 199Q-luvun aJkuun 
mennessä 

203 



Keinot 

- elinkeinojen kehittämis- ja viestintäprojekri ja sen pninopisteet: 

1. Nykyisen yritysroiminnan kehittäminen 
- yritysneuvonnan kehittäminen 
- toimitiJapoliriikan aktivointi 
- viestintä tuloksista 

2. Teknologiayrirysrcn toimintaympäristön kehittäminen (Teknolo
giakaupunki - Oulu) 
- Oulun Teknologiakylä Oy 
- Tietokonemaa Oy 
- ruote-kehirys- ja tutkimustoiminnan kehittäminen eSlm. teknolo-

giakylän yhteydessä 
- uudf'n yritystoiminnan hakemisen ja uusperust:mnan vauhdittami-

nen 
- yrinäjä- jajohtajakoulutuksen kehittäminen 
- tietotekniikan koulutuksen kehittäminen 
- VfT:n lah. toiminnan laajentamisen ja kehittilmisen tukeminen 
- elinkeinoelämän ja yliopiston yhteistyön kehittämlnen/tutkimus-

asiamies Oulun yliopistoon 

3. Teknologiakaupunki Oulun viestintä 
- tiedotukscen perustuva aktiiv·incn vicstJntå Oulun tarjoamista 

mahdollisuuksista 
- lehdistö informaatio 
- kohderyhmäinformaario 
- sisäinen markkinointi 

4. Matkailun kehittäminen 
- Oulun markkinointi kokous· ja kongressikaupunkina 
- uudetmatkailukohteet : 

- tietokonemaa 
- huvipuisto 

Mitä alueellinen politiikka voisi olla 

Työmahdollisuuksien rarjoaminen alueellisesti 
kehittämällä alueellisia vahvuuksia 
tehostamalla ja rasapainoctsmalla koulutusta ottamalla huomioon alu
een tarpeet (tässä opistotasoinen koulutus on ratkaisevassa asemassa) 
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alueen sisällä voidaan ihmisiä siirtää asunto- j:l tonttipolitilkaJla kunnas
ta toiseen 
kuitenkin tarvitaan ja synryy kasvukeskuksia myös pääkaupunkiseu
dun ulkopuolelle 

o Lähikunnat 

Elämisen 
laatutekijät 
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9.2 . UUDEN TEKNOLOGIAN SOVELLUTUKSET JA MUUTTOLIIKE 

TutkimuS3sianruntija Risto Sinkko 

Tietoyhteiskunnan määritelmästä 

Ainakin arkipäiväisen keskustelun tasolla ajamme olla yhtä mieltä si itä. 
mikä "tietoyhteiskunta" on. Sosiologiselta tai kansantaloudelliselta kan
nalta määritelmä ei kuitenkaan ole läheskään yksikäsitteisesti hyväksytty. 

Nyt esillä olevan teeman kannalta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmu
kaista mennä pitkällisiin määrittelypohdiskeluihin. Riittänee kun totean, 
että määritelmää on liihestytty kahdella tyypiUiseUä tavalla: 

on tarkasteltu informaatioammanien osuutta ryövoimasra tai infor
maarioalojen osuutta bruttokansantuotteesta, tai 
tarkasteltu sitä, onko yhteiskunnalla/kansantaloudella käytettävis
sään tietyt resurssit viestinnän, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen 
alalla, jotta se täyttäisi tietoyhteiskunnan kriteerit , 

Jälkimmäistä tapaa on noudattanut mm. Masuda, ja tässä yhteydessä 
tämä tarkastelutapa lienee käyttökelpoisempi ainakin siinä mielessä, että 
sen perusteella on nähtävissä Suomenkin siirtyminen tietoyhteiskunnaksi 
lähivuosien aikana. Informaatioalan infrastruktuurimme on jo nyt hyvin 
kehittynyt, vaikka tietenkin olemmekin jäljessä johtavista teollisuusmais· 
ta; esim. puhelintiheytemme on maailman kärkipäästä, puhelinverkkoa 
digitalisoidaan; videotex·alalla toimivia järjestelmiä on jo kaupallisessa 
käytössä; joukkoviestinnän alalla olemme Euroopan Johtavia maita mm. 
kaapelite levisiojärjestelmien levinneisyydessä, ja satelliittivalmius sekä 
kohde· että joukkoviestinnän alueilla on hyvä; tietokoneiden käytössä ja 
myös mikrotietokonciden kehittelyssä olemme kohtuullisesti mukana, ja 
tietoliikenteen kytkeminen ns. pakeniverkkoon on hyväl1ä alulla, 

"Telecommuting"· vicS[innän yhteys muuttamiseen 

Viestinnän tutkimuksen puolelta tarkasteltaessa muuttamlSta ja erilaj· 
sia muuttoliikkeirä tarjoutuu käyteuäväksi käsitteeksi "telecommuting", 
jolla tässä yhteydessä voidaan ymmärtää kaikkea sellaista elektronista toi· 
mimaa, joka korvaa fyysistä muuttamista tai erilaisten tavaroiden s'iirtä· 
mistä paikasta toiseen. Näin ihmisten muuttamisen lisäksi tulevat käsittc
Iyn piiriin myös palveluiden siirtäminen paikasta toisecn. 
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J\loi[~n tarkasrelun kuitenkin ihmisten muuttamisesta ja silta, miten 
telccommuting sitä mahdollisesti voisi korvata. Söderlingin tutkimuksen 
(1983) mukaan muuton syyt ovat seuraavat: työ 44 %:l1a villila:ljisra, 
asuminen 23 %, perhesyyt 17 % ja muut syyt 16 %. 

Tarkastelu tapan i on hieman yksioikoinen. muna mielestäni kuitenkin 
kuvaavuudessaan perusteltu: Jotta työntekijä voisi välttää muuttamisen 
työtä tehdäkseen (tai saadakseen), pitäisi työn olla sellaista, enä se voi
daan tehdä elektronisesti eli siis siirtää työn ainekset sähköisessä muodos
sa työnamajan ja työntekijän välillä . On hdppo huomata, että useimmiten 
tämä ei ole mahdollislil. Toki olemme kuulleet esim. rekstinkasiaelijöistä 
tai tietokoneohjeJmoijista, jotka tekevät työtään kotoaan käsin. mutta 
tällaiset työntekijät tulevat vielä hyvin pitkään olemaan lukumääräisesti 
pieni vähemmistö . 

Tällaista kehitystä tukee tietenkin yhteiskumamme siirtyminen entIStä 
palveJuvaltaisemmaksi, muttll ku itenkin vain osa palveJuammareista on 
nimenomaan tiedon ja/tai viihteen palvcluammaueja. jotka voitaisiin hoi· 
taa "päätekäytröisesti". Itse asiassa siirtyminen palveluyhteiskuntaan lisää 
p:.linena fyysiseen muuttamiseen. voidaanhan palvelu useimmiten antaa 
vain fyysisesti lähellä olevalle asiakkaalle. 

Työn tekemisen muuttuminen tietoyhteiskunnassa ei tietenkään ole 
noin yksioikoinen kuin edellä kuvasin. Onhan puhuttu esimerkiksi siitä. 
että suurten yhtiöiden pääkonttorit voitaiSiin aivan hyvin hajoittaa pie
nemmiksi yksiköiksi, jotka sijaitsisivar pienemmiliä paikkakunnilla . Näin 
työntekijöiden ei tarvitsisi siirtyä suurkaupunkeihin. vaan t)'Ö tulisi taval
laan puohtiehen vastaan. Tämäkään malli ei kuitenkaan tunnu Suomessa 
kovin rodennäköiseltä. meillä todella suuria konttoriyksiköitä ei edellä 
tarkoitetussa mittakaavassa ole olemassakaan. 

Palveluiden alalla sen sijaan saatua olla joitakin mahdollisuuksia, joilla 
tclccommuting voisi korvata asumisen vuoksi muuttamista. Tässä on kui
tenkin heti sanOn3V:l, että sähköisten palveJuiden antaminen esimerkiksi 
valtakunnallisten relevislovcTkkojen muodossa ei ole sellaista palvelua kuin 
tässä t:iTkoitan. Palvelutaso maaseudulla tietenkin nousee silloin kun tele· 
visio'ohjelmien katselu tulee mahdolliseksi , muna tällainen kaikkialla 
maassa saatava palvelu - joka siis on samanlaista maalla ja kaupungissa, l'i 
poista eroja maaseudun Ja kaupunkien vä lillä, joten siis rallaisen palvelun 
kehittyminen ei muuta minkään alut:t:1l suhteellista palvelu tasoa toisiin 
nähden. 

Tarkoitan tässä enemmänkin palveluita, joilla csim. voidaan tila ra tai 
hankkia tuotteita ja muita hyödykkeitä. Ulkomaisissa kokeiluissa on sel
vitty esim. lainakirjojen tilaamista päatebyltöisesti Tällaiset kokeilut ei· 
vär kuitenkaan ole johtaneet pysyviin wimint:lmalleihin , ja moncSlI lähes 
samanlaiseen palveluun pystytåan jo tavallisen puhelimen avull:l. 
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Elektronisesta viihteestä 

Viihdepalvcluita voidaan periaatteessa lisätä kaapeli television tyyppi
sellä ratkaisulla. Selvää on että esim. elokuvien katselua teatterissa korvaa 
kaapelitelevisio, jossa sama elokuva toistetaan lyhyen ajan sisällä csim. 
kolme kertaa, jotta katsoja voisi valita itselleen parhaiten sopivan katselu
ajan . Tunnetusti kaapelitelevisiot ovat kuitenkin käytettävissä vain kau
pungeissa ja niissäkin yleensä keskusta-alueilla tai muuten tiheästi asutuil
la alueilla_ 

Itse asiassa näyttää siltä, että ei olisi kovin paljon eroa silJä, puhutaanko 
tässä varsinaisesta muurramisesta paikkakunnalta toiselle, tai päivittäisestä 
cyömatkahikenteestä. Nähdäkseni telecommuting vaikuttaa molempiin sa
malla tavoin - ainakin lähi tulevaisuudessa siis yhtä vähän: joitakin työteh
täviä voidaan hoitaa elektronisesti, ja jonkin verran asumis- ja viihtymis
palveluja voidaan ajatella hoidettavan elektronisesti . Tässä yhteydessä on 
ehkä syytä todeta vielä seUainen seikka, että 1970-luvulla "joka kodin tie
tokonepäätteeksi" ajateltU videotex- eli Telset-vastaanotin on sittenkin 
jäänyt vain yriryskäyttöön. Järjestelmän kotimaassa Iso-Britanniassa Pres
tel on ollut suurimpia informaatioteollisuuden pettymyksiä. 

Kaiken sähköisen viihteen ei tietenkään tarvitse olla kuluttajaa palvel
lakseen "reaaliaikaista", yhteydessä olemiseen perustuvaa. Tämän hetken 
tiewjen mukaan videolaitteita lienee maassamme jo noin 20 %:lla talouk
sis ca. Laitteet näyttävät keskittyvän hyvätuloisiin työntekijäperheisiin ja 
-kaupunkeihin. Vuokrakasettitarjontakin vaatii toimiakseen tietynkokoi
sen yhteisön, ja ilmeisesti kasettivuokraaminen tapahtuu useimmiten kui
tenkin lähietäisyydellä. Toistaiseksi ei ole näyttänyt syntyvän järjestelmiä. 
jonka puitteissa videokaseneja esim. välitcttäisiin postitse vuokrattavaksi. 
Videotkin lisäävät viihdepalveluja siis lähinnä siellä, missä näitä palveluja 
muutenkin on tarjolla. 

Rakennemuutos kohti tietoyhteiskuntaa 

Näyttää siis siltä, että kehittyvässä yhteiskunnassa tietotekniikalla ja 
muuttoliikkeellä on vain vähän tekemistä toistensa kanssa. Itse ruiassa 
kehittyneessä tIetotekniikan maassa USA:Ssa tietotekmikan tuotantO on 
<tntanut muuttamiselle aivan oman piirteen: Nimenomaan tietotekniikan 
piirissä työskentelevät Ovat korostuneesti muuttaneet asumisen kannalta 
mukavimmille alueille eli ns. aurinkovyöhykkeelle. Hyvä ammattitaito uu
della alalla on lisännyt mahdollisuuksia asuinpaikan valintaan. 

Meillä Suomessa tällaista ruskin mlee tapahtumaan, mutta meilläkin 
on lähdet~J.vä siitä, että vaikutukset ovat enemmän rakenteellisia ja välil-
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lisia kUin edella etmtyJen kaltaisia suuna vaik utuksia . Tätä asiaa on taf
kasteltlva työvoiman jakautumisen kautta. 'lIetoyhteiskunnassa 2-3 % työ
voimasta tuottaa tarviuavan ravinnon ja hoitaa muun alkutuotannon, ja 
kenties 10-15 % ryövoimasta vastaa tcoJlisuusruotannostJ_ Lopulle työ
voimalle tehtäväksi jäävät kaupan ja palveluiden sekä julkisen hallinnon 
tehtävät. 

Uusi teknologia siis vääjäämättä li~ää kaiken rrön tllottavuut[:1 alku
tuotannosta. alkaen Olennaista tässä näyttää olevan sc. kUinka tämä työn 
tuottavuuden lisääminen toteutetaan Tässä näyttäisi olev:m kaksi suuntaa: 
pysrymme kehittämään omaa ja omaperäistä tietotekniikkaa ja muuta 
uutta tekniikkaa ja näin i~e teemme oman tuot:UHomme kehmämi!olYöti., 
tai sitten toimenpiteillämmc aiheuramme sen. että uudet ruorantovälineet 
ja niihin limyvät ohjelmistot tai vasta:!.vat rulev3[kin läb~s kokonaan ulko· 
mailra. Tällöin olemme ~iirtäneet osan maassamme mahdollisesti tehtäväs
tä työstä itse aSiassa ulkomailla tehtiiviiksl. ja vaarana on tuolloin muutok
sen kielrcistcn puolten eli esim. ryönöm}/}rden kasvun korostuminen 

Lähteet 

Onf'Ji Masuda : The Informuion SocIety. 1980. 

Ismo Söderling Maassamuuuo ja muuttovlrral. Vuosina 1977-78 kunnasta roisccn 
muuttaneiden elinolosuhdennkimus. 1983 . 
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9.3 TEKNOLOGIA, ALUERAKENNE JA MUUTTOLIIKE 

I'rof. Martti Tiuri 

Tictoyhteiskunca 

Ihmiskunta on parhaillaan elämässä kehityksensä kolmatta nopeata 
muurosvaihetta. Ensimmäinen oli yli 40000 VUOtt:.l sitten, kun ihmiset le
visivät lähes kaikkialle maapalloUe. Toinen kehitysvaihe tapahtui maanvil
jelyn keksimisen Jälkeen noin 10000 VUOtta sitten. Maanviljelyn ansiosta 
ihmisten määrä nousi 5 miljoonana 250 miljoonaan. 170o-Iuvulla alkoi 
uusin vaihe, [ictccllislekninen kulcruuri, joka johti ensin teollisuusyhteis
kuntaan ja nyt tietoyhteiskuntaan. Tämän kehityskauden päätyttyä maa
pallolla asuu 8 miljardia ihmistä. 

Tietoyhteiskunnassa yli puolet ihmisistä on ticrotchtävissä eli tiedon 
Ulottamisessa, tiedon käsittelyssä, tiedon jakamisessa ja tietoyhteiskunnan 
infrastrukruurist3 huolehti massa. Tietoyhteiskunta voidaan määritellä 
myös yhteiskunnaksi, job perustuu järjestelmälliseen tiedon hyväksikäyt· 
töön ja uuden tiedon hankmtaan. 

Suomi on suhteellisen myöhään vain hieman yli 30 vuotta sitten muut
tunut maatalousyhteiskunnasta reollisuusyhteiskunnaksi ja muuttuu lä
himmän k)/mmenen vuoden kuluessa tietoyhteiskunnaksi. Tietorchtävissä 
työskentelee jo kolmasosa suomalaisista. 

Tietoyhteiskunnan ominaisuuksia 

Tiecoyhteiskunnan tyypillisimpiä lähiajan piirteitä on aucomaation ete
neminen. Automaatio on jo vähemänyt ja vähentää tulevaisuudessa työ
paikkoja tavanomaisessa teollisuudessa eli savupiippu teollisuudessa ja toi
mistoissa. Automaatio on väJuämätöntä. Sen avulla päästään tasaiseen ja 
parempaan tavaroiden ja palveluiden laatuun. Robotit valmistavat tuotteet 
aina sarnalla [avalla, saadaan aina samanlaisia hyvänlaatuisia tuow:ita. 
Luonnonvarojen säästyminen onkin tärkein tulos autom:Jtisoinnista. 

Monet uudet tuotteet ja yhteiskunnan palvelut ovat mahdolliSia vain 
automaation avulla. Puhelin keskukset ovat olleN automaation uranuurta
jia. Jos puhelinkeskukset olisivat käsivälineisiä, talVittaisiin puolet suoma
laisista niitä hoitamaan. 

Auwmaatio on myös vä.lttämätöntä monissa sellaisissa tehtävissä., jOissa 
ympäristö on ihmiselle inhottava. tai työ liian rasirr3vaa ja vaarallista. Maan· 
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alaisissa hiilikaivoksissa työskentely on ollut sellaista. Autojen valmistus 
oli vielä kymmenen VUotta sitten pakkotahtista työtä liukuhihnan ääressä. 

Uusia työpaikkoja syntyy tietoyhteiskunnassa ticrotchtävissä. Huippu
tekniikan soveltamiseen tarvitaan lisää ihmisiä. Työtehtäviä syntyy lisää 
erikoisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen piirissä. Myös tietotekniikan 
soveltaminen tavanomaisessa teollisuudessa ja toimisToissa luo tietotehtä
viä. Monenlaiset uudet palvehit tarjoavat uusia työtilaisuuksia. Englannis
sa videoteollisuus tarjoaa jo enemmän työpaikkoj:.l kuin :.lutoteollisuus. 
Suomessa paikallisradiotoiminta on lisännyt kymmeniä uusia työpaikko
ja. Tietoyhteiskunnassa työa.ika lyhenee j3 vapaa-aika lisääntyy_ Se merkit
see vapaa-ajan viettoon liitryvien tuotteiden ja palvelujen lisäkysyntäii. 
Matkailu- ja kuluuuripalveluiden tarve kasvaa 

Uusien työtehtävien lisääntymisnopeus riippuu noudatetusta teknolo
gia- ja elinkcinopolidikasra. Koulutus, tutkimus ja uusi yritystoiminta ovat 
avainasemassa_ Myös nopeat tietoyheeydet ovat ticmyhteiskunnan perus
edell}'tys Tiedon on oltava helposti saatavissa siellä, missä sitä tarvitaan 
ja sen on siirryttävä nopeasti maapallon eri puolille. Siihen tarjoavat apu
aan uudet tietoliikenneyhteydet kuten tletoliikenne- ja yleisraJiosatellii
tie sekä automaattinen radiopuhelinverkko. Myös kaapelitelevisio, paikal
lisradio ja paikal listelevisio edustavat väJnämänömiä toimintoja tietoyh
teiskunnassa. KaksituhatlU\rulla yhteydet koteihin ja toimistoihin tehdään 
lasikuitukaapelilla. Se pYStyy välittämään koteihin kaiken niiden tarvitse· 
man informaation. 

Tietoyhteiskunnassa yhdYSkunnan rakenne muuttuu ihmisläheisemmilk
si. Suuret virastot voidaan hajauttaa, koska kussakin alayksikössä kaikki 
tarpeelliset tiedot ovat helposti saatavissa. Ihmiset voivat siten saada tar
vitsemansa viraswpalvclut kotit<tajamassaan. J otkut tietotehtävär voidaan 
hoitaa kotoa käsin . Ihmiset voivat haJutess3an työskennellä kotonaan. 

Pääosa tietoyhteiskunnan tehtävistä edellyttää ihmisten keskinäistä 
vuorovaikutusta, sillä tehtävät liittyvät palveluihin. Tietoyhteiskunta suo
sii siten ihmisten keskittymistä taajamiin ja kohtuullisen kokoisiin kau
punkeihin. Jättiläiskaupungit, joita teoll isuusyhreiskunt3 loi, eivät enää 
ole edullisia tietoyhteiskunnassa. 

Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 

Suomi on maai lman pohjoisin maa. Yli puolet 60 leveysasteen pohjois
puolella asuvista on suomalaisia. Suomi ei oikeastaan olekaan tarkoitettu 
asuttavaksi, mutta sen on tehnyt mahdolliseksi Golf-virta, joka tuo läm
mintä vettä Pohjoiselle jäämerelle. 

Suomen väestön tähänastinen alueelJinen jakau[Uma on luonnollisen 
kehityksen tu los. Se on seurausta siitä, että. Suomi on ollut maatalousyh-
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teiskuma lähes tähän päivään saakka. Kun ilmaston viime vuosisatoina 
lämmetessä väenmääri kasvoi, eI etelässä enää riittän)/t toimeentuloa kai· 
kiIJe. Silloin aktiiviset ja tarmokkaat ihmiset muuttivat kohti pohjoista ja 
raivasivat itsdleen uudet pcUot sieltä. 

Kun asutlJs Suomessa levisi pohjoista kohti, siellä kuten melkein koko 
Suomessa elettiin omavara.istaloudessa ja lähes riippumanomlOa muista 
ihmisistä ja y hteiskunnasta. Eläminen kaukana muista ei aiheuttanut sa
nottavasti lisäkustannuksia eikä luonnonvarojen lisäkulutusta. Lämmjtys
energia Saatlm ympäröivästä metsastä. Ei juuri tarvittu teitä, ei puhelin
johtoja, ei sähköä eikä kauppojakaan. Haja-asutus ja kaukana muista asu
minen oli siis yhteiskunnan kehityksen ja maapallon luonnonvarojen käy
tön kannalta perustelrua ja järkevää. 

Nykyään on tilanne kokonaan toinen. Jokainen suomalainen edellyttää 
nyt, että häneUä on käytereävissään sähkö, hyvät tieyhteydet, terveyden
hoito, tietoliikenneyhteydet, kauppa ja koulu lähellä sekä monenlaisia 
muita palve luita, jotka kaikki vaativat rahaa ja luonnonvaroja. 

Nykyajan uudet palvelut. rulevat yleensä sitä kalliimmiksi mitä enem
män hajallaan ihmiset asuvat. Esimerkiksi Helsingissä riinää kilo kuparia 
henkeä kohti puhelinyhteyksiin kaikkien :lsukkaidcn kesken. Pohjoi
sessa samalla määrällä kuparia asukasta kohti saa vain lyhyen puhelinjoh
don pätkän ja johdon uJortaminen keskukseen asti maksaa ja vie monin
verroin enemmän kuparia. 

Harvaanasuruilla seuduilla myös teiden rakentaminen ja ylläpito tulee 
kalliiksi asukasta kohti. Tienrakennusmäärärahat ovat olleet Lapin lää
nissä lähes nelinkertaiset Uudenmaan läänin määrärahoihin verranuna. 

Suomessa harvaanasurull la seuaUllJa on plcnHi kouluja, kun ei ole ha
luttu lakkaurraa kyläkouJuja. Niiden ylläpito maksaa koululaista kohti 
kaksi kolme kertaa min paljon kuin taajarrussa. Opetuksen taso ei silti ole 
parempi pikemminkin päinvastoin . 

Väestön sijoittuminen ja hajallaan asuminen, joka on ollut perusteltua 
luonnonvarojen käytön ja ihmisten toimeentulon kannalta maatalousyh
teiskunnassa, ei ole sitä tietoyhteiskunnassa. Tämän rosiasian hyväksymi
nen ei merkitse sitä, että Suomi ryhjenncttäisiin itä- ja pobjoisosiltaan. 
Siellä tarvitaan edelleen suomalaisia, mu tta se mitä ihmiset siellä tekevät ja 
kuinka hajallaan asuvat, tulee ratkaista luonnonvarojen kohtuulliseen ku
lutukseen ja kohtuullisiin kustannuksiin pyrkien jll olla verrattavissa sielta 
saatavaan aineelliseen ja aineertomaan hyötyyn . 

Aluerakenteen muutokset 

Suomen nykyinen aluepolitiikka on tähdännyt väestön pitämiseen en
tisi llä asuinalueillaan, vaikka tietoyhteiskunnan tulo edellyttää uudenlais--
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[a väestön sijoirrunllSt3, Jotta kaikille suomalaisille vOitaisiin tarjota jär
kevää työtä ja kunnollinen roimccntulo. 

Nykyisen aluepolitiikan tärkein osa on maatalouspolitiikka. Suunen 
tukimaksujen avulla maatalousväestön osuus on piJerry liian suurena, ja 
maataloulta harjoitetaan alueilla, joilla ei siihen ole riittäviä edellytyksiä_ 
Eläminen kehirys?lucilla yritetään perustaa maatalouteen, vaikka se mer
kitsee jatkuvaa elämistä muiden maksaman tuen varassa ruonaen kohruut+ 
tomilla kustannuksilla ja luonnonvarojen tuhlauksella elintarvikkeita, joita 
ei ylituotannon vuoksi lainkaan t:UVit3. 

Lapm läänissä keckikokoisen maitotilan tuloista jo kolme neljäsosaa on 
veronmaksajien kustam;1maa tukea ja vain neljäsosa Itse ansairrua. Oulun 
läänin tiloilla tukien osuus on keskimäarin puolet. Suurista tukimaksuista 
huolimatta tilan tulot työntekijää kohti Ovat alle puolet tcollisuusryönte
klJiin tulOista. Päämäärä. tilojen lukumäärän pysyttäminen ennallaan, ei 
ole lainkaan toteutunut. Raskaasta työstä ja alhaisista tuloista johruell 
maitotilojen lukumäärä Suomessa on tukipohtiikasta huolimatta jatkuvasti 
tasaisesri pudonnut aina puoleen kymmenclosä vuodessa LapIO läänissä on 
Jäljellä en:iä 3000 maitotilaa ja kymmenl."n vuoden kulunua 1500. Ne eivät 
läänin runkoasutusta [urv<i:l. 

Suomclosa on nyt tllnnustertava tosiasiat. Maauloureen liittyvär [uet 
ylinävät ensi vuonna Jl} 8 miljardia markkaa. Tähänastisen maatalouspoli
nik:ln jatkaminen johtaa umpikujaan Ja suuriin vaikeuksiin koko maan 
kannalta. sill:i rukia pitalSI jatkuvasti huomattavasti kororraa ja luonnonva
rojen haasklusra kiihJ)"ttää. jona liian suuren maatalousväestön tulotaso 
p palvelut säil)'isivät edes nyk}risdlä vaatimattomalla t:lsolla. Se ei enaä 
ole mahdollista Itä· ja Pohjois-Suomessa nykyinen maatalouspolitiikka 
johtaa autioitumiseen kun väärälle perustalle rakennetut luonnonvastaiser 
suunnitelmat rumahLwJt. 

Maataloudessa päämääränä rulee olla omavaraisuus. Se on toteutcnava 
pcrheviljclmillä, joilla tulmaso on muun väestön tulotason mukainen. Suo
messa maatilojen keskikokoa on huomattavasti suurenncn3va, ja tilojen 
on sijairtava alueilla, joissa suomalaisten tarvitsemat elintarvikkeet voidaan 
tuottaa edullisimmin. 

MaaraJouden ongelmien ratkaiseminen on vaikeatOl, )..oska loe eJellynäii 
monen suomalaisen muuttoa pois kotiseudultaan. Se on kuitenkin välttä
mätöntä, koska muuten koko Suomen tulev:lisuus on V:l:lf3SS:J.. 

Aluepolitiikan toinen osa on ollut teollisten ryöpaikkojen luominen 
kehirysalucilla Teollisuus- ja palveluelinkeinot vaativat riittävän väestö
pohJan voidakseen toimIa. Suomen varsinaisilta kehitysalueilta Itä- ja Poh
jois-Suomessa väestöpohjaedcllytykset puuttuvat useimmiten. Tulevaisuu
dessa sicllä on elinkelpoisia ja dinkykyisiä r3aJami,l, muna vain sillä edel
lytyksellä, ettii haja-asutusta supistcraan ja valitaan riittävän suuret paikka-
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kunnat. JOissa teollisuutta ja palveluyrityksiå pyritään kehittämään. Jos 
tällaista muun maailman oloissa vaatimawnta keskittymistä ei haluta hy
vä ksyä, ei tulevaisuudessa kehitysaluciden väestökeskuksillakaan ole [0;
meentu loedeJlyty ksiä. 

Muutot välttämättömiä Suomessa 

Suomessa tarvitaan nyt asenteiden muutosta. On tunnustettava, ettei 
työtä tule koskaan olema:m useimmille Pohjois· ja Itä-Suomen työtrömi l
Ie heidän kotipaikkakunnallaan. Vaatii kovia ponnisteluja saada työtii 
Etelä-Suomen vanhojen teollisuuskeskustenkin automaation johdosta 
ilman työtä jääviUe ja siellä on sentään pitkä teollinen uad itio, ja yhdys· 
kuntien perusrakenne voidaan pitää yllä normaalilla luonnonvarojen kulu
tuksella. Nyt ihaillaan kehitysalueen työtöntä, joka sitkeästi mökissään 
odottaa työ n tulemista. Tästä läh tien ansaitsee kaiken kunnioituksen vai n 
se, joka rohkeasti lähtee työhön sinne. missä työtä on. Hänen muuttoaan 
on kaikin tavoin helpotettava. Muutto on maksettava ja asuntoasiat jär
jestettävä kuntoon uudella kotipaikkaku nnalJa. 

Muutto Suomessa ei ole paha asia. Yli puolet suomalaisista on muuna
nut tämän hetkiseen kotikunraansa. Uudellamaalla vain joka kolmas on 
syntynyt nykyisessä kotikunnassaan. Suomalaiset ovatkin järkevämpiä 
kuin vimllinen aluepolitiikka myöntää. Muunoa keskuksiin rapahtuujarku
vasti. Oulun seudulla asui 30 vuorra sitten vain 12 prosenttia läänin asuk
kaista. Nyt siellä asuu j o yli 25 prosenttia ja kasvu on edelleen yli prosenr
tiyksikön viidessä vuodessa. Rovaniemellä asui 30 vuotta sitten 8 prosent
tia Lapin läänin asukkaista, nyt siellä asuu yli 15 prosenttia ja kasvu on 
prosenttiyksikön verran viidessä vuodessa. 

Oulun seutua ja Rovaniemeä huomattavasti hitaammin kasvaa pääkau
punkiseutu. Pääkaupunkiseudulla asui 30 vuotta sitten hieman yli 8 pro
senttia suomalaisista. Nyt siellä asuu 16 prosenrria, mutta kasvu on vain 
puoli prosenttiyksikköä kymmenessä vuodessa. Tästä huolimatta van han 
aluepolitiikan ajajat ovat alkaneet ki inni ttää erikoista huomiota pääkau
punkiseudun kasvun rajoittamiscen. Jos kehitysalueilla haluttaisiin todella 
hillitä maaseuuun aUlioitumista olisi rajoitustoimenpitee1 su unnanava Itä
ja Pohjois·Suomt:::n kasvukeskuksien kasvun pysäyttämiseen! 

Pääkaupunkiseudun kasvun rajoirustoimenpiteer vaarantavat koko Suo
men rulevai~uudcn. Vain pääkaupunkiseudulla on Suomessa edellytyksiä 
kehittää toJdla merkittävästi uutta huippu tekniikkaan perustuvaa yritys
toimintaa Kansainvälinen kokemus osoinaa selväsri, että huipputekniikan 
yrityksiä syntyy ja kehittyy huomattavil.'isa määrin vain yritysten keskit
tymissä , "pii laaksoissa". Jos Suomessa ei hyvä ksYlä piilaakson syn tymistä 
pääkaupunkiseudullc, eivär "sai.'irynec[" työpaikat suinkaan mene Suo· 
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men kehitysalueille vaan ne Jäävät ulkomaille. Seurauksena on Suomen 
jääminen jälkeen öetoyhreiskuntakchitykscssä ja suuria vaikcuksia erityi
sesti kchltysalueille, kun rukivaroja ei enaä riitä. 
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9.4. T IETOTEKNIIKKA, KOULlJfUS JA MUUTTOLIIKE 

Tir:rokonepäällikkö Auvo Sarmanto 

A·, B· ja C-ihmisct 

Suomessa on tänään suhteellisen helppoa panostaa tietotekniikkaan 
perusruviin välineisiin ja systccmdhin. Tietoyhteiskunnan profeetat luo 
paavat kaikenlaista hyvää. Elämä muuttuu helpoksi. UUSI tekniikka sallii 
luovuuden työelämässä. Morivaa[io aktiiviseen toimintaan lisääntyy. Vä· 
estön enemmistö on sopuli lauman tavoin siirtymässä jännittävän ja tehok
kaasti toimivan tir:toyhteiskunnan kynnyksen yh. 

Mutta ryöikåisen väestön suhtaurumincn teknologian muutokseen on 
ristiriitaista. Eräillä ammattialoi lla koetaan uusi ruorantotekniikka uhaksi 
työllisyydelle. Vanha. uupunut työntekijä tuntee ylivoimaisen vaikean 
oppimisrchtävän edessä olevansa väliinputoajan asemassa. Nuoref aikuiset 
hyväksyvit kuitenk in uudet ryöympäristöt ja yrittävät sopeutua niihin. 
Työikäisen väestö n enemmistö ennakoi vali tenavan heikosti leknologia
)'hteiskunnan riskit ja vaarat Uusi yhteiskuntamuolO näyttää istuvan liian
kin hyvin turlJoihmisen arvomaailmaan. 

Kuvassa 1 on luonnehdittu tietotekniikan varaan rakcnruvaa t(!knolo
giayhteiskunraa. Siina työvälineiden kehittäjät ja tekijät kuuluvat A-kate
goriaan, välineiden käyttäjät B-katcgoriaan ja "tcknol {)giayhlci~kunnan" 

ulkopuolella olevat C-katcgoriaan. Ongelma synlyy, kun H-kaleg:ori:m na
pinpainajar putoavat r:nionali~c)intitoimcnpilt:idtn vuoksi (;-k:1 lq~ori:1an 

ja C-ihmisct yrittävät kiivetä B- tai i\-kategoriaan. Kansallisten lntressicm
me mukaista on, että A-ihmistt:n lukumäärän ja kilpailukyvyn tulisi olla 
niin suuri, että jonkinasteinen omavaraisuus kyetään takaamaan uusien 
työväl ine Iden tuotannossa ja y ll äpidossa, 

Tietotekniikan alan yritykset sijaitsevat pääsääntÖisesti taajamissa tai 
niiden väl ittö mässä läheisyydessä. Eräs pulmaJ li simmista kysymyksistä 
onkin tietoteknisten välineiden tuotannon ja osaamisen keskittyminen 
muutamiin harvalukuisiin suomalaisiin "piilaaksoihin" On kuiu:nkin 
muistettava, että suurin osa meille tärkeistä todellisista "piilaaksoista" 
sijaitsee maamme rajojen ulkopuolella, USA:ssa ja Japanissa. 

Pessimistinä olen sitä mieltä, että Suomi on korkean teknologian osaa
misessa kölnyvä kansakunta. Väestöpohja on liian kapea, teollisuus ja 
tuotekehittely pelaavat meillä liiaksi varman päälle_ Olemme alisruneet 
B-kategorian valtioksi, jonka itsetuntoa yritetään kohentaa muinaisen Ka-
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V:mhan 
tUOldntO' 
teknolo

gl3n 1011 
I,IJ3C 

Suomi 

llusicn työvJh
nelden k:iytlåjit 

. naplnpalnajat 
- tietOjen sröUå

jäi 

- tietojen kp<,li
Jät 
tekstinkäSlucli· 
jät 

suunninelijat 

Teknologl3\.IhviH 
maat 

A·,hm1.St'C 

Uusu:n työvälineiden 
suunnittelijat Ja valmisujal 

levalan ylivoimaisten rietäjien avulla_ Erään laisessa teknologian nousuhu
malassa olemme kuitenkin hanakoira hyödyntämään keskenerålStäkin tie
torekniikkaa. Uuden ruoranroteknologian avulla vahvistetaan meillä surut
tomasti keskitlymistä täysin tietoisina siitä, että tietokoneet otettiin alun 
perin käyttöön ryövoimakulujen säästämiseksi 

Kouluviranomaisten ponnistelut B-kategorian kansalaisten kasvattami
seksI vain kiihdyttävät keskmymiskehirystä. Yritykset sijoittavat A-kare
gorian työpaikat paikkakunnille, missä yriryksiä on jo muutenkin runsaas
ti. "Tietolckniikkakunnan" nuoret muuttavat sinne, missä he saavat kou
lutuSl:lan vastaavaa työtä J<l pitkälle kehitettyjä yhteiskunnan palveluita. 

Liikkumaan rorrunutta, kansainvälisrynyuä nuorisoamme tämä ei kui
tenkaan hätkähdytä. Toteaahan rarramainoskin, että "Auto· sill ä ku lkee 
kaikki". 

Mitä tämä merkitsee työmarkkinOIden kannalla? Miten rekrywidaan ja 
sosiaalistetaan työntekijät sellaisessa yhteiskunnass:l, jonka pienin yks ikkö 
ei enää ole perhe, vaan pyönen päällä däva työvoimaansa myyvä yksilö, 
Jonka todellinen ammarritairo valuu pintapuolisesri omaksutun ja nopeasti 
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muuttuvan tietotekniikkakoulutuksen vuoksI yhä useammm sormien 10-
mitsc kuin juoksuhiekka ja jonka arvomaailmassa ei ole enää sijaa perin
teiselle viisaudeUe. Nykyajan nuori aikuinen, joka on onnisrunur sijoitru
maan B-kategorian yläpäähän. ouaa rahat pois tänään sieltä, mistä ne hel
poimmin irtoavat. eikä murchdi huomista. 

Viranomaisten avuttomuus 

On mielenkiinroisra rodeta, miten työsuojeluviranomaiset myötäilevät 
ja ymmärtävät uuden tietotekniikan tulemista työpaikoille. Parin vuoden 
takaisesta työsuojeluviikon esitteestä löytyvät seuraavat sitaatit. Olen liit
tänyt niihin omat kriittiset peräkaneettini. 

,. . Elinkeinorakenteen muutos maassamme on ollut nopeinta Euroo
passa. Tuorantotavoissa tapahtuu myös suuria muutoksia automaation ja 
uuden tekniikan tullessa käyuöön lähes kaikilla aloilla. TuotaJ1toyksiköi
den koko ja työn ohjaus- ja johtojärjestelmät muuttuvat. Ammatinvaihto 
useita kertoja työuran aikana yleistyy." 

Tämä merkitsee tierotckniikasta kiinnostuneiden nuorten muuttoa sel
laisilta paikkakunnilta, joissa ei ole kehittynyttä teollisuuna. 

'T yöskentelemme pian tilanteessa, jossa uuden tekniikan käyttöönotto 
on laaja-alaisesti tapahtunut. Tätä tekniikkaa käyttää tuolloin nykyistä 
huomattavasti vanhempi työvoima. Se on kuitenkin tehtäviinsä paremmin 
koulutettu kuin tällä hetkellä." 

Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu työvoiman laadusta sysätään vielä 
muotoutumisvaiheessa olevan aikuiskouluwsjärjesrelmän harteille. Samalla 
oletetaan, että yhteiskunnan taloudellinen säätclymekanismi huolehtij ih
misten työhönsijoittumisesta. 

"Automaation lisääntymisestä huolimatta ihminen on tuotantoelämän 
ja samalla koko yhteiskunnan kehjnämisen avaintekijä. Siksi meidän on 
kaikissa odotettavissa oleVissa muutoksissa pidettävä huoli siitä, että uu
distukset tapahtuvat ihmisen ehdoilla." 

Voi vain kysyä, miten hyvin tähänkään asti on otertu huomioon I'ih
miscn ehdot". Maailmahan näyttää muuttuvan kaiken lisäksi jatkuvasti 
huonompaan suuntaan. 

'>'fyönrekijöiJIe psyykkisesti mahdollisimman edullisen työympäristön 
varmistavien tekijöiden kuvaaminen on vielä kesken. Samanaikaisesti tek
niikka ja tuontantoelämä muuttuvat ennäin nopeasti . Siksi uuden teknii
kan käyttöönoton ensimmämen vaihe saattaakin toteutua ilman tähänastis
ten tutkimustulosten laajempaa hyväksikäyttöä." 

Tässä siis siunataan keskeneräisen tekniikan tuominen työpaikoille. Ke
nen selkänahasta oppirahat nylJctään? Todennäköisesti nuorten, vasta 
opintojensa päättäneiden. OUaanko kouluttamassa uuden sukupolven \lai-
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heryöläisiä, joita käsitellään jo koam:lan työmarkkinoilla siirrotyöläis lcn 
tapa:m? 

Koululaitoksen antamat eväät 

Tietoyhteiskunnan kasvarus- Ja kouluruskäsirys tukee B· ja C- ihmisiä. 
Sen hyväksymia selkeitä ammatti kuvia ovat oikeastaan vain valmisohjclmis
wjen tai idioottiv:!rmojcn tuotantovälinciden kimpussa puuhailcv3.t napin
painajat sekä näiden vastakohtina korkeasti koulutetut tietotekniikan asI
antuntijat. Välim;1aSfO on täynnä harmaata massaa, uuden teknologian to

dellisia tai olcrettuja hyväksikäyttäjiä, B- taj todennäköisimmin C·katego-
rian Ihmisiä, joiden nykyisyyden tai tulevaisuuden pohdintaan ei ole juuri
kaan pan("udunu. 

Teknologiayhtciskuncnan valme ntavissa operussuunnlte lmissa cnsimmai
senä tavoinecna mainitaan oppilaiden pcrehdyttämlncn tierokoncpäänei
den ja mikrotietokonciden tekn iseen kasittelyyn ja eräisiin valmisohjelmls
lOihm, jOiden nerokkuus piilee siinä, että joku on ennakkoon miettinyt, 
mirkä vaihtoehdot ovat käyttäjän kannalta tarpeelliset. Uusiin välineisiin 
perehtymisen tarkoituksena on ennalta ehkäistä sekä napin painamiscn 
pelko, mikä voi diheuttaa (psyykkisiä) ongelmia työelämässä, cnå aUHaa 
ratkaisemaan Joitain aikaise mmin hankaliksi koettuja ongelmia eli välttä
mään tarpecnomat henkiset ponnistelut. 

Muna mitä muita ammattikuvia napinpainajan ja valmisohjelman nau
tiskclijan ohella? Tästä on vallalla ristiriitaisia käsityksiä. Teknologia muut
taa tänään voimakkaasti pitempiaikaIsta. koulutusta edellynäviä ammatte
Ja. Viidennen sukupolven tietokonctekniikkaa viittaa siihen, cua enemmis
töstä valmennetaan loppujen lopuksi eriasteisia napinpainajia. Työelämä 
kätkee tuorantoprosessien älykkyyden mieluummin koneiden sisään. 

Mutta mitä tapahtuu Homo Sapiensille? ÄlyUisten haasteiden puutteessa 
hänen henkmen kapasitcetrinsa surkastuu ja häneltä katoaa suhteellisuu
den taju. Ilänestä tulee arvoinvalidi, joka sekä y li- enä aliarvioi omar mah· 
dollisuutensa. ~i ole odottamatonta, eftä ehkä jo huomenn:l kysymme 
neuvoa tietokoneelta. Emme luota enää silloJO ihmisen ongelmanmtkaisu· 
kykyyn. 

Kuka kanr~:l vastuun henkisestä kasvustamme? Kuka va'itaa ylllCi!>islä 
asioistamme? 

Oireellista on, erta teollisuus runtuu niiinä päivinä ersivän riheällä kam
malb tietotekniikan vinuooseja Jopa koululaIset kelpaavat. Huolestutta
vaa on, että julkinen mielipide n:iyniiä olevan innoissaan, kun kouluikäis
len piiristä löytyy tietmckniikan ihmelapSia Mutta kuban ei tunnu ole
van huolissaan heidän henkisestä kasvustaan. Joutuessaan rierotekniik:1n 
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Imuun he juuttuvat samalla todelliseen kouluwsputkeen. joka vieraan
nuttaa heidät entisestäänkin reaalimaailmasta. 

Aikuisikäisen väestön kouluttaminen - eräs yritys aluecUisen tietämystasa
painon saavuttamiseksi 

Opetusministeriö asetti keväällä 1985 työryhmän tekemään ehdotusta 
:ukuisväesrölle tarkoiteruiksi tietotekniikan peruskursseiksl. Ensimmäinen 
kursseista on harrastepohjainen ja toinen ammatillisiin opintoihin johtava. 

Koska kurssien toteurusmahdollisuudet ja kursseihin kohdistuvat odo
tukset vaihtelevat paikkakunnasta riippuen suuresti, tulee ryöryhmä esirlä
mään, että kurssit kootaan osittain vaihtoehtoisista jaksoista, joiden ope
rusravoitteita, oppisisältöjii, toteuttamisessa tarvittavaa oppimareriaalia ja 
operusvälineitä sekä opetus/-opiskdutapaa voidaan luonnehtia riittävän 
tarkasti . Jaksoista kOl1taan harrastepohjaJsten ja ammattiinjohtavicn tieto
tekniikan kurssien kokonaisuudet_ 

Jaksoperiaate suo mahdlJllisuudr:n paJOclttaa kurssien sisältöjä ja toteu
rustapoja paikkakunnittain. oppdaltok'iittain ja kohderyhmittäin. Kurssien 
toteuttamista tulee kUitenkin vaikeuttamaan pätevien opctrajien puure 
sekä ope rusvälineiden ja korkeatasoisen oppimateriaal in niukkuus 

Työryhmän on pystyttävä ratkomaan joukko kovia pähkinöitii, ennen
kuin aikuisväestön tietotekniikan peruskursseille on riittävän yleiset to
reuttamisedellyry ksct. 

Seuraavassa muutama I-.cskeinen aikuisväestön kouluttamiseen liittyvä 
hysymy" 

Mitä määrällisiä ja laaduUisia tavoitteita voidaan asettaa ko. kurs
seille? 
Miten voidaan pelkisteryissä kurssisuunnitelmissa ottaa huomioon 
epähomogeenlsen aikuisväestön tarpeet ja Inrrc:ssit~ 
Miten eri tyyppiSten aikuiskouluwslaitostcn materiaaliser mahdolli
suudet tulisI ottaa huomioon' 
Minkälaatuist:t yhtci<;kunnan tukea olisi pystyttävä tarjoamaan kurs
sien järjestämiseksi? 
Olisiko kurssien foteuttamista ohjauava siten. että kurssilaisille voi
daan tietyillä edellyryksiUä antaa opctusviranomaisen hyväksymä 
todistus? 
Miten järjestetään kurssien ohjaajien/upettajien koulul1Js? 
Olisiko tuettava erikseen ko. kursscJ3 palvelevaa oppimareriaalituo
tantoa mm. Järjestämällä semInaareja nppimatcriaalin tekijöille? 
Miten paikkakuntien elinkeinorakenne voidaan ottaa huomioon 
kursseja järjestettäessä? 

Aikuisväestön kurssittan1lscn ohella tarjotaan muitakin keino-- ja tieto-
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tekniikan hyväksikäytön kiihdynäm.iseksi. Eräistä ammariJJisi~t!l oppilai
toksista aUaan kehittämässä tietotekniikan kehittiimiskesku,",sia. Toivo
taan. että yntykset lähtisivät tukemaan viranomaisten toimenpiteitä ja 
perustaisivat rierotekniikkaa hyödyntäviä työpaikkOja em. kchirtämis
keskusten ympärille. 

Pessimistinen rulevaisuudenkuva 

Edellä olevasta havaitaan. että kehä on kiertynyt umpeen ja huomaam
mekin olevamme pennreiscn alue- ja elinkeinopoliirrisen kysymyksen ää
rellä. miten on (cknologiayhteiskunnan tulokakku jaettava etelän ja poh
joisen, taajamien ja harvaan asunujen seutujen välillä? Kysymys voidaan 
muotoilla myös seuraavasti viitaten A-, B- ja C-kategorioihin: miten olisi 
A- , B- ja C-ihmisten sijaittava rakkaassa isänmaassamme. jotta voisimme 
täällä asua ja viihtyä vas t 'edeskin? 

Pessimistinä arvioin, että uusi ruoramoteknologia ja eriryiseni tiero
tekniikka kärjistävät aluepoliittista vastakkainasettelua. Nykyinen matalan 
profiilin koulupOli tiikka, joka satsaa voimavaroja pääasiassa B-ihmisrcn 
kouluttamiseen, vain pahentaa tilannetta. 

Muuttokuormien liike jatkuu sekä maan rajojen sisällä että rajojen yli. 
Kuormat näyttävät tOSin [ulevan kevyemmiksi uuden sukupolven astues
sa eSIIn. 

Pelkällä tietotekniikan hyväksi käytöllä emme selviä hengissä. 
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9.5. KOMMENTTI 

Projektipäällikkö Anssi Paasivirta 

Tietoyhteiskunnan kehitysvaihe voi johtaa joko alueellisesti hajautu
vaan tai keskittyvään kehirysmekanismiin riippuen siitä, millä tavoin sen 
tarjoamia mahdollisuuksia sovelletaan. Suomessa kehitys on ainakin tois
taiseksi ollut keskittyvää ja se näyttää johtavan uuteen alueelliseen eriar
voinumiseen. 

Uutta eriarvoisrumista kuvaa, että 
- Helsingin seudun osuus koko maan atk-alan henkilökunnasta on lähes 

80 % ja atk-alan yrityksistä lähes 70 %. kun alueen väestö, työvoima ja 
ruoramo-osuudet ovat noin 25 %. 

- Uudenmaan läänin osuus yrityssektorin tutkimus- ja kehittämistOJmen 
menoista on yli 50 % ja 

- Uudenmaan läänissä informaatioammateissa toimii yli 50 % työvoimas-
ta , kun koko maassa vastaava osuus on runsaat 30 %. 

Eriarvoistuminen näyttää olevan sitä voimakkaampaa, mitä erikoistuneem
rn3S[a toiminnasta on kyse. Eriarvoistuminen näkyy tuotantorakenteen 
ohella muutwliikkeessäja vähitellen myös väestön e1intasossa. 

Uutta kehitysvaihetta on analysoiru sekä keskus- että aluehalJinnossa. 
Virastomme on tästä aihepiiristä tehty ja on tekeillä useampiakin selvityk
siä. Parhaillaan työskentelee aluepolitiikkatoimikunta, joka on valinnut 
työnsä painopistea1ueeksi alueellisen uetotaiwtason kehittämisen. Lää
ninhallirukset ovat rulevaisuudcn mahdollisuuksia ja uhkia puntaroiruaan 
keskittyneet tavoitesuunnitelmissaan erityisesti tähän kysymykseen. 

Läänien tavoiresuunnitelmat 

TavoitesuunnireJmissaan lääninhallirukset ovat määritelleet 4-10 kehit
tämisen painopistettä ja taatmcet kuUekin painopisteelle kehittämisohjel
mat. Painopisteet ovat varsin vaihtelevia ja kuvastavat näin sitä, että eri 
puolilla maata tarvitaan hyvinkin erilaista kehittämispolitiikkaa. Kuitenkin 
kaikkien läänien kehittämisen painopisteasetannassa tietoyhteiskunnan 
edellyttämien valmiuksien parantaminen on "ykköspainopistc". Kukin 
lääni on esittänyt luonnoksen aluekohtaiseksi strategiaksi, jonka avulla tie-. 
toyhteiskunnan hajautcttu kehitys olisi ma.hdollinen. Tämän painopiste
alueen ohjelmat ovat peruslinjaltaan samankaltaisia. Yksityiskohdjssa oh-
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jelmat ovat kuitenkin erilaisia riippuen kunkin alueen ruotamorakentees
ta, koulurusjarjestelrnästä, työvoiman rakenteesta ja yleensäkin alueen olo
suhteista. 

I'eruslährökohdat hajauretulle kehitykselle ovat hyväL Koko maa on 
teollistenu ja myös yksityiset palvelut ovat kohtuullisen hyvät eri puolilla 
maata. Yhteiskunnan perusrakenne (koulutus. liikenneyhteydet, televerk
ko, muut palvelut) on alueellisesti kattava. Merkittävä kilpailutekijä on 
cyövoiman nuorekas rakenne . 

Perusajaruksena suunnitelmissa on osaamisen monipuolinen kehittä
minen. Ei ole viisasta jättäytyä vain jonkin suppean kärkialan, esim. elek
troniikkateoliJ.muden varaan. On rakennettava jo olevan tuotannon poh
plle Usein tuorantoelämässä ei niinkään tarvita huippu teknologiaa vaan 
parempaa osaamista monissa arkisissa asioissa. 

Osaamisen kasvattaminen ja levittäminen voitaisiin lääninhallitusten 
mukaan rakentaa paljolti jo olemassa olevien yksiköiden varaan. Korkea
koulut, muut oppilaitokset ja tutkimuslaitokset sekä yrirykset muodosta
vat itse asiassa jo nyt alueellisesti varsin kattavan potentiaalisten tierokcs
kusten verkoston . Näiden toimintaa tulisi kuitenkin monipuolistaa : esim. 
tekniset ja kaupalliset oppilaitoksetVoisivatoperusroiminnan ohella toimia 
tekniskaupallisina yrityspalveluyksikköinä. 

Suunnitelmissa esitetään erityisesti 
panosramista yritystasolla tutkimus- ja kchittämisroiminraan ja jul
kisen sektorin yritystuen uudelleen suuntaamista tästä lähtökohdas· 
ta, 
julkisella sektorilla tietoyhteiskunnan perusrakenteen kehittämistä 

Jl 
tietotekniikan koulutuksen edistämistä. 

Koulutetun työvoiman puute on osoittautunut pullonkaulaksi otettaessa 
käyttöön uutta teknologiaa . Samoin pätevien opettajien puute on ilmei
nen. Lääninhallitukset korostavat erityisesti keskiasteen nC(Qrckniikka
koulutuksen kehinämisrä. Myös työVOiman jatko- ja uudelleenkoulufUs 
tulee tärkeäksi. 

Läänien tavoitesuunnitelmissa ei sinänsä ole esitetty kantaa tavoitelta
vaan uerokeskusten verkkoon. Lähtökohtana on luonnollisesti jo oleva 
asutusrakenne ja sen säilyttäminen. On ilmeistii~ eTtä 1I11~i rakennemuuros 
suosii keskusten kehitystä ja suurempia keskuksia suhteellisesti pieniä kes
kuksia enemmän. Vastaavasti läänien ravoitesuunnitelmissa on sy~äisten 
maaseurualueiden kehityskuva nahty uhkaavaksi . Aluepolitiikassa tulisikin 
erityisesti kiinnittää huomiota mm. maaseudun moniroimisuureen perus· 
tuvan pienimuotoiSen yritystoiminnan edistämiseen ja maaseudun palvelu· 
jen tulVaamiseen. 
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Aluepolitiikan toimintalinjojen uudistaminc=n 

Aluepolitiikan toimintalinjoja on Suomessa järjestelmällisesti kehitelty 
196Q-luyun puolivälistä lähtien. Liitteessä on esitetty toiminralinjojen 
kehitys vuodesta 1965 vuoteen 1989, jonka loppuun asti nykyinen alue-
poliittinen lainsäädäntö on voimassa. 

Jo edellä mainituissa läänien tavoitesul1nnitelmissa on esitetty merkittä
viä muutoksia aluepolitiikan toimintalinjoihin. Hyvin karkeasti voidaan 
toimintalijojen uudistamisesta käytävää keskustelua tässä vaiheessa vetää 
yhteen seuraavasti: 
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maatalouden aluepolitiikassa, jonka merkitys alueellisen kehityksen 
tasapainottamisessa on ollut merkittävä, ovat kchittämismahdolli
suudet ruotanropoliinisesta tilanteesta johtuen erittäin rajalliset 
teollistllvassa aluepolitiikassa ei investointeihin kohdistuviUa tui1la 
ole mahdollist3 saavuttaa enää nykyistä merkittävämpiä tuloksia. 
ilmeisesti kymmenen viime vuoden jakso on kehitysalueiden teol
listumisen kannalta ollut poikkeuksellisen edullinen. tämän toimin
talinjan jatkaminen on välttämätöntä etenkin alueilla, joiden teol
listumisaste on alhainen 
yritysten kehittämistoiminnan rukeminen tulee entistäkin tärkeäm
mäksi aluepolitiikan toimintalinjaksi . aluepoliittista tukea tulisi 
suunnata nykyistä laajemmin yritysten kehittämishankkeisiin ta

vanomaisten laajennushankkeiden sijasta 
sijainninohjaus ei ole Suomessa osoittautunut merkittäväksi alue
politiikan toimimalinjaksi, työllisyystilanteen vaikeuruessa sijain
ninohjausjärjestelmiä on kevennetty niissä maissa (esim. Norja). 
jossa sen merkitys on ollut suuri 
julkisten palvelujen kehittämisohjelmat ovat työpaikkavaikuruksil
taan olleet merkittävin toimintalinja alueellisen kehityksen tasapai
nottamisessa viimeisten 10 vuoden aikana, nyt suuret palvelu-uudis
tukset on varsin pitkälle toteutettu, tietoyhteiskunnan perusra
kenteen (mm. koulutus, tutkimus- ja tclepolitiikka) kehittäminen 
tulee aluepolitiikan painopiste alueeksi, sillä ei kuitenkaan ole saman
mittaista välitöntä työllistävää vaikutusta kuin suurilla palvelu-uu
distuksilla on ollut 
alueellista kehittämissuunnittelua on tarpeen uudistaa 
maaseutupoliriikassa korostuu pienimuotoisen eri alojen yritystoi
minnan kehittäminen 
projektialueroiminta pyritään korvaamaan normaaleilla suunnitte
lumenettelyillä 
erityisaluepolitiikkaa pyritään kehittämään yleisen tuen sijasta ta
pauskohtaisesti eriytetyksi projektitoiminnaksi 
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läänin kehittämisrahamenettely laajennetaan koko maahan, menet
tely on esimerkki uudesta päätösvallan delegointia korostavasta hal
lintotavasra 

Jo karkeakin tilannearviointi osoittaa, euå aluepolitiikan toimintalinjoja 
on tarpeen uudistaa melkoisesti . Uudistaminen lienee kuitenkin ensisijassa 
nykyisen aluepolitiikan täydentämisrä ja asteittaista nykyisten toiminta
linjojen uudelleen arviointia. 

Eräitä huomioita Tiurin ja Patjan aJustusten pohjalta 

Arvioitavana on kaksi lähes täydellisesti toisistaan poikkeavaa tulevai
suuden kuvaa. Pat ja suosittelee "Oulun mallia": alueiden uskoa omiin 
mahdollisuuksiin, koulutusta ja työvoiman paluuta juurilleen. 

Tiuri puolestaan suosittelee etelään muuton nopeuttamista, joskin hän 
pitää mahdollisena. enä joukko "kohtuullisen" kokoisia kaupunkeja eri 
puolilta maata voitaisiin ottaa kehittämiskohteiksi. 

Edellä on jo todettu, että aluepolitiikassa tavoitteena on edelleenkin 
edistää tasapainoista alueellista kehitystä. 

Ns. yhdyskunrakustannuksilla perustellaan sekä alueellista keskittämistä 
että hajautramisra. Eräs aluepolitiikan tavoite on hyödyntää mahdollisim
man tehokkaasti olemassa olevaa perusrakennetta. Pyrkimys on erityisen 
ajankohtainen nyt, kun koko maassa on varsin pitkälle valmiiksi rakennet
tuna erittäin nykyaikainen koulu-, terveys- ja sosiaalitoimen peruspalvelu
järjestelmä. Julkisen toiminnan bruno pääoma kannan aivo emo alojen osal
ta oli vuonna 1980 puolitoistakcnainen vuoteen 1970 verrattuna. Eniten 
palveluverkosto laajeni kehitysalueilla, joissa Jähtötaso 196o-luvun lopulla 
oli suhteellisen alhainen. Perusrakenteen bruttopääomakannan arvo asu
kasta kohti onkin tällä hetkellä suurinpiirtein sama koko maassa, Modernin 
perusrakenreen tehoton hyväksikäyttö olisi yhteiskunr:ttaloudellisra tuh
lausta. 

Työmarkkinoiden toiminnasta ja työvoiman alueellisesta liikkuvuudesta 
eSitetään usein ristiriitaisia näkemyksiä. Aluepolitiikan ensisijaisena tavoit
teena on ollut luoda työpaikkoja lähinnä kehirysalueiden nopeasti kasva
neelle työvoiman tarjonnalle. Työvoiman kysyntä on suuntautunut lähin
nä paikallisiin työvoimavarantoihin. EsimerkiksI VUOSina 1979-80 Kehitys
aluerahaston rahoinamicn hankkeiden työvOImasta oh ~7 prosenttia perai
sin paikallisilta ryovoimamarkkinoilta. Rakennetta kuvaa seuraava jaotte
lu: 52 % tuli muusta ansiotyöstä, 23 % oli työttömiä, 16 % tuli koulusta 
tai opiskelemasta ja 8 % työvoimamarkkinoiJen ulkopuolelta. Kehitys
alueiden nopeasti kasvaneelle työvoiman tarJonnal1e on ollut ominaista 
naisten työvoimaosuuden merkittävä koho:tminen. 

Työvoimakapcikot ovat lähinnä toimialoittaim:n Ja valtakunna llinen on-
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gelma. Nopeasti kasv3vill::t aloilla on eSiintynyt työvoimapulaa niin He1sin· 
gin seudulla "uin "ehirys3Iueillakin. TyölloimJ.n dlueellinen liikkuvuus on 
sinänsä Pysfnyt varsin korkealla tasolla. 

PaIja totesi alustuksessaan uuden mielenkiintoisen tyovoimamarkkinoi
den kehityspiirteen. Lähes puolet korkean teknologian alojen työpaikko
jen hakijoista Oulun seudulla on ollut paluumuuttajia, samantyyppisiä ha
v3inroja on tehty myös muualla maassa. Ilmiö liittynee sekä yleisemmin 
ihmisten asumisprefercnsscihin etta mahdollisuuteen "mitata ulos" Hel
singin seudun korkear elinkust3nnukset_ Paluumuunomekanismi saanaisi 
olla merkittävä uusi3 mahdollisuuksia antava tekijä kehitysalueilla. ilmiö 
olisi 3inakin tutkimisen arvoinen 
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96. UUSI TEKNOLOG IA JA MUUTTOLI IKE. TYORYHMAALUSTUS. 

Erikoistutkija Pekka Lahti 

Esitelmä pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miten uusi teknologia on aJemmin vaikuttanut muunoliikkeeseen? 
2. Mikä on vaikurussuhteen olemus, yleiset lainmukaisuudet? 
3. Mitä on uusi teknologia nytja tulevaisuudessa? 
4. Miten uusi teknologia vaikunaa lähitulevaisuudessa muuttoliikkeeseen? 
S. Uusia kehltyspiineitä näkyvissä? 

Historiallinen näkökulma on yleensäkin välttämätömä muutoksen me
kanismien ymmärtämiscllc, mutta tässä tapauksessa erityisen hyödylli
nen. Teknologinen kehitys oli nimittäin ehkä se ratkaisevin tekijä , joka 
laukaisi viime vuosisadan ja tämän vuosisadan alun suuren muuttoliik
keen eli ihmisten siirtymisen maaseudulta kaupunkeihin /11. Uudet voi
manlllbteet (höyrykone. poluomoottori. sähkömoottori) ja uudet me
kaniset laitteet säastävät työtä. käsityö muunui mekaaniseksi työksi. 
Hidas yksilöUinen yksin kappalein tapahtuva tuotanto muuttui nopeasti 
anonyymiksi massatuorannoksi. Maataloudessa ei saman (uotannon ai
kaansaamiseksi tarvittu enää samaa työ määrää, ruottavuus parani ja 
työvoimaa vapaurui . Vrukka väkiluku kasvoikin, tuottavuus kasvoi vielä 
nopeammin. TehdasreoUisuus sen sijaan tarvitsi yhä enemmän uutta 
työvoimaa laajenevan teollisuustuotannon tarpeisiin. 
Tehdasteollisuus hakeutui paikkoihin, missä sille o li eduUisimmat olo
suhteet, alhaisimmat tuotantokustannukset ja helpoin pääsy markki· 
noille. Käsityön ja kaupan varassa toimivat vanhat kaupungit olivat 
luonnollisia markkinapaikkoja. Niissä oli myös kokoontuneena paljon 
ihmisiä, yhä enemmän maaseudulta tulleita köyhiä työttömiä - poten
tiaalista halpaa työvoimaa. Tästä syystä teollisuus hakeutui kaupunkei
hin. Halpa energia ohjasi osan tehtaista myös energialähteiden äärelle. 
Näin syntyivät monet kaivoskaupungir tai "koskikaupungit". Vanbat 
kaupungiT (tai os:;t niistä) kasvoivat ja uusiQ syntyi teknologisen keHi
tyksen synnyttämän ryömö- ja vetovoiman ansiosta. Se. että teknologia 
sai aikaan näin valtavan muutoksen, oli tierysti mahdollista vain koska 
koko muu yhtciskumataloudellinen tilanne sen salli (tai "ei pystynyt 
sitä estämään "!). 

2. Miten sirtcn on mahdollista, että teknologia, joka mahdollistaa ihmis
työn korvaamisen mckaanisd la työllä eli säästää työtä, aiheuttaa saman-
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aikaisesti valtavan työvoHnatarpeen kasvun, rehtaatja kaupungit imivät 
koko ajan lisää työvoimaa? Tämän paradoksi" ratkaiseminen on tär· 
keää, koska sen avulla niiyttää olevan mahdollista ymmärtää ainakin joi
takin nykypäivän ja tulevaisuuden uuden teknologian kehiryspiirteistä 
tai seurausvaikuruksisr:l. Olisi voinut kuvitella, että kun uusi teknologia 
helpotti maataloustyötä, ihmiset olisivat saaneet entiseen tapaan ravin
tOnsa, mutta viettäneet lisääntyneen vapaa-ajan leväten, lukien, opiskel
len ja nautiskellen maaseudun rauhasta ja hevosella ajclust:l! 
Samalla kun uusi teknologia vapaufti työstä se synnyrri uusia ongelmia 
ja l:lrpcita, lIUIIJ työta. Kaupunki ei tule toimeen pelkillä tehtailla. Tat
vitaan asullloj:l, katuja, vicmäreitä, p::L!velup, hallintoa jne. TalVit:lan 
tcknhaä ja 'O~I.IJlist~1 infrastrukruuria /21. Ne on rakennettava, niitä on 
ylläpideaiivä j::a korjanava. Monimutkaisruva yhteiskunta- ja yhdyskun
tJrakenne edellytti yhä useampia ja monipuolisempia teknisiä järjestel· 
mlä. Ilyviii esimerkkejä näistä ovat liikenne-, energia ja rieroliikennejär
jesrclmät, <lUlOt, jun:lt. raitiovaunut, kJasuvalot, siihköhdJat ja puheli
met Näistä reknisisL1 I>välitysjärjestelmisrä" tuli aikaJ Ol}tÖren uuden 
lcollisuusyhtclsJ..unnan välittömiä edellytyksiä ja teolllsuush:laroja. 
Esim. Iiikcnnejarjestclmät (autot, junat, laivat ja lentokoneet) muodos
tuivar niin tärkeikSI, että kuljerusverkon tärkeimpiin solmupisre.isiin 
syntyi uusia roimintakeskuksia, kaupunkeja. 
Uusi teknologia synnytti siis jälleen uutt:l työtä ja väki siirtyi työn pe' 
rässä. Uuden teknologian oleellisin vaikutus ei siten olekaan työn vähe
neminen vanhoissa töissä, vaan uusien töiden luominen. Vaikutukset 
eivät ehkä näy suoraan vaan välillisesti. Uuna työtä syntyy paitsi sii
tä, että lalVitaan uudentyyppisiä tuotteita myös siitä, että halutaan 
entistä parempia tuotteita, työn laatua (csim. tarkkuutta, luotetta
vuutta) halutaan nOSfaa. Hevoskiirryjen lisäksi on tuotettava autoja ja 
auran on oltava yhä suoriruskykyisempi, kestävämpi ja saasteenomam· 
pl. 
Kaikille elämänaloille tunkeva tckOlikka muodostaa yhä monimutkai
semmin toisiinsa kytkerryjen järjestelmien kokonaisuuden; teknosCää
rin, jonka hallinavuudesta monet OVat huolissaan. Mm. Georg Henrik 
von Wright pitää mahdollisena. ettemme kykene hallitsemaan teknisen 
sfäärin kehitystä kokonaisuutena, vaan se etenee omien suhteellisen au
LUnuminen kehityslakiensa mukaan /3/. 

3. Edellä kuvattu uusi teknologia on nyt vanhaa teknologiaa. Uusi tekno
logia on ajan ja sovelluruskohteen suhteen suhteellinen käsite. Uusi tek
nologia käyttää hyväkseen aikansa viimeisimpiä ja lupaavimpia teknisiä 
keksintöjä. Viime vuosille tyypillisiä ovat tietokoneet, ydinvoima, ro
horiikka. au rinkoenergia.laser, avaruustekniikka, holografia. biotekniik
ka, optiser kuidut ja levyt jne. Tulevaisuudessa nämä ovat vuorostaan 

229 



vanhaa teknologiaa. Avaruustekniikassa vanha voi rakennusalal la olla 
uutta teknologiaa. 
Se miltä alalta rai minkä tyyppisiä uudet keksinnöt tulevat olemaan, on 
äärimmäisen vaikea ennustaa. Monien jo nyt tiedossa olevien teknisten 
keksintöjen merkitystä. 011 vaikea arvioida, koska soveltuvuus käytän
töön, toimivaksi reknologiaksi, on tuntematon ja riippuu siitä, miten 
"valmis" yhteiskunta on muilta osin vastaanottamaan sen. Esm. holo
grafia on vasta viime vuosina saavuttanut jonkinlaisen teknologisen kyp
syyden, vaikka se keksintönä on jo lähes 40 vuotta vanha. 
Uuden teknologian rinnalla puhutaan usein myös buipputekniikasta, 
joka on käännös sanasta high-tech. Huippurckniikallc on tyypillistä 
sellaisen tekniikan hyväksikäyrtö. joka edustaa omalla alueellaan aikan
sa äärimmäistä suorituskykyä (esim. tarkkuutta, puhtautta, nopeutta, 
luolcttavuurra, lujuutta jne.) Uuteen teknologiaan voi sisältyä myös 
mata laa teknologiaa (Iow-tech.), mikäli sitä on käytetty hyväksi uudel
la, luovilIla tavalla. Monet ydin- ja avaruusrekniikan tai elektroniikan 
alueista ovat varmaankin edelleen huipputekniikkaa. muttl eivät kohta 
enää niinkään uutta teknologiaa. 

+. VOivatko nyt näköpiirissä olevan uuden teknologian sovellutukset vai
kuttaa tulevaisuudessa Ihmisten muuttamiseen palkasta toiseen? Siirtyy· 
kö työ ja jos siirtyy, niin muunavatko ihmiset perässä? 
Fyysinen etäisyys ihmisen ja työn välillä on reknologian vaikutuksesta 
kasvanut : omin kourin kaivamisesta on siirryHy lapion varteen ja siitä 
kaivinkoneen ohpamoon. Myöhemmin katselemme vierestli. kun kaiva
jarobotit myllenävät maisemaa Kuinka pitkälle fyysinen etäisyys voi 
tässä työssä kasvaa , on vaikea sanoa. Sen sijaan monissa ns . informaatio
ammateissa on mahdolliSTa ainakin osa työstä hoitaa tietokoncpäänein 
lähes mistä ja kuinka kaukaa tahansa. 
Jnformaatioammaueja ovat kaikki ne, joiden työ koostuu tiedon koko
amisesta, siirrosta, säilyttämisestä jne. Tämä (}'Ö on perinteisesti vaati
nut paperin ja kynän käyttöä sekä postin kuljetuspalveluja. Nyt riittää 
usein näppäily tietokoneen muistiin, näyttöpäätteen katselu ja sähköi
nen tiedonsiirto /21. Tällaisten töiden perässä ei tarvitse muuttaa. Jos 
ammatin.kuvaan kuitenkin kuu luu edes osa-aikainen f}'ysinen läsnäolon 
tarve työpaikalla muiden työtovereiden tapaamiseksi. on asuin- ja työ' 
paikan välinen etäisyys merkittävä tekijä . Korona tapahtuva etätyö on 
mahdollista ja todennäköisesti yleistyvää, mu rta se ei voi olla yksin· 
omamen työ tapa monessakaan työ tehtävässä , eI työn eikä henkilön kan
nalta katsottuna 12t. Niille, jotka muista syistä "joutuvat" olemaan pal
jon kotona (esim. vammaiset taI pienrä lasta hoitavat vanhemmat), on 
etätyä sopiva työtapa. 
Informaatio tckniikan kchityssa'''i SIIS työpaikan ja asuinpaikan välisen 
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etäisyyden kasvun . Se kuinka paJjon etalsyys todeUa kasvaa, riippuu 
muista kuin teknukan omista mahdollisu uksista. 53ma koskee kodin 
ja työpaikan suhte ita palveluihin (teleshopping, telebanking jne. 171). 
Uusi teknologia tekee mahdolliseksi yhä la3jemmalle alueelle levinär
tyvän ja haj oavan kaupunkirakenteen 12/. Informaatiotekniikan ohella 
tätä tukee Jiikenneteknologian kehirys: yhä nopeammat, mukavammar, 
taloudellisemmat jne. autot, Kaikki tämä näyttäisi tukevan ajatun3. 
enä ihmiset muuttavat esikaupunkialuciJIa yhä k3uemmaksi keskusras
m, osa jopa maaseudun rauhaan - nyt ei niinkään työpaikan vuoksi, 
vaan siitä riippumatta, mutta uuden teknologian avustamana. 
I-Iajoavaa yhdyskuntarakennena tukevat edelleen eräät uudet energi,J' 
bUO/tOOl1 liinyvät tekno logiat_ Passiivisen aurinkoenergian hyväksikäyt
töön kiinnitetään kasvavaa huomiota. Kyse on lähinnä rakennusrekno
logian, rakennus- ja yhdyskuntasu unnittelun mahdollisuuksien hyväksi
käytöstä . Aktiiviset aunnkoenergiaratkaisut (a urinkopanel it) jäänevät 
Suomen olosuhteissa melko harvinaisiksi pääasiallisina energialäh tcinä. 
Sama koskee ruulienergiaa.Lämpöpumput rulevatjonkin verran ylcisty
mään. Teknologian lUotettavuus ja hinta ratkaisevat cm. vaihtoehtojen 
tulevan yleistymisen. Mikäli ne ylcistyvat, merkitsee se edel leen hajau
[ettua energian tuotantoa ja riippumarromampaa asuinpaikan valintaa. 
Mikäli taas keskirctyt energiajärjeste lmät, erityisesti kaukolämpö, edel
leen pysyvät edullisina, on voimassa yhdyskuntarakenne tta keskittävä 
ja koossapitävä voima, Arviot pätevät parhaiten kriisirrömänä aikana. 
Kriisiskenaario, joka perustuu esim. energian hinnan rajuun nousuun, 
raaka-aineiden saatavuuden oleelliseen heikkenemiseen, poliittiseen tai 
sotilaalliseen konfliktiin, luonnonkatastrofiin tms. tuottaa aivan toisen
laisia kehitysnäkymiä. Niihin ei tässä ole rarkoitus puuttua, muuten 
kuin toteamalla, että tietoisuus kriisien mahdollisuudesta synnyttänee 
omaa teknologiaansa ja suuntaa teknologian kehitystä niin. että riski· 
mahdollisuudet pienenevät. Tämäkin näyttäisi puoltavan hajaurettua, 
mahdollisimman omavaraista ja monipuollsra energiahuolrojärjestclmää. 

S Uuden teknologian mukanaan tuomista uusista kehityspiirteistä koskien 
asumista ja työpaikkaa, ovat esmerkkinä tcknologiakylät. Teknologia
kyliä tai vastaavia on USA:ssa ollut jo 195D-luvull a. Viime vuosina ne 
ovat vauhdilla yleistynee t mm. Euroopassa ja Japanissa. Viime maini
tulla on ollia kansallinen teknopolis-hankkeensa 14/, Jossa valtion toi
mesta kontrolloidaan ja avustetaan ao. statuksen saaneita yhdyskuntia 
(n. 20 kpl). Meillä on teknologiakyliä Oulun jälkeen syntymässä {ai 
suunnineilla monille paikkakunnille. 
Ulkomaiset kokemukset 14, 51 viittaavat siihen, enä onnistumisen 
edellytyksenä ovat mm. korkeakoulu- tai muun tiedeyhteisön läheisyys, 
houkutteleva sijainti myös asuin paikkana, lentokentän läheiSYYS, riiHä-
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vä alkupääoma ja pätevä organisaatio. Monet uuden teknologian yri· 
tyksistä ja tuotantolaitoksista edellyttävät samantapaisia olosuhteita , 
esim. biotekniikan alalla 16/. Tällaisten ilmiöiden aiheuttama lähinnä 
korkeast.i koulutetun työvoiman muuttoliike on kuitenkin suhteellisen 
vähäistä. 
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9 .;. TYORYHMÄHAPORTTI 

Työryhmä n:o 6 

Pj . Erikoisturkija Pekka lahti 
Siht. Kunnanjohtaja Sakari Sivul:! 

Muunoliih.kl.'t:'n Ja uuden teknologian yhteydet epäse!viä 
historiaa tunnetlan 
teknologia tulee halu!iimme tai emme 
polJrisaario on mahdullinen 
v:dmisrauwminen tJrkdä 

2. Taust:ttekijät p keinoT, joilb teknologian sovdt:JmislJ voidaan edistää 
p lieventää mahd. haitt;lvaikutuksiJ 

rajua mullistav;]a muutto3 ei kukaan toivu 
koulutus . ,Imm.valinta, ryon\'il:lit)'s 
yritysten p:dv .lOiminta 
uusien luotannon .. lioJcn kehirräminen 
asuminen J;I pt::nl'ipaJvelur kuntoon 

3. Muuttoliikkeen luonne 
korkeasti koulutetut ja crirYlskoulutctut liikkuvia 
keskittävä vaikulUs 
kehittäjät I sovdtaj :u 

4 . TutkimustalVc 
Suomelle sopiva UT 
maaseudulle sopiva UT 
ne , jotka eivät halua muutt.:l:t 
isojen yrirysren tms. hajauttamismahdoJlisuuder 
asu in- ja työympäristön kehirys 
cyövoimansaannin kapeikot 
pakoitteet / mahdollisuudet 
omaroimiliuuden lisäämismahdollisuudct 
rukiroiminrojen rooli ja nlUoto yrityksil le 
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UT vanhoilla alOilla 
millainen yhdyskumarakenne sopii Suomelle 
aluee llisten erityispiirt. huom.otto 
ammatillinen liikkuvuus 
tietotuotanro, tilastointi vastaamaan uutta tarvetta 



10. PAATOKSENHKO. TIETOYHTEISKUNTA JA MUUTTOLIIKE 

10.1. KUNNALLINEN P;V;TO KSENTEKO, T IETOY HTEISKUNTA JA 
MUUTTO LII KE 

10.1.1. Suomen Ku nnallisliiton näkökulma 

Rehtori Simo Hakamäki 

OtSikossa eSitetty käsitteiden yh{hSleImä antaa Viestin tulevaisuuteen 
tähtäävästä muuttoliikkeen tarkastelusta. Tulevaisuuden näkökulma on 
oHut vahvasti esillä ~cmin aarin koko ohjelmassa. Omassa esityksessäni 
pyrin säilyttämään saman aikajäntecn. 

Otsikon perusteella on syyti. kysyä, sisältääkö tulevaisuuden tietoyh
teiskunta sellaisia rakentelt:l tai ominaisuuksia, jorka väestön asuinpaikan 
vaihtamisen kannalta ovat olennaisia ja muodostavat ehka uusia tai yll ä
rykscllisiä muunamisen ehtoja, motiiveja tai pakotte ita mi muu ttamisen 
seurausvaikucu ksia. 

Olennaiseen asiaan otsikko viinaa myös siinä, kun se selvästi yhdistää 
kunnallisen päätöksenteon ja muuttoliikkeen. Muuttoliikkeen siis näh+ 
dään säätelevän päätöksentekoa, Muutokset väcsrömäärissä vaikuttavat 
tämän mukaan päihösten sisältöön. kunnallisten palvelujen ke hiuämis+ 
tarpeisiin sekä joskus ehkä koko kunnallispolitiikan palvclutuorannon 
painopisreisimkin. RiippuvuussuhJe on näh tävä. kuitenkin myös päinvas+ 
taisena. Tällöin uskotaan. että kunnallisella päätökscnteolla välill isesti 
tai väl irrömästJ vaikutetaan muunovirtoihin, asuinpaikan va ihdoksiin, 
väestön kesk inymJsecn tai hajauttamiseen, aJueiden ruuhkautumiseen 
taj autlOlwnuseen . 

Kummankin vaikurussuhteen tarkastelu on olennaista :tptel takoon 
sitten vaikka koko muuttoliikeilmiön tutkimusta mi yhte iskunnan kehj+ 
ryksen suunnittelua. TietoyhTeiskunta käsitteenä VOI tarkoittaa määnrel
mälliscsti, jos niin halutaan sitä, että yhteiskunnan väestöstä esimerkiksi 
vählDtään 50 % saa roimeenrulonsa ticwammarcina, joissa ryön sisähö 
liittyy tiedon tuottamiseen. välirramiseen, käsinelemiseen mi muokkaa
miseen Olennaisempaa tieroyh(eiskunnan käsineestä kuitenk in on ym
märtää se muutos, Joka yhteiskunnassa koko ajan tapahtuu ammatti- ja 
elinkeinorakenteen, yhdyskunrar:tkenteen, informaatioteknologian. sosi
aalisten järJestelmien. kasv3rusmstiruutioiden. inhimillisten luovuusteJ.u+ 
jöiden tai käynäyt)'nllstä ohjaavien arvojärjestclmien tasolla. Nimltett3.+ 
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köön tätä yhteiskunnallisen kehityksen tilaa sitten vaikkapa tietoyhteis
kunnaksi. 

Mikä siis on kunnallisen päätöksenteon suhde muuttoliikkeeseen edellä 
kuvatussa yhteiskunnallisessa kehityksessä. Kuinka voimakkaasti muutta
minen ja muunoalueiden taloudelliset tekijät liittyvät yhteen. Säädellään
kö kuntien taloudellista kehitystä päätöksen teolla. Onko elinkeinoilJa ja 
ammatinharjoittamisella kiinteä yhteys edelleen työntekijän asuinpaik
kaan . Kysymykset ovat olennaisia siksi , että ainakin tähän asti työhön ja 
toimeentuloon sekä taloudellisiin seikkoihin liittyvät asiat ovat olleet kiin
teässä yhteydessä muuttamiseen. Työ, ammatti ja elinkeinonharjoittami
nen ovat puolestaan varsin aJucsidonnaisia. Lisäksi edellytykset työn te
kemiseen vaihtelevat voimakkaasti. SääteJemällä taloudellisia tekijöitä taj 
alueellisia toimeenruloedellytyksiä on näin säädelty myös muuttamista. 

Kunnallisessa päätöksenteossa usein etsitään sellaisia mahdollisuuksia, 
jotka lisäisivät taloudellisra aktivitcertiä, uusia elinkeinoja ja työpaikkoja 
ja loisivat edellytyksiä työllisyyden parantamiselle. Kunnallisen päätöksen
teon yksi tavoite on aktiivisen eiinkcinotoiminnan edistäminen, jonka näh· 
dään puolestaan antavan mahdollisuuksia kunnan palvdutarjonnan kehittä· 
miselle. 

Jos tulevaisuudessa työn tekeminen, toimeentulo tai elämisen aineellis
ten mahdollisuuksien tUlVaaminen ovat entistä vähemmän riippuvaisia 
alueellisista, asuinpaikkaan liittyvistä tekijöistä, sitä enemmän tulevaisuu
dessa ihm.isen muuttamista säätelevät muut kuin ammatinharjoinamiseen 
liittyvät tekijät. Merkkejähän tästä on olemassa. Mitä enemmän toimeen" 
tulo hankitaan tietoa käsittelemällä, sitä vähemmän on ilmeisesti väliä sil
lä mikä on alueellisten etäisyyksien suhde uetotuotannon eri osaproses· 
sien välillä . Jo nyt monet tietoruotannossa mukana olevat voiva.t työs
kennellä esim. kotonaan. Työn tulos on helppo välittää sinne, missä sitä 
edelleen hyödynnetään - pitkienkin etäisyyksien päähän. Käykö näin laa· 
jemmin, ja millä aikavälillä. Siinä on mielestäni muuttoliikkeen aktiivisen 
ohjauksen olennainen kysymys. 

Kunnallinen päätöksenteko syntyy kunnan itsehallinnon oikeudesta. 
jonka mukaan kunnalla on oikeus itse päättää asioistaan, palvelujen tuot
tamiseta ja kunnan kehittämisestä. Kunnallista päätöksentekoa säätelee 
luonnollisesti myös koko yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko. Se luo 
puitteet kuntien omalle päätöksen teolle. Nämä yleisen yhteiskuntapoli
tiikan päätökset luovat mahdollisuuksia ja toisaalta rajoituksia kuntien 
omalle päätöksenteolle. Muuttoliikkeeseen, siis ihmisten asuinpaikan va
lintaan ja ihmisren sijoittumiseen asumaan eri alueille, vaikuttaa esimer
kiksi koko yhteiskunnassa rahavirtoja säätelevä budjettipolitiikka eli ta
loudellisten resurssien jakamiseen liittyvä päätöksenteko, samoin valtion 
eri hallinnonalojen suunnittelujärjestelmä, jolla ohjataan esimerkiksi asu+ 
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rnlscn, tClVcyden tai sosiaalipalvelujen kehittämistä. Tallä suunnittelulla ja 
pääröksenteolla ohjataan myös kunnallishallinnon mahdollisuuksia selviy
tyä omista velvollisuuksistaan tai tOimmt3tavoitteisraan. Kunnan kykyä 
kehitysrekijöiden säätelyyn ohjataan siis keskeisesti valtionhallinnon ah
jaustoimenpitein 

Talousmitrarein ilmaistuna kunnat ovat erittäin voimakkaasti eriarvoi
sessa asemassa. Niinpä csimerkiksi kuntien taloudellisten erojen tasausjär
jesrelmä valtionohjauksella ei ole ruottanut toivonuja tuloksia. Näin mo
nien kuntien mahdollisuudct omalla päätökscntcolb. ohjata asumisen ede l
lytyksiä ovat vähäiset. Siellä, missä muuttoliikkeen nettotappion pysäyttä
minen edellyttäisi voimakasta kehinämispolitiikkaa, edellytykset tähän ke
hittämiseen taloudellisesti ovat niukat. Valtion taloudellisia eroja kaventa
va ohjauspyrkimys toteutuukin vain osittain. 

Kuntien erilaista kehityksen ohjaukscn kykyä osoittaa mm. se, että 
kunnalJisverorasitus on pahimmillaan 18,75 penniä ja parhaimmillaan 
13,50 penniä. Niillä kunnilla, joilla äyrihinra on matala usein rahoittts
asema on hyvä ja toisaalta niillä kunnilla, joissa rahoirusasema on heikko 
näyttävät pikemminkin kasvavan kuin kaventuvan, vaikka yleinen oikeu
denmukai.!>uus toista toivoisikin. 

Kuntien taloudellinen eriaJVoisuus tulee esille myös tarkasteltaessa 
asukaskohtaisia veroäyrimääriä. Vuonna ]983 1. kantokykyluokan kun
nissa eli käyhimmissä kunntssa keskimääräinen veroäyrimäärä asukasta 
kohti oli n. 20.000 veroäyriäja 10. kantokykyluokan kunnissa vastaavasti 
lähes 44_000. Veropohja 10. kantokykyluokan kunnissa on näin ollen 
noin 2.2 kertainen 1 kantokykyluokan kuntiin verrattuna. 

Selvää on, etta muuttamisen seurauksia ja edellytyksiä säädellään talou
dellisia resursseja edcl1yttävillä päätöksillä. Kunnallisen päätöksenteon 
mahdollisuuksiin vaikuttaa selvästi myös valtion päätöksenteko. Kuntien 
kohtalonkysymys näyttää olevan, mikä on koko yhteiskuntapolitiikan 
päätöksenteon kyky kunnalJistaloudellisten erojen tasoittamiseen Tämä 
päätöksenteko määrittelee myös väestön muuttoja ja asumisen valintoja. 

Onko kunnallisella päätöksenteolla sitten sijaa lainban muuttoliikkeen 
edellytysten (ai seurausten säätelyyn jos kerran valtion Ohjauksen merki
tys nähdään näin tärkeänä. Olisi kunnallisen itsehal1mnon aliarviolnria el
len uskoisi, ettii myös kunnan omalla, irsenäiselb päärö!.:st:.'ntcolla voidaan 
vaikut't:ta oman kunnan kehitykseen, !len palvelutarjontalln ja niiden edel 
lyrysten luomiseen, jotka ovat tärkeitä väestön muuttoliikkeen ja asuinpai
kan valinnan kannalta. 

Kunnissa 00 viime vuosina aleuu korostaa tavoitetietOIsta toimintapo
litiikkaa Ja rulospohjaista kunnan johramisajarrclu:l sekä kunnan ravoitteel
lista kokooaiskehittämisen politiikka:!. Käytännössä tämä on merkinnyt 
sitä, että kunnallisestJ piiiitökscntl:osta vastuuSSa olevat luottamushenkilöt 
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ja viranhaltijat asettavat kunnissaan selviä kehittämistavoitteita seka mali' 
rittdevät kunnaJlispolitiikalta odotettavia tuloksia. Samalla pyritään sel
vittämään kuntalaisten paJve.lutarpe.ita, Niihin Jiitcyvien elämisen arvosrus
tcn runteminen on tullut myös tärkeäksi. Koska tavoitteena on hyvin
voinnin lisääminen, on välttämätöntä ymmärtää hyvinvoinnin sisältö ja sen 
taustalla oleva arvomaailma. Arvot liittyvätkin kunnallispolitiikan sisäl
töön entistä kiinteämmin. 

Kunnan kokonalskehittäminen edellyttää selkeitä tavoitteita palvelujen 
tasosta, tulospohjaista johtamisnäkemystä ja kykya erottaa tärkeät asiat 
toisarvoisista. Kokonaiskehittäminen sisältää selvän nikemyksen palvelu
jen ja niiden käyttäjien välisestä suhteesta. Kunnan kokonaiskehittäminen 
voi näin ollen sisältaä määrätietoista vaikuttamista esimerkiksi elinkeino
toiminnan aktivoimiseksi ja työllisyyden elvyttämiseksi. Se voi myös sisäl
tää aktiivisia toimenpiteitä väestön kuntaan siirtymisen edistämiseksi. Tä
mä väestön ohjailu ehkä nähdään olevan välttämätön ehto, jotta palvelu
tasoa ylipäätään voitaisiin ylläpitää väestölle, Kokonaiskehittårninen voi 
sisältää myös toimenpiteitä väestön kuntaan muuttamisen ehkäisemiseksi 
jos kasvavan väestömäärän ei katsota pall/elevan kunnan kokonaiskehittä
misen tavoitteita, 

Käytäntöön sovellettuna kokonaiskehinäminen, jänrevän ja ohjaavan 
kuntasuunninelun sisäistäminen ja tulospohjaisen johtamisnäkemyksen so
veltaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus ovat tuottaneet tuloksia mo· 
nissa kunnissa. Tällaisella kunnallisella päätöksenteolla on voitu hillitä tai 
estää poismuunoa. Kunnan omalla aktivireerilla on usein voitu saada aikaan 
myönteistä kehitystä. joka on näkynyt kunnallisten palvelujen moni puoli
suurena, elinkemotoiminnan elpymisenä ja lisääntyvänä kiinnostuksena 
asuinpaikkana ja muuttokohteena. 

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on eletty hallitsemattoman muutto
liikeen aikakautta. Siitä selvinä merkkeinä ovat näkyvissä liiaJlinen keskit· 
rymincn, jolloin kunnalliset palvelut eivät aina ole pysyneet kehityksessä 
mukana tai liiallinen autioituminen jolloin välttämättömiä palveluja ei ole 
enää voitu järjestää kuntalaisille. 

Esitetty kuvaus on nykyajasta ja lähihisroriasta. Tämän päivän kehityk
sen valossa näyttää. että nopeita muutoksia muuttoliikkeen ohjai lun pe
l1Jsteissa ei tule tapahtumaan. Muuttoliikkeen ehdot tulevat nähdäkseni 
vielä varsin pitkään liinymään hyvinkin korostetusti taloudellisiin tekijöi
hin. Nain varsinkin jos ajateUaan koko maan muuttovirtojen ja niiden net
totaseita. 

Muuttaako tietoyhteiskunta kunnallisen päätöksenteon merkitystä 
väestän asUInpaikan valinnoissa? Ensiksikin uskon. että tieroyhteiskunnas· 
sa jonkalaisena sen alussa kuvasin, uuden vuosituhannen alkaessa. muutu.· 
minen on tosiasia. Muuttamisen perusteet muuttuvat koko ajan ja näin 
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ollen myös muunavilkkaus voi huomattavastikin muuttua. Muuttamista ei 
rukvaisuudessa säätele enää se, missä työstä saadun korvauksen maksaja 
sijaitsee ja missä (uiaksellinen työ tehdään. Näin työn tekemjsen fyysiset 
:1Suinpaikkaan sidotut ehdot käyvät löyhemrniksi . Uusien työpaikkojen 
sijoinelu ei näin ollen ilmeisesti ole muuttoliikkeen keskemen kysymys. 

Näin VOisikin päätellä, em asuinpaikan valintaa tulevat enemmän mää
räämään sosiaaliset ja henkisct ehdot. Silloin joudutaan kysymään. millä 
tavalla kunnallisessa päätöksenteossa näiti ehtoja säädellään ja kenen ar
vomaailmaa taustana pitäen näistä asioista päätöksiä tehdään. Kunnalli
nen päätöksenteko säilyuää, niin uskoisin. emistäkin hallitsevamman roo· 
Iin asuinpaikan vahnnan säätelijänä. Midi. paremmaksi ihmisten lähiym
päristön sosiaalinen ja henkinen rruellyttävyys pystytään rakentamaan, 
sitä suurempi vetovoima tällaisilla alueilla tulee olemaan asuinpaikkaa 
valittaessa. Tulevaisuudessakin muuttoliikkeen ohjauksessa olennaista on 
se. onko sääte ly jä lkikäteistä, hallitsematonta vai Iavoittedlista, hallitusti 
ohjattua. Se missä määrin päätökscnreolla p)lstytään muurrovinop oh
jaamaan riippuu siitä, kuinka hyvin päätöksentekijät tuntevat ihmisten 
hyvinvoinnin edellytykset. Ihminen hyvinvointi rakentuu eri aikoina eri
laiSIsta asioista. Tietoyhteiskunnassa nykyistä enemmän sosiaalisista ja 
henkisista tekijöistii. 

10.1.2. Suomen Kaupunkiliiton näkökulma 

Apulaisosastopää.lljkkö Veikko Tattari 

Taustaa 

Tietoyhteiskunta on likimain S:lm<1[1 kuin uuden reknologian yhteish:un
ta. Uusi teknologia voi toisaalta kehittyä ja syntyä vain uudesta tiedosta 
Ja tehokkaasta tiedon vaihdosta. Näin ollen tieto on avainasemassa. Vält
tämättömiä linännäisiä tietoon ovat: ketkä tietoa tuottavat ja ketkä sitä 
käyttävät. Tieto on hyödyllinen vain silloin, kun se liittyy kulloinkin 
esillä olevaan ongelmaan kuten uuden tuotrccn kehiltämiscen. 

Tietoa on lOisaalta aina tarvittu. jopa silloin kun yhteiskunnan toiminta 
perustui pääosin omavaraistalourcen. Tieto siirtyi tuolloin useimmiten pe
rintÖnä uusille sukupolville Tietoyhteiskunnan nimitys nyky·yhteiskun
Ilallekin on vaativa. Suurin osa csim yli 4D-vuotiaista työntekijöistä ja 
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loimihenkilöistä 'tiedostaa', että nyt ollaan sim)'tty tietoyhteiskuntaan_ 
Tietoyhteiskuntaa vakavassa mielessä on syytä tarkastella ajanjaksona, jo
ka on ehkä juuri alkanut, mutta johon siirtyrrunen kiihtyy lähimpien vuo
sien aikana. 

Uusi teknologia, joka siis on seuraus uusista tiedoista ja niiden yhteen
sovittamisista, on vaikuttanut Euroopan maissa tuhoisasti Eurooppalai
sissa OECD-maissa on rällä. hetkellä n. 20 miljoonaa työtöntä. Määrän pe
lätään kasvavan nopeasti . Eurooppalaisille maille tässä on vakava haaste: 
jos Eurooppa ei pysy kilpailukykyisenä informaatioteknologiassa, Euroo
pan teollisuus samoin kuin Euroopan kehitys yhtenäiseksi sosiaali seksi ja 
taloudelliseksi yksiköksi on vakavasti uhanuna.1) 

Tietoyhteiskunta ja toimjntojen sijainti 

Uusi informaatioteknologta mahdollistaa monien toimimojen hajasi
joittamisen. Teollinen tuotanto ja tuotannon edcllyttämä hallinto voivat 
sijaita missä tahansa yrityksen johdosta ja sen sijainopaikasta riippumat
ta. Teknologialtaan kehittyneemmän tuotannon sijottumisessa tärkeiksi 
on arvioiru mm. seuraavia tekijöitä: 
- työvoiman koulurusa5te ja ammattitaito 
- alueen kommunikaatio- ja informaatiopotentiaali 
- saatavilla oleva koulutus-, IDtkimus- ja suunnittelukapasiteetti kuten 

korkeakoulut ja erilaiset rutkimuslaltokset. 
Suomen olosuhteita ajatellen aluecUinen keskittäminen erityisesti kor

kean teknologian alueella on perustelrua. Suomcn väkiluku on keskisuuren 
metropolin suuruusluokkaa. Eri maissa on havaitID, että innovatiivinen, 
uusimpaan teknologiaan perustuva tuotanto pyrkii keskittymään alueelli
~sti erittäin voimakkaasti. Teknologiaintcnsiivinen ja innovatiivinen tuo
tanto vaatii aivan erityisiä toimintaedellytyksiä. Tärkein niistä on austraa
lialaisen tutkijan, prof. Sruart MaeDonaldin mielestä informaatio. Se ön 
paljon tärkeämpi tekijä kuin yliopistojen läheisyys tai hyvät liikenneyhtey
det. Kun yritykset palkkaavat korkean (ason henkilöstöä ne itse asiassa 
MacDonaIdin mukaan hankkivar käyttöönsä informaatiota ja sen yhdiste
lemiseen sekä analysointiin pysryvää henkilöstöä.2) 

Tietoyhteiskunnan ja muuttoliikken yhteyksiä ei näytä olevan juuri 
nimeksikään nnkimuksia . Eräissä. yhteyksissä on esitetty. e;:ttä tietoyhteis
kunnassa rutiimtehtävät voivat olla maantieteellisesti hyvinkin hajautettu-

1) The FlIst Report, Eurofuturcs. The Commission of the European Communiries, 
Publicaclon No EUR 8396 En. London 1984. 

2) Stuart MacDonald : Introducing High Technology. OECDlltaly S .... minaron "Oppor
tunities foe Urban Economic Development". June 1985. 
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ja. muna luovat henkilöt. suunninelijat jne. hakeutuvat "kehinämiskes
kuksiin" 1) Muunoliikkeeseen suhteulettuna edellä esitetty saattaa mer
kita ei määrällistä. vaan laadullista eroa, tS parhaiten tietoyhteiskunnan 
tehtäviin koulutetut muuttavat asuinpaikkakuntaansa hakeutuen tieto
uitokeskuksiin. Mitä nämä keskuksct ovat laadultaan ja missä ne sijaitse
vat, on vielä avointa. Suomessa ei niiden määrä voine kuitenkaan olla kuin 
muutama. Huipputeknologian tutkimuksen ja kehittämistoimintojen ja 
niihin liittyen informaation vaihdon sekä hyväksikäytön täy[)'Y rajoittua 
siten muutamaan pisteeseen. Säteilyvaikutukset voivat ja niiden tulisi olla 
koko maan kanavia. 

Ka.upungit ja tietoyhteiskunta 

Tietoyhteiskunnan Vaikutukset tullaan todennäköisesti kokemaan voi
makkaana esim arkielämässä, kotona, vapaa-aikana, työpaikalla, autossa 
jne. Vaikutukset voivat pääjohtaja Pekka Jauhon mukaan olla voimakkaita 
myös "ylätasoUa ", esim. kaupunklukenteessa. Kaupunkirakenne jatkaa 
hidasta hajauttamistaan. Tierotekniikan kehitys näyttää tukevan hajoa
miskehirystä. Paras ympäristö tietoyhteiskunnalle olisi kuitenkin suhteel
lisen tiivis kaupunkiyhteisö, missä eri ammatteja edustavat ihmiset ovat 
päiviträisessä kanssakäymisessä. keskenään. Tietoyhteiskunnan tuottavuu· 
den kannalta kaupunkirakenteen hajauttaminen on siis haitallinen ilmiö. 
Teknillisten palvclumahdollisuuksien tarjoaminen ei välttämättä ole riit
tävä kehityksen tae, vaan on myös huolehdittava kaupunkirakenteen siii
I)'misesrä innovariivisuuna tukevana 2) Tätä tukee professori Sruart 
MlcDonaldin tekemä kansainvälinen tutkimus korkean teknologian 
yritysten menestymiseen v:ukuttavista tekijöistä. 

Suomessa on valtakunnallisella tasolla jo ryhdytty toimenpiteisiin tek
nologlapoliriikan sisällön ja tavoitreiden määrittelemlseksi. KUitenkin 
kunnallishallinnon panos valtakunnallisessa tcknologiapolinikassa ei ole 
tullut riittävästi näkyviin . Tämä johtuu paljoln siitä. eträ uuden tieto
tekniikan käyttöönotto kunnissa on tapahtunut enemmän sponta:lnisti 
kuin tietoisen ohjauswimenpiteidcn Johdosta. Kunnilla ei ole ollur nittä
väsu kokemusperäistä tietoa teknologisten toimenpiteiden seurauksista 
kun nallishaUinn ossa. 

Kunnallishallinnon piirissä on luonnollisesti seurattu ja rutkinu [ieto
tekniikan kehitystä ja sen sovellutusmahdollisuuksia. Kaupunkiliiton osal-

1) Li~ Drt"w~s-NldSC"n, Tleknologi. arbejdt og loka1~ n~tvac:erk, T~knologi och ul\'eck
ling, Nordrefo. Oslo 191:15 . 

2) P~kka Jauho: Ttknologian vaikurukset kaupunki~n rul~valsuuteen Alustus XXIV 
kaupunkipäivilli Espoossa 1985. 
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ta on mm. todettava, erra liitto käynnisti vuonna 1983 tietotekniikan 
käyttömahdollisuuksia kunnallishallinnossa tutkivan projektin. Sen piiriin 
sisältyivät toimistoautomaatio, videorex, telctcx, telekopioinri sekä kaapeli 
ja paikallistelevisioroiminra. Projektissa joka päättyi kuluvan vuoden 
alussa olivat yhteistyökumppaneita mm. eräät kaupungjr, posti- ja telehal· 
litus ja Yleisradio. 

Kaupunkiliitto ja Kunnallishallinnon atk-nfOuvo[relukunra ovat antaneet 
kunnille suosituksia uuden tietotekniikan käyttöönoton rehostamisesta. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin samalla korostettu, että uuden tietotek
niikan käyttöönoton tulee tapahtua hallitusti ja suunnitelmallisesti ja että 
siihen liitetään riittävän koulutuksen antaminen niin luottamushenkilöil
le kuin toimi henkilöille. 

Kaupunkiliiton korkein päättävä elin, kaupunkipäivät, hyväksyi elokuus
sa 1985 pidetyillä XXIV kaupunkipäivillä ponnet kaupunkien osallistu
misesta teknologiapolitiikkaan ja teknologian soveltamisesta kaupunkien 
haUinnossa. Kaupunkipäivien mielestä kaupunkien tulee osallistua aloit
reenisesti ja määrätietoisesti yhteiskunnassa tapahtuvaan teknologia pol iitti
seen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä kc:hirtää johdonmukaisesti tek
nologiaa koskevia tavoitteitaan ja valmiuksiaan. Teknologian soveltamisessa 
kaupunkien tulisi ennakkoluulottomasti käyttää hyväkseen teknologian 
ja automaation tarjoama[ mahdollisuudet hallinnon tuottavuuden, toimi
vuuden ja palvelu kyvyn kehittämiseksi. 
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10,2. POLIIITINEN PAATOKSENTEKO , TIETOYHTEISKUNTA JA 
MUUTTOLIIKE 

102..1. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen näkökulma 

Neuvotteleva virkamies Risto Laakkonen 

Oikeus muuttamiseen ja kotiseutuun 

Muunoliikettä tu lee eSiintymään kaikissa olosuhteissa. Tässä suhteessa 
Suomella ei ole varaa täydelliseen jähmenymiseen. Muuttoliikkeen volyy
miin voida:m yhteiskunnallisella piiåtöksenteolb kuitenkin vaikuttaa. Kos
ka muuttoliikkeen tulisi perustua kansalaisen vapaaseen tahtoon, yhteis
kuntapolitiikan eri lohkojen toimintojen tulee pyrkiä siihen, että kene
kään ei tulisi pakosta muuttaa maasta tai työssäkäyntialueen ulkopuolelle 
kotimaassa. 

Kansalaisten liikkuvuuden tulee tapahtua muuUoturvan puineissa. 
Muuttoturvan alueella onkin paljon tehtävissä Tutkimusten perusteella 
huomattava osa muuttamisesta on kytköksissä työhön. Täysryöllisyysta· 
voineen toteuttaminen on keskeinen toimenpide, joka tulee toteuttaa eri 
politiikan lohkojen yhteistyöllä. Pelkästään työmarkkinapoliittisin keinoin 
tavoite ei ole toteutettavissa. Keskeisellä sijalla on talous· ja kouluruspoli· 
tiikka ja aluepolitiikka. 

Suomi on osallisena pohjoismaisen yhteistyön kautta vapailla pohjois· 
maisilJa työmarkkinoilla. TYÖVOIman vapaa liikkuvuus Pohjolassa Oll kaik· 
kien Suomen eduskunta puolueiden hyväksymä. Pohjoismainen liikkuvuus 
on Suomelle haitallista. mikäli se saavuttaa ylisuurct mittasuhteet kuten 
6Q.7o-lukujen taitteessa. Tällä hetkeUä pohjoismainen muuttoliike on hy· 
vässä hallinnassa, eikä näköpiirissä ole sellaisia Suomen ulkopuolisia teki· 
jäitä, joiden perusteella olisi näkyvissä yli suuria muuttoaalroja. Muutto· 
painetta saattaa sen sijaan kohdistua valikoivasti uuden teknologian edel· 
Iynämiin erikoisryhmiin Ajoinaista työvoimapulaa tulee Ruotsin työ· 
markkinoilla kuitenkin esiintymään myös metalliteollisuudessa ja sairaan· 
holtoalaUa Palkka' ja e1imasoerojen kaventuminen pienentää maasta· 
muuttopainetta ns. [avoitemuuttajien kohdalla. 

ruuntopolitiikka 

Sekä maastamuuttoon että maan sisäiseen muuttoon voidaan [untuv:tStl 
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vaikuttaa asuntopoliittisin keinoin. Varsin monet muuttavat asuntosyistä. 
Asuntojen laina-aikojen runtuvalla pidentämisel1ä, johon Suomella on tä
nään kansantaloudellisesti mahdoUist!udet, tilannetta voidaan nopeasti 
korjata. Asunrolainojen keskimääräiset maksuajat ovat Suomessa kolme 
kertaa lyhyemmät kuin Ruotsissa ja Norjassa. Tämä merkitsee sitä, että 
kansalaisilla on yleensä elärnänkaarensa aika väärään aikaan oikean kokoi
nen asunto. 

Työelämän laatu tekijät 

Työelämän laarutekijöillä on myös tärkeä sijansa elämässämme. Työelä
män kokemukset vaikuttavat kaikkeen käyttäytymiseemme. Työpaikka
demokratian ja työsuhdeturvan kehittäminen on jo nopealla aikavälillä 
mahdollista, Työpaikkademokratian lisääminen ei sitäpaitsi maksaisi mi
tään, mutta antaisi takaisin paljon. Tuotantolaitoksen päättäessä toimin
tansa työvoima joutuu elämään todellisessa epävarmuudessa ja hädässä. 
Maassamme olisi nopeasti toteutettava kollektiivinen irtisanomissuoja. 
Käytän nössä tämä merkitsisi sitä, että esim. nyt ajankohtaisessa Lieves' 
tuoreen tapauksessa ennakoivat toimenpiteet vaihtoehtoisten työpaik
kojen luomiseksi ja tarvittavien koulurustoimenpiteiden käynnistämiseksi 
olisi käynnistetty siinä vaiheessa jolloin yrityksen vaikeudet tulivat sen 
johdon tietoon , 

Ammatillinen lökkuvuus 

Mikäli tavoitteena on vähäinen alueellinen työvoiman liikkuvuus, toi
menpiteiden tulee tähdätä ammatillisen liikkuvuuden hyväksymiseen ja 
sitä edistävään politiikkaan. Ammatillisessa liikkuvuudessa tulee työsuh
derurvalla ja erilaisiJla tukijärjestelmillä olla keskeinen asema. Muussa ta
pauksessa ihmiset pelkäävät ammatista toiseen siirtymistä ja yhteiskunta 
joutuu sitomaan voimavarojaan työrrömyyteen. Ammatillinen liikkuvuus 
toimii kuitenkin hyvin ainoastaan ,silloin kun koulutuksen ja työmarkki
noiden keskinäissuhde toimii hyvin . Tänään koulun ja työelämän välillä 
vallitsee liian syvä kuilu. Epäkohtana todenakoon, että maassamme koulu
tetaan vieläkin ammattiryhmiä. joilla ei ruJe olemaan ryömarkkinoillam
me käyttöä. 

Maakunta- ja kasvukeskukset 

Uudessa kehitysvaiheessa tullaan tarvitsemaan elinkelpoisia kasvukes
kuksia, joiden toimivuudella taataan myös ympäröivän maaseudun kehit
tymien. Keskustan tulee rarjot;} ainakin seuraavat pa,lvelukset ja valmiudet: 
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oppilaitokset, rietokeskusverkostot, telepoliriikan ja työeläman rutkimuk
sen. Tässä kchikossa on myös siirtyminen maatalouden ylituotannosta 
ratkaistavissa siten, että kaikille löytyvät toimeentulomahdollisuudet koti
maakunnassaan UUSI teknologia mahdollistaa toimintojen hajauttamisen 
siten. että toimiva alueellinen tasapaino sa.1Vuteraan. 

Pienten ja keskisuurten yritysten asema 

Pienten ja keskisuurren yritysten ecuna on niiden joustavuus. Ne PYSlY
vät suuryrityksiä helpommin sopeutumaan markkina' ja !uotcmuutoksiin. 
Samalla on todettava pienyritysten olevan riippuvaiset suuryritysten roi
mivuudeS[a varsinkin silloin kun ne toimivat alihankkija-asemassa. Pienyri
tykset voivat korvata suurten yritysten työvoiman supistuksia. mutta 
todellinen eteenpäin meno edellyttää ns. innovatiivisten yritysten luku
määrän kasvua. 

Eri muodoissa lisääntyvä vapaa-aika luo mahdollisuudet matkailu- ja 
kultcuurielinkeinojen alueella uusiin ryötilaisuuksiin. Maallamme on kaik· 
ki edellytykset kilpailla ulkomaisista ruristeista. Hoivatyön alueella esiin
tyy myös tarpeita ja tilaa ryöpanoksille_ Kaikcn kaikkiaan rne näemme 
ympärillämme jatkuvasti tekemärrömiä töitä. Ongelmana on "maksumie
hen" löytäminen ja vastuunjako. 

Pienyritysten toimivuurra voidaan edistää monella tavalla. Yksi merkit
tävä ja yhteiskunnalle taloudellinen ratkaisu on ns. alihankkijapankin tai 
pörssin perustaminen. Pienyritykset Ja niiden palvelut rekisteröiryvät ja 
ovat suuryritysten tiedossa rekisterin kautta. Tämä merkitsee pienyrityk· 
sille kustannussäästöä ja suoraa kanavaa mahdollisten tilaajien luokse. 
Uudistus tuliSI coteunaa sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla. 

Pienyritykset voivat korvata plcnuuna myös muulla tavalla. Ne voivat 
käy nää yhteisiä tili· ja käännösroimlstoja sekä vienti kanavia. Tämä mark
kinarako antaa tilaa uuddle yrittäjyydelle. 

Kielivähemmistö 

Suomenruotsalainen väestö tu lee crilaisia ratkaisuja tehtäessä onaa aina 
huomioon. Maamme kietivähemmistö on maastamuuttoalttiimpaa kuin 
suomenkiehnen väestö. On tärkeätä enä kaksi· ja ruotsinkielisellä ran
nikkoseudulla työpaikkakielenä on sekä suomi enä ruotsi. 

Kansainvälisen kehityksen haasteet 

Kansalliset kotimarkkinat laajenevat yhä selvemmin pohjoismaisiksi. 
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Menestyäkseen vienti yritysten tulee olla läsnä kansainvälisessä kilpailussa 
yhä useammin myös ·'fyysisesti". Tämä näkyy tällä hetkellä suomalaisten 
yritysostoina ja etabloimeina Ruotsissa ja Norjassa. Meidän on myös to
tuttava siihen, että vastavuoroisuusperiaate tuo Suomeen yrittäjiä tai yri
tyksiä näistä maista. Suomalaiset yritykset kilpailevat maailmalla projekti
töistä. Useat suomalaiset tulevat työskentelemään projektin puitteissa ul
komailla määräajan. Tämä johtaa uudenryypp:seen liikkumiseen ja työssä
käymialueen muutoksiin . Samalla tämä kehitysvaihe merkitsee sitä, että 
projekteissa mukana oleva työvoima ei vaihda varsinaista kotipaikkakun
{aa. 

Erikoisruminen lisää tarvetta kansainväliseen harjoittelijavaihwon ja 
päteväitymiseen ulkomailla. Vastavuoroisuusperiaate taas edellyttää myös 
meilrä valmiuksia. 

Suomi ei voi olla itsenäinen saareke maailmassa. Tästä syystä maas
samme rulee olemaan pitkällä tähtäyksellä määräajan tai pysyvästi ulko
maalaisia ja ulkomaista työvoimaa crityistehtävissä. Tämä taas edellyttää 
suvaitsevaisuuden rajan muuttumista liberaalisemmaksi ulkomaalaisia kos
kevassa lainsäädännössä. Suomella on nyt mahdollisuus välttää esim. Ruot
sin aikanaan tekemät virheet ja keskittyä ainoastaan muutamalta kielialu
eelta tuleviin ryhmiin. 

Oman kohderyhmän muodostavat entiset Suomen kansalaiset tai ulko
maan kansalaisiksi syntyneet suomalaiset. He eivät voi tällä hetkellä hakea 
valtion eikä kuntien virkoja (muutamia virkanjmikkeitä lukuunottamatta). 
Tältä osm kansaJal.'muden asettamia esteitä tulee maassamme voida lieven
tää .. 

10.22. Kansallisen Kokoomuksen näkökulma 

Kansanedustaja Sakari Valli 

Poliittisen päätöksentekIjän on ensin ratkaistava, asennoiruuko hän 
muuttoliikkeeseen myönteisesti vai kielteisesti sen tiedon varas~a , mikä 
hänellä on. Kokoomus hyväksyy muuttoliikkeen ilmiönä joka on aina kuu
lunut kansakuntamme historiaan. Ihmistä ei saa sitoa turpeeseen, vaan hä
nen on päästävä kehittämään kykyjään ja taitojaan siellä, missä se hänen 
mielestään onnistuu parhaiten. Se on yksilöllisyyden lisäämistä ja vahvis
tamista tasapäistämisen vastakohtana. 

Niin kauan kuin muunoliike on yksilön oman vapaan harkinnan tulos, 
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ei Sitä ole syytä jarruttaa_ Esim. op iskelupaikan vaitHo voi olla myöhem
män ammatin kannalta mitä suositeltavin ratkaisu. Keski-Euroopan op is
kelijat noudattavat tätä vanhaa mallia hyvin yleisesti mu tta meiHä se on 
lähes tuntematon. Eipä ihme, jos maan eri osien vaellä on kovin kirjavia 
näkemyksiä toistensa clinolosuhteista. Tietämättömyys ja luonnollisen ko
kemuksen puute ennakoivat vastakkainasettelua. 

Jos taas muuttoliike johtuu elinolosuhteiden kurjuudesta tai kehittä
mättömyydestä. vaikka menestymisen mahdollisuuksia olisi, on poliittisen 
päättäjän poistettava nämä saivat. 

Kokoomuksen mIelestä on kaikilla kansalaisilla oltava tasapuoliset mah
dollisuudet yksilöUisyyrensä laajentamiseen niin sivistyksellisesri kuin ta
loudellisestikin. Tähän tarvitaan aluepolitiikkaa. jossa on otettava huo
mioon alueelliset entyispiirteet ja voimavarat. Valtakunnallisen ja maakun
nallisen päätöksenteon on kuljettava käsi kädessä. 

Alueell inen lainsäädäntö on ollut tuloksellista. Kuitenkaan se ei ole hä
vjuänyr muuttoliikkeen painavin ra syytä. työnömyyttä, mikä esim. Kai
nuussa oli v. 1972 7.6 % ja v. 1983 11.7 %. Pohjois-Suomessa tulee työ
markkinoille vuositrain 12000 nuorta. Siksi nettotyöpaikkoja tarvitaan vä
hintään 5000, Aluepolitiikan riittämiittömyyttä kuvatkoon Kainuunluvut : 
Lähtijöitä oli vv. 1975-81 15824 (keskimäärin 2260 vuosittain) ja palaajia 
13076 (keskimäärin 1868 vuodessa) . Pahinta oli nuorten lähteminen. Heil
lä ei silloin ollut riittäviä mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja sosiaa
liseen turvallisuuteen. 

Kunnat ja seutukaavaliitot ovat pyrkineet asettamaan väestöennustei
den sijasta väestötavoitteita. Niiden poliittiset päättäjät ova t yrittäneet täl
lä nimenmuutoksella luoda realistisia päämääriä, Joilla kehitystä voitaisiin 
ruunnitelmallisesti hallita, Silloin yhteiskunnallisten palvelujen määrää ja 
laatua olisi helpompi suunnitella. Tässä onkin nähtävissä tietynlaista so
keutumista_ KunnaJliset luottamushenkilöt ovat liian usein katsoneet vain 
palvelujen määrään. Kuitenkaan hyvät palvelut eivät ole pystyneet pysäyttä
mään parhaan väestöaineksen poismuurroa, kun työpaikkojen tai niiden 
edellytysten luommen on unohtunut kunnallisilta päättäjiltä. Valtiota 
on huudettu apuun, mu [[a senkin osuus on jäänyt lähinnä tilapäiseksi. 
Kun tähän samalla liittyy kehitysalueiden vankimman työJliståjän, puun
jalostusteollisuuden rakenneuudistus rationalisointeineen, niin keskusta
puolueen ja Skdl:n h:lllitsemissa kunnissa on neuvottomuuden sormi men
nyt Ihmetyksen suuhun. Samalla on kunnan sisäinen muuttoliike, haja
alueilta taajamiin, kasvanut voimakkaasti ja aiheuttanut merkittäviä kun
nallistaloudeUisia investointeja. Nyt ilmenee jo paluumuurtoa taajamista 
haja-alueille lähinnä asumisen takia. luonto viehättää. 

Yksityiset yntykset sii rtyivät takavuosina kehitysalueille ryövoiman 
saatavuuden takia. Se hillitsi selvästi poismuuttoa. Nyt tämä peruste ei 
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enää vedä, kun taantuviUa teollisuuspaikkakunnilla on tarpeeksi teollisuus· 
työhön tonunutta väkeä. Lainsäädännön verohelpotukset ovat menettä· 
mässä houkutusvoimaansa. Siksi paikkakunnan elinkeinoelämän monipuo· 
listaminen on vaikeutunut. Kuitenkin se olisi yhte}'dessä koulutuksen 
kanssa voimakkain kielteisen muuttoliikkeen hillicsijä. Elinkeinorakenteen 
nopean muutlumisen takia ei kenenkään omasta tulevaisuudestaan punaa
van kanna.ta jäädä paikkakunnalle,jossa ei ole vaihtoehtoja, jos jokin tuotan· 
nonmuoto kuolee . Monta pienempää yritystä on parempi kuin yksi ainokai
nen , vaikka sillä olisi kokoakin. Nyt ennen täysin omavaraiseksi kehitty
nyt suurteoUisuus haluaisi monin paikoin keskittyä vain olennaisimpaan 
tuotantoonsa, mutta ei voi, kun kunnasta ei löydy tarpeeksI pyscyvää alan 
yritystä, jolta se voisi ostaa tarvitsemansa palvelut. Sama koskee kuncia
kin, jotka haluavat tehdä kaiken itse, vaikka se olisi taloudellisesti huo
nompi ratkaisu. Siksi kokoomus on puhunut yksityistämisen puolesta. 
Kunnassa säilyy yrirtäjäainesta, jos poliittiset päättäjät antavat heille mah
dollisuuden toimia. 

Poliittiset päättäjät ovat joutuneet myös maksamaan laskun toimincan-
53 tuloksena. Olen verrannut w. 1972 ja 1983 eduskuntavaalien tuloksia 
Kainuussa puolueiden samanaikaiseen valtakunnalliseen kehitykseen. SDP:n 
kannatuksen kasvu oli tuona aikana Kainuussa 35.9 % (valtakunnallisesti 
19_7 %). kokoomuksen 51.8 % (45.3 %), keskustapuolueen ja liberaalien 
13 .3 % (-5.6 %). Skdl menetti samansuuntaisesti niin Kainuussa kuin valta
kunnallisesti (-8.8 % ja 9 0 %). Vuosina 1972 ja 1984 pidetyissä kunnallis
vaaleissa oli kehitys hieman toisenlainen. Menettäjiä olivat SDP (-0.6 %) ja 
Skdl (-13.3 %). Voitta)' kokoomus (+ 42 %) ja keskusta (+ 5 %). 

Muunoliikkeellä on siten poliittista merkitystä. Kainuussa tapahtui 
selvä siirtymä ei-sosialistien hyväksi . Se oli edellämainituissa eduskunta· 
vaaleissa 3.5 %-yksikköä, mutta saman ajan kunnallisvaaleissa lähes kaksin
kertainen (6.3 %-yksikköä). Kamuun korkea työttömyys on rangaissut va
semmistoa, kun taas yhteiskunnan toimihenkilöisryminen on oUut porva
reiden etu. Heidän työpaikkansa eivät ole olleet niinkään vaarassa. Hyvä 
koulutus on taannut leivän paremmin kuin kouluttamattomuus. Tulevai
suudessa tämä piirre korostunee enusesräänkin. 

Koulutus on siten muuttoliikkeeseen vaikuttamisen avainsana. Pois
muutoUe alrtiit paikkakunnat tarvitsevat kipeästi hyvin koulutettua väkeä 
yrityselämänsä vetäjiksi. Toisaalta ajanmukainen työvoiman koulutustason 
nosto takaa varmemmin työpaikan. Kuitenkin ammattikoulutuksen jäyk
kyys, joka johtuu ylhäältä keskushallinnosta harjoitetusta politiikasta on 
usein estänyt paikkakunnan jo olemassaolevan elinkeinorakenteen kehittä
mistä. Oy Wärtsilä Ab on kyllä saanut kehitysalueilta levyseppähitsaajia, 
muna alueiden oman pääelinkeinon. puunjalostuksen, tarpeet on laimin
lyöty. Vasta ammamkurssitoiminta on pelastanut tilanteen. Näin kävi 
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c:slm. Kuusamossa, jossa valtion ammamkouluviranomaistcn vuosikausia 
jatkuneen jarruruksen jälkeen paikalliset Ja menesryvät keloveistämöt sai
vat vihdoin ku~sinsa alkuun. Tällaisia esimerkkejä löytyisi vaikka kuinka 
paljon. 

Siten tsaarinaikainen keskushallinto voidaan laskea kielteisen muuna
liikkeen syyksi . Se ei pYSty ottamaan tarpeeksi hyvin huomioon paikallisia 
tai alueellisia tarpeita. jotka muunoa harkitsevaLIe ihmiselle ovat läheisiä, 
vaan pelaa kaavamaisten keskiarvojen mukaan. Nykypäivän kehittynyt tie
totekniikka antaisi kyllä mahdolJisuuksia hienojakoisempaankin järjestel
mään. Siksi kokoomuksen mielestä on yhteiskunnallista päätösvaltaa siir
rettävä alaspäin. Tästä olkoon esimerkkinä eduskuntaryhmän kannanotto 
keskiasteen koulutuksen uudistamisesta , jossa ehdotettiin mm. koulu-, 
amma ttikasvatushalllwscen lakkauttamista. 

Tähän saakka on yleensä vaikerrettu poismuuton seurauksia. Nyt tulisi 
nähdäkseni toimia toisin. Mitä enemmän hyvinkoululcttuJa paluumuutta
jia on, sitä vähemmän tarvitsee muiden lähteä. Kehitysalueiden palvelura
kennc on hyvä , mutta tuotannollisia työpaikkoja puunuu. Valtiolliset ja 
kunnalliset työpaikat ovat lähinnä palveluja_ Siksi poliittisten päättäjien 
olisi lakattava nyreksimästä näitä "isokenkäisiä " J3. kalastcttava kuntaansa 
nimenomaan heitä Siteeraan Haapajärven entistä kaupunginjohtajaa: "Olo
suht~iden on oltava sella.J.set, enä valkoinen mies viihtyy paikkakunnalla. 
Vaikka joka kulmalla ei tarvitsekaan olla oopperaa ja teatteria, on oltava 
ainakin kunnon liikunratilat, terveyspalve1ut ja liikenneyhteydet. Ei suur
ten firmojen paikallisJohtajat rule tänne, jos joka askeleella napakengälle 
kura roiskuu ja katuvalot puurruvat". Jos kunnalliset päättäjät näkevät 
tehtäväkseen asioitten hitaan päänämisen, kaiken muutoksen vastustami
sen Ja yritystoiminnan kampittamisen. voi muuttajien marssi laulu alkaa 
kaikua. Tietysti yleisellä ralouspolitiikalla ja kansainvälisillä suhdanteilla 
on vielä oma selkeä sepittäjän rooli tässä "matkamiehen virressä". 

Siksi ei ole ollenkaan yhdentekevää, millainen imago jollakin alueella 
tai paikkakunnalla on. Kainuu on saanut kärsiä Ilmari Kiannon luomasta 
"nälkämaasta". Sen loirontavaa vaikutust:l eivät hyvät tilastonumerot ku
moa, vaan sinne lähtevää saälitellään ja su~ltä tulevaa onniteIlaan peIastu
misesta Jos Ristijärven kUnta häätää ainoan reolhsuushallinsa yrittäjän 
hyvin nayrtävallä tavalla, saataneen uutta uskalikkoa odonaa kepulaiselle 
paikkakunnalle tovin :likaa Huono maine on aina kerkeämpi kuin hyvä. 
Peltojen paketolmlsen aikaan kärsi Pohjois-Karjala ns. tulevaisuusshokista, 
Joka aiheutti valtavan muunoliikkeen. Siten maakunnasta saatu kuv;l vää
ristyi yleisessä mlehpiteessa, vaikka monet tosiasiat puhuivat toista. ASlat
han ovat Sitä. miltii ne nä)"ttavät eivätkä niinkuin ne ovat. Tätä voitaneen 
pitää myös tietoyhteiSkunnan mustana surmana. 

Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa on hyväkSyttävä moninkertainen 
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muuttoliike. Mitä monipuolisempi koulutus- ja kokemust3so jollakin ih
misellä on, sitä enemmän hänestä on hyötyä niin valtakunnallisesti kuin 
alueellisesnkin. Siksi muuttotappiosta kärsivien olisi voitettava myös po
liittiset ennakkoluulonsa näitä kehityksen kaynnistäjiä saalisuessaan . il
meisesti vasta tietoyhteiskunnassa voi alueellinen tasa-arvo toteutua, jos 
tietoyhteyksien hinnat muodostuvat posrjmerkkiperiaarteella. Pelkkä kyl
mä tieto ei riitä, vaan samalla tarvitaan useita samanmielisiä. jotka viihty
vät yhdessä. Ihmisten mielissä tapahtunut arvomuutos saattaa omalta osal
taan johtaa paluumuuttoon, Jota ilman ei muilla, jotka eivät ole päässeet 
maailmaa ja kouluja kiertämään, ole valinnan mahdollisuuksia. Poliittisen 
päätöksenteon on luotava konkreenep eddlytyksiä maan eri osien tasa
puoliseen kehittämiseen. Haaste on sekä valtakunnallinen että paikallinen 
Lainaan vidä Paavo M. Petäjää: "Hiihdossa tuhat voi olla laduilla ja harjoi· 
tella, mutta se. yksi, se uusi lupaus on parempi Ja menee ohi -latua pyytä
mättä. Samoin on laita yhteiskunnan rakentamisessa. hyvät yritykset jää
vät henkiin". Tuottavin investointi kohdistuu aivoihin - ei jalkoihin. 

10.2';. Keskustapuolueen näkökulma 

Kansanedustaja Esko Aho 

Muuttoliike on sidoksissa talouden ja teknologian muutoksiin. Onko 
sen suuntaan ja voimaan mahdollista yhteiskunnallisin piatöksin vaikut
taa, vai onko talouden ja tekniikan annettava edetä omien lakiensa mu
kaisesti ? Jos yhteiskunnalliset päätökset ovat tarpeen, pitäisikö muunolii
kettä edistää vai hidastaa? 

Viisikymmentä· ja kuusikymmenrälukujen kokemus osoittaa, että po
liittinen päätöksentekokoneisro reagoi hitaasti muuttoliikkeeseen ja sen 
seurauksiin. Kun rakennemuutoksen haitat vihdoin riittävän laajasti tie
dostettiin ja löydettiin tarpeellinen yhteisymmärrys muuton hidastami
seksi käytettävistä keinoista, oli jo myöhäistä toimia. Arvoitukseksi jää, 
olisiko alueellisesti tasapainoisempaan tulokseen päästy. jos tehokkaisiin 
vastatoimiin olisi ryhdytty heti maaltapaon alettUa. 

Viisikymmentäluvun alussa kiihtynyt väestön uudelleensijoittuminen 
oli seurausta työikäisen väestön nopeasta kasvusta sekä alkutuotannon 
työvoimatarpeen jyrkästä vähentymisestä etenkin Keski· ja Pohjois-Suo-
messa . Alueen teollisuus ja palveluelinkeinot eivät kyenneet antamaan 
työtä kuin pienelle osalle lisääntyneestä tarjonnasta. Esimerkiksi Poh-
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jois-Karjalassa työikäinen väestö olisi ilman muuttoliikettä kasvanut 
1960-luvulla 28 OOO~la. Samanaikaisesti alkutuotannosta vapautui 24 000 
ihmistä. Läänin teollisuus ja palvelut pystyivät tuosta joukosta työllistä
mään noin 10 000. Vastaavasti Uudenmaan läänissä työikäisten lisäys oli 
41 000 ja alkutuotannon vapauttama työvoima 17 000 henkeä, muna 
teol1isuuden ja palvelujen lisäys peräti 116 000 työpaikkaa. Vajaus täyt
tyi lähinnä idän ja pohjoisen muuttajilla. Uudenmaanlääni sai vuosina 
1951-75 muuuovoittoa 313 000 henkeä eli 28,7 prosenttia vuoden 1975 
koko väkiluvustaan. Kuusikymmentäluvun puolivälissä alkuun pannut 
aluepoliittiset tukitoimet tulivat aunamarromasti myöhästyneinä. Niiden 
teho alkoi tuntua vasta, kun mutlttoaallon huippu oli jo ohitettu. Silloin 
ne tOsin osoittautuivat varsin tehokkaiksi. 

Aluepoliittista lainsäädäntöä enemmän väestön muuton hidastumiseen 
vaikutti työikäisten kasvun nopea hidastuminen 1970-luvulla sekä alku
tuotannon "työvoimareservien " hupeneminen. Samalla teollisuuden voi
makkain iaajentumisvaihe etelässä alkoi mennä ohitse ja imu vähentyi. 

Muuttoliikkeen perinteiset käyttövoimat: työikäisen väestön kasvu sekä 
alkuruotannosta vapautuva työvoima, on kulutettu Suomessa loppuun. 
Työikäisen väestön kawu on parhaillaan taittumassa, joskin työvoiman 
tarjonnan lisäys jatkuu vielä muutaman vuoden lähinnä naisten ryöhönosal
lisruvuuden kasvun ansiosta. Maa- ja metsätaloudesta ei minkäänlaisella ke
hittämisiinjalla saada itti suuria väk.imääriä. Elinkeinon jättävät ovat etu
päässä ikääntyneitä viljelijöitä. Nykyisen tilarakenreen säilyessä alk-utuo
tannossa odottaa varsin pian työvoimapula, joka on osaksi täytettävä elin
keinon ulkopuolelta. 

Uuden teknologian vauhdinama rakennemuutos koskettaakin erityises
ti teollisuutta. Muutoksen voimasta ja suunnasta vallitsee erilaisia käsityk
siä, mutta perustellusti teollisuuden uudistumista voi verrata maatalouden 
rakennemuutokseen 1950- ja 1960-luvulla. Yksipuolisesti suurteollisuuden 
kainalossa eläneiden tcolJjsuuspaikkakunrien ongelmat ovat tämän mur
roksen alkusoittoa, 

Miten yhteiskunnallisten päättäjien tulisi suhtautua uuden teknologian 
läpimurtoon ja seurauksiin? Onko jaätävä sivustakatsojaksi, asetuttava jar
rumieheksi vaiko pantava muutokselle vauhtia? 

Talouden ja teollisuuden edunvalvojat puhuvat työvoiman vapaamman 
Liikkuvuuden puolesta. Teollisuuden kilpailukyvyn vaitetaan vaativan tyo
voiman siirtoja, jotta ihmistyöTä olisi riittävästi tarjolla siellä missä tealli
~uus sitä haluaa. 

Myös työvoim:1n laatuvaatimukset ovat muuttuneet. Kuusikymmentä
luvun ryypillmcn muuttaja oli ammattitaidoron Ja huonosti koulutettu . 
Nopeasti laajentuvan teollisuuden tarpeisiin muurrajat kuitenkin soveltui
vat hyvin työtehtävät olivat yksinkertaisia ja väkeä rarvittiin paljon. Nyt 
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ja tulevaisuudessa muutto kohdistuu valikoidummin hyvin koulutettuun 
ja ammattitaitoiseen väkeen. Niiden, joiden koulutus ja ammattitaito ovat 
jääneet puutteellisiksi. on rulevaisuudessa hankala muuttaa minnekään : 
työtä on niukasti tarjolla. 

Meilläkin toistuvasti esitetyt vaatimukset uuden tekniikan kehittämisen 
ja soveltamisen keskittämisestä ovat turhia. Suomessa keskitys on jo toteu
tunut. Esimerkiksi ATK-alan työpaikoista, laitekapasiteetista ja koulutus
paikoista kolme neljännestä on sijoittunut Uudellemaalle, lähinnä pääkau
punkiseudulle. Tutkimus- ja kehityspanoksen suhteen tilanne on hassun
kurinen . Tavallisesrihan on LOtuttu siihen, että julkisin varoin tasoitetaan 
yksityisen sektorin synnyttämää alueellista epätasaisuutta. Julkiset tutki
mus- ja kehirysvarat ovat kuitenkin kohdistuneet alueellisesti yksityistä 
sektoria keskittyneemmin. 

Jos uuden tekniikan kehittämisen ja soveltamisen keskittymää ei saada 
puretuksi, tulee Suomen alueellinen tasapaino pahasti järkkymään. Tuo
tanto ja palvelut sijoittuvat sinne, missä on tarjolla korkeasti koulutettua 
ja ammattitaitoista työvoimaa, hyvät ja edulliset tietoliikenneyhteydet se
kä korkeatasoiset koulutus-, tutkimus- ja kehityspalvc1ut. 

Toinenki.n tulevaisuuden kuva on mahdollinen. Uutta teknologiaa voi
daan käyttää tuotannon ja työpaikkojen hajauttamiseksi . Tietoyhteiskun· 
nan mallimaa Japani on ryhtynyt laajamittaislln toimiin tekniikan kehittä
misen ja soveltamisen hajauttamiseksi maan eri osiin. Japaniin on perustet
tu teknologiakaupunkeja, teknopoliksia, joihin on tarkoitus ohjata tutki
mus- ja kehitystyön voimavaroja sekä uuteen tekniikkaan perustuvaa tuO
tantoa. Jos Suomessa halutaan päästä alueellisesti tasapainoiseen kehityk
seen ja välttää valikoivan muuttoliikkeen kiihtyminen, aluepolitiikan me
netelmät ja keinot on kyettävä nopeasti uudistamaan. 

Viime vuosikymmenel lä ja kuluvan VUOSikymmenen alussa saavutetut 
tulokset teollisten työpaikkojen luomisessa kehitysalueille perustuivat 
siihen, että Keski- ja Pohjois-Suomessa oli raaka-aineiden ja työvoiman 
ohella tarjolla julkista rahoitusta investointeihin. Nyt nuo konstit eivät 
enää tepsi . Henkisen pääoman, hyvien ja edullisten tietoliikenneyhteyk
sien sekä tutkimus- ja kehiryspalvelujen tarjonnasta huoiehtiminen on tu
levan aluepolitiikan päätehtävä. Jos uuden teknologian hajautetussa so
veltamisessa onnistutaan. työpaikat ja toimeentulomahdollisuudet eivät 
enää entiseen tapaan mä.ärää ihmisten asumista ja elinympäristöä. 

Muuttoliikkeen työntövoimana on kautta aikojen ollut ihmisten halu 
parempaan. Milloin parempia elinoloja on etsitty valtameren takaa, mil
loin Ruotsista, milloin etelän asuruskeskuksista. Tähän asti odotukset 
paremmasta ovat Iiinyneet lähinnä työpaikkaan ja palveluihin. Ihmiset 
ovat tavoitelleet aineellisesti turvatumpaa ja vauraampaa elämää. 

Arvot ovat muurrumassa. Elinympäristön viihtyvyys, yhteys luontoon 
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seka rurvalhsuus ovat arvoja, joiden hyväksi ihmiset ovar valmiit tekcmäan 
myös taloudellisia uhrauksia . Siihen on nyt varaa. On mahdollista, että 
uudet arvot alkavat entista enemmän näkyä myös muuttoliikkeen suun
nassa, varsinkin kun uusi teknologia sovelluruksineen antaa hajautertuun 
asumiseen entistä paremmat käytännön mahdollisuudet. 

Jos ja kun - niin kuin itse uskon - halukkuus päästä maaseurumaiseen 
elinympäristöön yhä kasvaa, on enustä tärkeämpää, että maaseudun run
koasutus kyetään kaikkia1la säilyttämään. Nyky-yhteiskunnalla pitää oll.a 
varaa ja keinot säilyttää suomalaisen maaseudun elinvoima. 

102.4-. Suomen Kansan Demokraattisen liiton näkökulma 

TutkimuspääUikkö Tuomo Molander 

Suomalaisessa muuttoliikerutkimukscssa tärkeimpien muuttoliikettä se
ltttävien tekijöiden on katsonu liittyvän ryopaikkaan. Muutetaan sen takia, 
euii halutaan parempaan työpaikkaan, paremmin palkattua työtä, hakeu
dutaan opiskelun päätyttyä työmarkkinoille, muutetaan työn mukana. tai 
sen takia, euä ylipäänsä saataisi in työtä. 

Toinen tärkeä muuttoliikettä selittävä tekijäryhmä on tutkimusten mu
kaan ollut varsinkin viimeaikoma asumiseen ja asuinympäri stöön liittyvät 
te kij ät. Muutetaan kaupunkikeskusten lähiympäristöön, koska asunnot 
sicllä ovat halvempia kuin keskuksissa, koska siellä on ta~olla enemman 
pientaloasuntoja ja koska halutaan ympäristöön, missä alkuperäinen luon
to on lähempänä. Maaseutukunnissa puoleStaan muutetaan keskuksiin, 
koska siellä on paremmat palvelut ja asuntojen varustetaso korkeampi 
kuin haja-asutusalueilla. 

Molemmat edellä mainitut muuttoliikkeeseen vaikuttavat syyryhmät 
ovat kytkeytyneet yhteIskunnan kehitykseen ja poliittiseen päätöksente
koun. Ensiksi mainittuun syyryhmäan vaikuHaa ennen muuta harjoitetta
va talous· Ja aluepolitiikka ja viimeksimamittuun asuntopolitiikka. Tarkas
telen seuraavassa hjeman sitä tapaa, jolla näitii asioita on lähestytty kan
sandemokraattisen Liikkeen piirissä ja niitä tavoitteita, joita Suomen Kan
san Demokraattinen Liitto on näille asettanut. 

Suomen yhdentyminen kansainväliseen tyonjakoon on nopeutt:mut 
maamme elinkeinorakenteen rajua muutosta. Siirryminen perinteiseStä 
maatalousvaltaisesta yhteiskunnasra kaupungistuneeseen teollisuusvaltioon 
on tapahrunut erittäin lyhyen ajan kuluessa. Nopean teoliJstamisen ja 



kansallisen vaurauden lisääntymisen sekä näiden mahdollistaman kansa
laisten aineellisen elintason kohoamisen kääntöpuolena on tapahtunut 
maan alueellisten erojen kä~istymistä, maaseutu- ja kaupunkielämän 
köyhtymistä, vakiinruneiden ja turvallisiksi koettujen yhteisöjen pirstou
rumisra. muuttoliikettä ja näiden synnyttämiä henkistä juurettomuutta 
ja sosiaalisia vaikeuksia. 

Taloudellisten ongelmien kärjistyessä on talouspoliittiselle päätöksen
teolle maassamme ollut tyypillistä neuvottomuus ja turvautuminen van
hoihin ajatustottumuksiin_ SKDL:n mielestä kaipaa perusteellista uudel
leenarviointia suomalaiselle talouspoliittiselle ajattelulle tyypillinen usko 
vientiteollisuuden kilpailuedellytyksiin taloudellista kehitystä yksinomai
sesti säätelevänä tekijänä. Mikäli talouspolitiikassa pidetään jatkuvasti 
tärkeimpänä tavoitteena yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn paranta
mista. merkitsee se politiikan tuloksena jatkuvien muuuopaineiden syn
tymistä kehitysalueilta pääkaupunkiseudulle. 

Teollisuus keskittyy omisruksellisesti ja organisoituu valtaosin moni
toimipaikkaisiin suuryrityksiin, jotka toimivat kansainvälisellä markki
noilla. Suomen kansantaloudessa tapahtuu kaiken aikaa alueellisen työn
jaon uudelleenmuotoutumista. Suuryritykset alistavat ulkoiseen ohjauk
seen ja sisäiseen työnjakoonsa yhä suuremman osan työvoimasta ja kehi· 
tysalueiden työpaikoista. Kehitysalueille syntyvä oeto-taito siirtyy tämän 
seurauksena hyvin nopeasti pääkaupunkiscudulle. AJueiden, kuntien ja 
yritysten asema kansallisessa työnjaossa muuttuu. Samalla syntyy myös 
turhaa muuttoliikettä. 

Tähän kehitykseen on pyritty vastaamaan aluepolitiikalla, jonka pääsi
sältönä on ollut uusien yritysten luominen ja niiden taloudellinen tukemi
nen. Kuitenkin valtaosalle kansaa huomattavasti tärkeämpi kuin tällä. ta
valla ahtaasti ymmärretty aluepolitiikka, on tasa-arvoon pyrkivä sosiaali
politiikka, asuntopolitiikka ja ryövoimapolitiikka. AlueeJlisesti tasapainoi
nen kehitys. missä mm. muuttoliike on mahdollisimman vähäistä, toteu
tuukin hyvin pitkälle muiden yhteiskuntapolitiikan lohkojen kuin aluepo
litiikan kautta . Tästä johtuen aluepolitiikan suhde muihin yhteiskuntapo
litiikan lohkoihin tulisikin pohtia perusteellisesti uudestaan. 

Ihmisten ja alueyhteisöjen kehitystä tukeva aluepolitiikka edellyttää 
toisaalta maaseudun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen suunnatrua maa
seulupolitiikkaa ja toisaal ta teollistuneiden yhdyskuntien ja ke~kustan ko
konaisvaltaiseen kehittämiseen ja elvyttämiseen suunnatwa kaupunkIpoli
tiikkaa. 

Kokonaisvaltainen maaseutupolitiikka edellyttää maatalouden, metsä· 
talouden, kalastuksen ja muiden maaseudun peruselinkeinojen kehittämi
sen yhdistämistä maaseurukeskusten kehittämiseen. maaseudun muiden 
teollisten ja paJvelualojen työpaikkojen kehittämiseen. Maaseurupolitij-
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kan yhteiskunnallisena tavoitteena tulee olla maaseudun ja kaupungin so
siaalisten erojen poistaminen, vaikka sekä maaseudun että kaupungm eri
koispiirteet säiJyvätkin croavista tuot3ntoehdoista johtuen yhteiskuntaa 
rikastuttavina aineksina. Tällainen johdonmukainen maaseurupolitiikka 
vähentä isi myös muuttoliikkeen u ,rvetta, mutta toistaiseksi seUaista ei 
Suomessa ole pystytty luomaan. 

Tuotantolaitosten uudelleenorganisointi ja vanhentuminen ovat mer
kinneet ja tulevat merkitsemään monen teollisuuspaikkakunnan tuotan
rorakcnteen huomattavaa muutrumista. Ne saattavat merkitä myös huo
manavaa muu([oliikkeen syntymistä. Rakennemuutokset ovat vaikeita ja 
edellyttävät valtion tukea. Myös kunnallishaJlinto jouruu ottamaan huo
manavasti entistä aktiisemman roolin kuntansa kehittämisessä. Raken
nemuutoksiin vastaava uusi kaupunkipolitiikka ei voi tuudittautua suur· 
yritysveroiseen kehitysoptimismiin. Sen tulee antaa kunnalle uwi kehitys
malli, jonka wimijoina ovat alueen asukkaat. 

Tiedon merkitys alueellisen kehityksen voimavarana, ihmisten ja yh
teisöjen resurssien käytön ja kohtalon hallinnan välineenä tulee entistä 
tärkeämmäksI . Tiedon merkityksen korostaminen ei merkitse vain liike
caloudellista tietoa ja yrittäjäkoulutusta, kuten porvarit tällä hetkellä ajat
televat, vaan teknistä ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa, jonka tulee auttaa 
alueyhteisöjä ja kansalaisia valitsemaan oman kehitysmaUinsa. 

Yhteiskunnan rakennemuutos j3tkuu - nyt vai n wisenlaisena kuin esim. 
1960-luvulla. Ja edelleenkin muuuoliike on sidoksissa yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. Tämän rakennemuutoksen kannalta on tärkeää, eneivät po
liittiset päätöksentekijät ole vain pääoman ehdoilla tapahtuvan muutoksen 
perässähiihtäjiä j:t kynkittäjiä, kuten 196D-Iuvun lopulla. 

Muuttoliikettä minivoivan, alueellisesti tasa.sen kehityksen lähtökoh
tana. kaikessa kehittii.misessä pitää olla ihminen, eikä yritysroiminnan li
sääminen ja sen kansainvälisestä kilpailukyvystä kaikin mahdollisin kei
noin huolehtiminen, kuten tällä hetkellä näyttää olevan. Esimerkiksi työ
voiman alueelliseen liikkumiseen on viime aikoina esitetty keinoja täysin 
piittaamana työttömien elämäntilanteesta. 

Kuitenkin tavoitteena on oltava, että kaikilla on edellytykset jäädä ko
tipaikkakunnallc turvaamalla pysyvä työpaikka, riitt:1vä toimeen tulo ja 
tarpeelliset palvdut . Mutta samanaikaisesti kansalaisilla tulee olla oikeus 
siirtyi haJuamiinsa. oloihlll. Pakkomuurosra vain on päästäva erilleen uu
della ihmisläheisdlä politiikalla. 
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10.2.5. Suomen Maaseudun Puolueen näkökulma 

Kansanedustaja Liisa Arranz 

T:1.rkaste1en aluksi hieman historian pohjalta suomalaisra maassamuut
toa sotien jälkeen, koska puolueemme "grand old man" Veikko Vennamo 
oli ratkaisevassa asemassa karjalaisen siirtoväen ja rintamamiesten asutta
misessa ja sitomisessa turpeeseen Karjalan alueluovuruksiin lii ttyen. 

Kysymyksessä oli hisroriaUisesri mittava työ, sillä joutuihan lähes puoli 
miljoonaa ihmistä siirtymään uusille kotikonnuille vaikeissa olosuhteissa. 
Kysymyksessä oli myös rajuin väestön pakkosiirtyminen maamme histori
assa, Ja kysymyksessä oli - jälkikäteen arvioiden - onnisrunein lopputulos 
muuttoliikkeitä eurooppalaisesti tarkastellen, ehkäpä menestyksellisin ko
ko maailmassa. 

Suomi säästyi onnistuneella siirtolaisten uudelleen asuttamisella pako
I:lisleireiltä, maattoman irrallisen väestön radikalismista vakavine yhteis
kunnallisine rauhattomuuksineen ja koko kansantaloutemme niiltä suuril
ta taloudellisilta rasituksilta, jOita Karjalan si irtolaisten suuri työttömyys 
olisi aiheuttanut. 

Poliittisen päätöksenteon osalta tämä p3koUinen muuttoliike oli selkeä 
ja hallittu. Eduskunta oli säätänyt lait ja asetukset ja maatalousministeriön 
asurusasiainosaston eli ASQ:n tarmokas y lijohtaja pani tuulemaan. lahjo
mattomuudestaan ja oikeudenmukaisuudestaan hän sai tosin suurmaan
omistajien ja puutl:lvarayhtiö iden vihat päälleen. 

Presidentti Mannerheim pahoitti mielensä maan pakkolunastuksen koh· 
disruessa myös hänen maihinsa. "Vennamo tekee minusla rumpaJin", 
kerrottiin Mannerheimin sanoneen ASO:n ylijohtajalle. 

Suomalaisen yhteiskunnan raJu rakennemuutos maatalousvaltaisesta 
valtiosta kehittyväksi teol listuneeksi OECD:n tilastojen hyvinvointivaJtiok
si vauhditti 195D-luvun lopulta 197D-luvun alkuun kumien välisen muut
toliikkeen ennärysmäiseksi . Maaseudun syrjä kylät aunoiruivat väestön 
siirtyessä työn perässä kaupunkeihin ja etelä.n ruuhka keskuksiin, osa lähu 
si irtolaiSiksi Ruotsiin tai kauemmaksi . SMP varoitti yhteiskunta- ja talous
poliittisesti vaarallisesta maaseudun autioitumisesta silloin vaJlassaolleita 
puolueita ja pä.ätöksentekijöitä. "Autioitunut laaja maascutumme on tuk
valsuudt:ssa syöpä kansakuntamme elämässä. Elävä ja hyvinvoipa maaseu
tu, jossa maatalouden seassa on pienempiä ja suurempia teollisuusyrityk
siä, on kansakuntamme voima ja tulevaisuus", huomautti Veikko Venna
mo vuonna 1963 . 

Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin maaseudun auriöirumisonge1ma 
on edelleen vakava. Perhe- ja pienviljelmien ruhoutumipen teollisuuJen 
suurmaataJouden puristuksessa jatkuu edelleen. Maatalouden ylituotannon 
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raJomamisessa on takavuosien pakcuipelloistu tosm siirryny uusiin tuo-
tannon rajoitusmenetclmiin, mutta ongelmana on se, että rajoitukset koh
distuvat JJlkarammin pientiloIhin kuin ylituotannon todellisuudessa 
aiheunaviin suurtiloihin. MaataloudeSt:! vapaurunut väestö on jatkanut 
muuttoaan asutuskeskuksiin. Mutta suomalainen yhteiskunta ei olekaan 
enää sama yhteiskunta kuin vuosikymmen tai pari sitten. Tänään ryönha
kijoilta vaaditaan ennen kaikkea koulutusta, tietoa ja taitoa. Ammattitai
down jää koulutenujen puristukseen, yhteiskunnan väliinputoapksi ja 
helposti pirkäaikaisryöttömäksi. 

Ja kuinka poliittiset piiätöksentekijät ovat hoiraneet tämän muuttoliik
keen synnyttämiä ongelmia? Mielestäni suunninelemattomasti, hajanaises
ti ja poukkoillen, ainakin pääkaupunkiseudun kohdalla. On vapaita työ
paikkoja. mutta ei ole kohtuuhintaisia omistus- tai vuok ra-asuntoja. Ei 
monikaan Helsinkiin muuttava pysty maksamaan puolensadan neliön 
omislUsasunnosta kaupungin laidalla 250.000 - 300.000 markkaa. Vuok· 
ra-asuntop ei taas ole saatavilla, ei ainakaan järjelliseen himaan pieni· ja 
keskiruloisille. Myös pääkaupunkiseudun sosiaalisissa palveluissa on pal
jon pUUtteita, mikä varmasti arveluttaa esimerkiksi lapsiperheiden muul
toa etelän keskuksiin. 

Tilanne on siis aika paradoksaalinen. Etelässä monilla aloilla on huutava 
työvoimapula samaan aiban, kun valtakunnalltscr työttömyysluvut ovat 
jatkuvasti korkealla. Valtiolla ja etelän kunniUa on rahaa, mutta muutto' 
liikkeen ja työJlisyyspoiLtiikan puIlonkauJoja ei saada katkaistuksi. Kysy· 
mys ei ole yksin asunnoista ja sosiaalipaJveluislll. Kysymys on myös tieto
yhteiskunnan tuomista uusista haasteista työvoimalJe. Tietokoneet ja uu
sin automatiikka eivät muodosta haasteita yksin opiskelevalIe nuorisolle. 
Tietoyht~iskunta ruo pain~ita myös vanhemmalle työssäkäyvälle väestölle. 
Uudelleen- ja jatkokouluruskysymyksct tulevat entistä ajankohtaisemmik
si. Kaikki eivät voi siirtyä 55 vuotta täytettyään varhaiseläkkeelle . 

Poliittisen päätöksenteon ja muuttoliikkeen välisiä suhteita tarkastelta· 
eSSa ei voida unohtaa aluepolitiikkaa. Se hciJ3sruu muuttoliikkeeseen -
niin sisäiseen muuuoliikkeesecn kuin myös siirtolaisuuteen - kuten myös 
muuttoliike vaikunaa osaltaan aluepoliirrjsiin päätöksiin. Hcijastusvaiku
tukset ovat molemminpuolisia. Onhan tutkimuksissa mm. voitu havaita, 
että aluepolitiikan tehostuminen on selvästi eräinä vuosina hiljcotänyt 
muuttoliikkeen voimistumista Poliittisrcn puolueiden ja päätöksenteki
jöiden kohdalla perinteinen ongelma on ollut, minkä suuntaiset aluepoliit· 
tiset toimenpiteet rukisivat parhaiten kehitysaluekuntien elinolosuhteiden 
kohentamista. 

En ryhdy tässä lukemaan otteita puolueeni viimeisimmästä aluepoliitti
sesta julkilausumasta I-Iyvinkään puoluekokouksessa, vaan korost.:ln lyhy
esti sitä SMP:n näkökantaa, että aluepolitiikan korjaukset on aloitettava 
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sieltä, missä avun tarve on suurin. Hal uan myös muistuttaa siitä SMP:n läh· 
tökohdasta, että valtakunnan kaikkia alueita on kohdeltava tasapuolisesti. 
Myös syrjäalucilJa asuu täysivaltaisia Suomen kansalaisia, joilla myös on 
perustuslaillinen oikeus saada nauttia kansantalouden kasvusta ja sitä kaut· 
ta yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä. 

Ihmisarvoiseen elämään kuuluu myös oikeus saada halutessaan elää ko
tiseudullaan. Pakkomuutot ja pakkosiirrot työpaikan varjolla sopivat huo
nosti demokratiaan , muna valitettavasti varsinkin työttömien kohdalla on 
käytännössä tänään jouduttu kaventamaan mahdollisuuksia naunia koti
kunnan turusta ja rutvaUisesra ympäristöstä kehdosta hautaan. 

1026. Ruotsalaisen kansanpuolueen näkökulma 

Kansanedustaja Håkan Nordman 

Muuttoliike maassamme on minimoitava. Mahdollisimman monille on 
järjestettävä mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen. Tämä on Ruotsa
laisen kansanpuolueen perusnäkemys. Maamme aluepolitiikka tulee perus· 
IDa siihen, että mahdollisuuksia luodaan alityöllisteryille ja a1ikehiretyille 
alueille, eikä ihmisten siirtämiseen. Tämä on suomenruotsalaisille kunnille 
sekä muuttotappiokunniUe yhteinen tavoite ja sopii hyvin jokaiselle Suo
men kansalaiselle. En kuitenkaan väitä. ettei tietry liikkuvuus ole tarpeen, 
jona yhteiskunta toimisi ja jotta yksityinen ihminen voisi löytää hänelle 
sopivan ja hänen koulutustaan vastaavan työpaikan ja toimeentulon. Jo
kaisella on oltava valinnanvapaus. 

On miellyttävää todeta ja myöntää, cni tehostC'ttu aluepolitiikka on 
myötävaikuuanut parempaan alueelliseen tasapainoon. 196G-luvun suun 
muuttoliike ja sitä seurannut keskittämispolidikk3 on voitu pysähdynää. 
Maastamuutto on jopa kääntynyt suurempaan paJuumuuttoon, mikä on 
erityisen tärkeätä ruotsin- ja kaksikielJsille kunnille. Mutta entiset ten
denssit ovat uhkaamassa: voimistuva muurroliike haja·asurusalueilta taaja
miin ja uudeUeen alkava maa~tallluutto. Alueelliset työttömyyscrot ovat 
suuret samoinkuin erot kuntien taloudessa.. Kilpailu maamme kehitysalu 
eiden ja ruuhka-Suomen välillä on kiristynyc Uusi tekniikka tuntuu val
taavan sijaa nopeammin suurissa väestö keskuksissa. Tällaiset tekijät vai· 
kunavar muuttoliikkee~en. Miten. tämä riippuu paljolti eri tasoilla har
joiterusra politiikasta. 

Huolestuttavaa on, etteivät alueelliset työttömyyserot pie.nene. koska 

258 



t)'olilsyystilanne ja toimeentulomahdollisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä 
yleistä kehitystä ajateUen. Ruotsalainen kansanpuolue ei hyväksy työvoi
man liikkuvuuden lisäämisti. l}'öllistämisongelmien poistamiscksi. Tämä 
ei sov i meidän aluepolitiikkaamme eikä meidän huolenpitoomme yksi
tyisestä ihmisestä . Scn osoitimme työttömyysturvauudistuksen yhteydes
sä. Joustavaa suhtautumista ammattiryhmien liikkumiseen on. pidettävä 
lievässä muodossa - vähemmän pahana. Kun elinkeinoelämä puhuu tehos
tetun työvoiman liikkuvuuden puolesta, se lähtee siitä, että yhteiskunta ja 
yksityiset henkilöt saavat vastata tehtaiden porttien ulkopuolella synty
vistä kustannuksista. Samalla unohdetaan kuinka Etelä-Suomi edelleen 
kärsii 1960-- ja 197o-lukujen muunoaallosta. Asunto- ja päiviihoitopaikka
jonot kuten myös jonot terveydenhuoltoalaIla osoittavat miten vähän huol
ta kannetaan pääkaupunkiseudulle muuttaneist:l ihmisistä ja myös sen kan
ta-asukkaista. Kunnat pihistävär pitämällä veroäyrien hintaa alhaisena 
eivätkä käytä varojaan. 

Eroavuuksia tulee pienentää luomalla työttömyysalue ille uusia tuotan
nollisia työpaikkoja . Näitä pulmi:l ei voida hoitaa pelkästään ryövoimahal
linnon toimenpitein, vaan painopisteen tulee olla alue· ja elinkeinopoliitti
sIlla toimenpiteillä. KehItysalueet tarvitsevat ennenkaikkea ruorannollisia 
työpaikkoja, kun taas Erdä·Suomi tarvitsee julkisen sektorin palvelu toi
mia . Tätä silmälläpitäen Tiurin lihorussuunnitelma ruuhka-Suomea varten 
vain pahenraisi tilannett3. Mutta ei myöskään perinteinen vaihtoehto, että 
valtion tulee invesroineen hoitaa työllisyysongelmat, ole mikään kestävä 
ratkaIsu. 

KehitysaJueiJla 197D-Iuvulla harjoitetun menestyksellisen clinkeinopoli
tiikan pitää jHke3, muutoin täällä esitettyjä tavoitteita ei saavuteta. Tä· 
njan löytyy horjumisen merkkejä. Kiristynyt, tiukka talouspolitiikka joh· 
taa helposti keskimimispyrkimyksiin ja kehitysaluepolitiikan vesittämi· 
scen. Uusyrittäminen runtuu perusruvan yhä enemmän tiedon ja taidon 
olemiseen. Pääoman niukkuus ei hidasta kehitysalueiden elinkeinoelämän 
kehittämistä samalla tavoin kuin koulutuksen, tuotekehittelyn ja tällais· 
ten tekijöiden puutteet. Tilapäiset vaikeudet eivät kuitenkaan saa johtaa 
periksiantav:1:tn asemeeseen. Vanhentuneet tuotantoalat ja vanhentunut 
tekniikka on korvauava. Tarvitaan siis runsaasti toimenpiteitä - valtion, 
kuntien ja rahalaitosten taholta. jotka rohkaisevat yrittämistä. Mahdollista 
on hajoinaa työmahdoll i<iillllksi3 tiedorusyhteiskunnassa kun vain poliittis
ta tahtoa löytyy tällaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. 

Aluepoliirtisen tukipolitiikan ja valtion tuJo- ja menoarvion sisältämien 
aluedlisten tOimenpiteiden johdosta ärtyneiden tulee miettiä, kuinka suu· 
(Ja voimavaroja on muiss3 yhteyksissä siirretty - ja siirretään kehitysalueil
ta ruuhka-Suomeen ja harvaan asutuilta alueilta taajamiin . Ei ole liikaa 
vaadittu . että suurempi osa tästä palautuu valtion budjettivarojen jakopoli-
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tiikan kautta tasapainoisen väestökehityksen edistämiseksi . Mielestäni tuli
si hallituksen - tulo- ja menoarvioon lii ttyen - tarkastella alueellista kehi
tystä ja tehdä selkoa tulo- ja menoarvion seurauksista. Voimme olettaa, et
tä suuri osa voimakkaasti korotetusta tutkimuksen, tietotekniikan, tuote
kehittelyn jne. määrärahoista joutuu maamme suurille korkeakoulu- ja 
teollisuuspaikkakunniUe ja tulee harvaanasuttujen a1ueiden elinkeinoelä
män hyödy ksi vain erityisin korjaustoimenpitein. 

Tietoyhr.eiskunnassa tiedon siirtämiskustannukset tulevat yhä tärkeäm
miksi . Uman crityistoimenpiteitä aiheuttavat kasvavat etäisyydet lisäkus
tannuksia. Telelaitos ei saa hintapolitiikaUaan rangaista kehitysalueiden 
ihmisiä, elinkeinoelämää ja hallintoa. Hallitus on äskettäin myötävaikut
tanut lievään kaukopuhelujen maksujen alentamiseen. Koulutus, korkea
koulut ja tutkimustyö! tulevat yhä tärkeämmiksi alueellisina kehittämis
välineinä. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä kuntien, järjestöjen 
ja elinkeinoelämän yhteistyöllä voidaan kehittää maakuntien omia oloja 
ja resursseja . Tällaiseen, Omaan profiiliin pitää pyrkiä koulutuksessa ja 
elinkeinoelämässä. 

Lisäämällä alemman asteen elinten ja viranomaisten päätöksenteko
mahdollisuuksia voidaan kannustaa paikallista aloitteelJisuuskykyä. Ak
tiivinen kunnallinen elinkeinopoUtiikka on avainasemassa pienyrineliäi
syyden rohkaisemisessa. 

Hallituksen lupaus työnantajan sosiaalimaksujen muuttamisesta työvoi
mavaltaisten työnantajien eduksi sopii hyvi n esittämääni työllisyyspoli
tiikkaan. Yrittäjäkoulutuksen kehittäminen ja työpaikkakokeilun laajen
taminen maaseudulla ovat nekin esimerkkejä siitä, miten voidaan edistää 
työpaikkojen aikaansaamista eniten tarvitseviUa alueilla. Taloudellisesti 
vahvojen ja heikkojen kuntien välisten erojen kaventamiseen tähtäävät 
tOimenpiteet edistävät samalla tasapainoista väestökehitystä. Nyt kunnat 
toimivat varsin vaihtelevissa oloissa. Paljon parantamisen varaa on tässä 
tarkoituksessa. 

Ei ole samantekevää kuinka kunnat asettavat tavoitteitaan ja laativat 
suunnitelmiaan. Tänään luotetaan liikaa väestönkasvuun kehiccämisvälinee
nä. Suomen väestön kasvaessa vain vähän kunnat itse asiassa yrittävät 
siirtää asukkaita keskenään kuin pelinappuloita. Tällainen pelaaminen 
maksaa usein enemmän kuin miltä se maistuu kuntien kanta-asukkaille. 
Materiaalinen hyvinvointi ei voi korvata ihmisen tarvetta ankkurointii n 
p ViihtyVyyteen lähiympäristössään, kaupunginosassa, kylässä, kunnassa 
ja kotiseudullaan. Tämä on erityisen tärkeätä lapsiperheille. Tutkimuk· 
set osoitravat, että Ruotsiin muuttaneet ihmiset ovat sitä ennen vaihta
neet asuinpaikkaa usean kerran kotimaassaan koettuaan sopeutumisvai
keuksia. Takaisinmuutto tapahtuu mieluiten synnyinseudulle, mikä sekin 
osoittaa juunen tärkeyden viihtyvyyteen. 

260 



Vllämainitut näkökohdat - nnnan huonon suomenkielen taidon - selit
tävät hyvin miksi suomenruotsalaisten muurrohalukkuus omassa maassa 
on alhaisempi kuin suomenkielisten. Oman maan sisällä rapahwvien pitki
en matkojen sijaan monet ruotsinkieli~t valitsevat muuton Ruotsiin. Kie
liympärisröllä on luonnollisesti suuri vaikutus. Ruotsinkieliset kohtaavat 
suuria vaikeuksia jouruessaan suomenkieliseen ympäristöön samoinkuin 
suomenkieliset joutuessaan ruotsinkieliseen ympäristöön. jos kiehtaito on 
huono ja paikkakunta puhtaasti wisenkiclinen. Tämä koskee yhtä hyvin 
rakennustyömiestä Maksamaasta tai Kainuusta kuin toisen ammarrialan 
ihmisiä. 

Väestökysymys on keskeinen suomennlotsaJaisille - niin kuin mille vä
hemmistölle tahansa . Ei ole kysymys ainoastaan kokonaismäärästä, vaan 
myös asemasta yksittäisissä lähiyhteisöissä, joissa rulee mIla toimeen omal
la kielellä niin työssä kuin vapaa-aikana. Tämä antaa leimaa myös meidän 
käsitykseemme muuttoliikkeestä. Tämä on humaani näkemys - inhimillis
tcn yhteiskuntien puolesta. Tavoitteeksi tietoyhteiskunnassa pitää asenaa 
ihmisten työllistäminen kotiscuduilla. eikä niiden keräämistä suuriin yksik
köihin. 
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10.3. TYORYHMARAPORTTI 

Työryhmä 0:0 7 

Pj , Johtaja Olavi Koivukangas 
Siht. Tutkimussihteeri Stig Granfors 

- poliittisella päätöksenteolla tulee voida vaikuttaa muuttoliikkeisiin 
- kaikessa yhte iskunnallisessa päätöksenteossa tulisi nähdä mahdolliset 

vaikurukser maassamuu(toon ja siirtolaisuuteen mm. asunropolitiikassa 
(Iaina-ajar) ja sosiaali- ja rerveyspalveluissa 

- poliittisen päätöksenteon olisi reagoir3va nykyistä. nopeammin muutto
liikkeisiin ja niiden seurauksiin;on pyrittävä ennalta ehkäisemään hal
litsematon maassamuutto ja siirtolaisuus 

- on edistettävä yhteiskunnalliselle suunnittelulle ja päätöksenteolle tär
keätä muunoliikerurkimusca, csim. henkikirjoituksen yhteyteen kysy
mys mahdollisista muurroaikeista 

- päätöksentekoa ja resursseja on siirrenävä alue- ja paikallistasolle 
- yhteiskunnan on luotava jokaiselle jäsenelleen mahdollisuudet jäädä 

kotipaikkakunnalIcen turvaamalla pysyvä työpaikka, kohtuuhintainen 
asunto sekä tarpeellisct palvelut 

- tietoyhteiskunnan rakennetta on hajautettava; teknologiakeskuksia 
maan en oSIIn 

- tehokkaalla aluepoliriikalla culee pyrkiä maan tasapainoiseen kehittämi
seen; työvoiman alueellista liikkuvuutta ei tule edistää työttömyyson
ge1mien poistamiseksi 

- koulutusta ja tutkimusta olisi kehitettävä vastaamaan yhteiskunnan ja 
työelämän muuttuvia tarpeita 

- ennakoivat toimenpiteet mm. ryöpaikkarationalisoinnissa ja työsuhde
turvan kehittäminen 

- paluumuuttoa on edistettävä, myös maassamuutossa olisi informaation 
avulla lisättävä muuttoturvaa 

- suomenruotsalaistco erityisasema otettava huomioon muunoliikkeissä 
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11. YHTEENVETO SYMPOSIUMIN TEEMA·ALUEISTA 

Rakennusneuvos Raimo Narjus 

Aikaisemmissa s}'mposiumeissa 1975 ja 1980 jo uumoiltiin niitä asenne· 
muutoksia, jotka ovat nousemassa ihmisten asuinpaikan valinnassa keskei· 
simmiksi . Uusi teknologia antaa ihmiselle aikaisempaa paremmar mahdolli· 
suuder toteuttaa tavoincitaan. Vaikka uusi teknologia ei siten ole välttä
mättä itse esim. aluerakennetta muuttava tekijä, se antaa muille alueraken
teeseen muutoksia luoville tekijÖille aikaisempaa paremmat roreurumis
edclJyrykser. On kuitenkin huo mattava, että teknologian hyväksikäyttö 
asettaa omat ehtonsa - silläkin on myös alueelliset rajoituksensa· tai aj

nakin teknologian hyväksikäyttö onnistuu ehkä toisissa aluerakennemal
leissa luontevammin kuin tOisissa. 

Mutta millaJSissa? Kun eri liikennemuotojen luomilla liikenneverkoilla 
on eri a ikakausina ollut keskeinen vaikutus myös aluerakcmcen muutok
siin ja kehitykseen. synryy jälleen joukko uusia kysymyksiä. Millainen on 
tietoliikenteen varsin absrraktisen tietoliikenneverkon luoma aluerakennc? 
Metropolikeskukset vai hajautunut kyJärakenne? Eikö kumpikaan vai mo
lemmat? VIitasoIla keskitys - alatasoilla hajaurunecmpi - mutta ympäris
tön vetovoima-alueisiin keskittynYl rakenne? Ovatko tietoliikenne ja uusi 
teknologia aluerakennetta keskittäviä vai hajoittavia tekijöitä? Runsaasti 
kysymyksi3., joihin symposium eri työryhmissä paneutui . 

TietoyhteiSkunta on myös luovuuden yhteiskunta. Se vaatii jäseniltään 
tässä suhteessa entisrä aktiivisempaa panosta. Jälleen voidaan kysyä, ak
tivoiko metropoli - tai meidän o loissamme valtakun nanosat:!son keskus 
asukkaitaan tuloksekkaampaan luovuuteen kuin vetovoimaiseen ympäris
töön sijoittunut, pienemmistä yksiköistä - ja niissä ehkä intensiivisemmäs
tä yhteenkuuluvuudesta - koostunut aluecakenne. Minusta Yhdysvaltojen 
"piilaakson ., sij::unti vi ittaisI pikemminkin viime mainittuun. 

TietoyhteiSkunnan aluerakenteen suunnan hahmonelu, sen erityispiirtei
den Ja muunoliikevalkutuksen :maly,"ointi ja jälleen uuden tietotarpeen 
kartoitus olivatkin tämänkertaisen muurwliikesymposiumin keskeiset 
keskusteluaiheet. 

Symposiumin vastaukset wi uusien tutkimusten tarpeet on aikaisem
paan tapaan koottavissa vasta laajan ja perusteellisen raportin yhteydessä. 
Eri työryhmien raporteista on kuitenkin alustavat näkökohdat koottavis
sao 
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Väestönkehitys ja muuttoliike 

Väestön osalta symposium arvioi viisivuocisjakson kehityksenä koko
naismaassamuuton jonkin verran alenruneen ja muuttovoittojen ja -tappi
oiden tasaanruneen. Seuraavalla jaksolla symposiumin arvion mukaan 
Uudenmaan muunovoitto lähes häviäisi ja VäJisuomen muuttotappio 
kääntyisi voitoksi. 

Onko kysymyksessä välivaihe, ennen kuin tietoyhteiskunnan muutto
paineet täysitehoisesti alkavat vaikuttaa, on tutkittava. Toisaalta vielä ei 
ole nähtävissä, mitkä ovat yhteiskunnan reaktiot vaestön kasvun pysäh
tymiseen. Mahdolliset clvytystoimet tuovat väestön kehityksessä siksi 
hitaasti konkreettisia ruloksia, enä muunovirroissa uusien ikäluokkien 
suppeus vähentää joka tapauksessa pitkään muuttajien kokonaismäärää. 

Tiedon kasvun ja arvostusten muutosten vaikutus muuttoliikkeeseen 

Arvostusten muutosten osalta symposium totesi mahdollisuuksien 
tarpeiden tyydyttämiseen ja arvojen toteunamiseen muuttuneen. Yh
teiskunnan ja yksilön omien resurssien riittävyys ympäristön mahdolli
suuksien hyödyntämiscen muodostui kysymykseksi, johon vastaamiseen 
on etsittävä lisää tietoa. 

Aluerakenteen ja ympäristön keh.ityksen vaikutus muutlOliikkeeseen 

Aluerakenreen ja ympäristön kehittämisessä symposium asetti päävas
tuun kunnalliselle irseh:tllinnolle. Kunnilla on oltava oikeus ja myös vel
vollisuus omatoimisesti kehittää ja hyödyntää ympäristönsä erityispiir
teitä. Niiden on myös koottava alueensa voimavarat ja luotava se henki, 
jolla nämä saadaan tehokkaimmin toimimaan asettamiensa päämäärien 
saavuttamiseksi. Tällaisia ovat mm. asumiseen ja asumisympäristöön liit
tyvien laadullisten vaatimusten lisääntyminen sekä niihin kohdistuvien 
toiminnallisten tarpeiden monipuolistuminen. Tämä puolestaan johtaa 
rakenteiden muu[Qspaineiden nopeurumiseen. jollolfl pienet yksikkö
koot pystyvät joustavammin hyödyntämään korkean teknologian kulloi
senkin kehitysvaiheen luomat mahdollisuudet. 

Näitten päämiiiirien 5:J.:l.vunamiseksi kuntien olisi emistä St>lkeämmin 
luotava itselleen oma, eriryisedellytyksiinsä perusruva kehityssrrategia ja 
te.htävä se tunnetuksi. Sen on huolehdittava asunto- ja asumisympäristön 
monipuolisesta tarjonnasta näitten väestöryhmien kysyntää vastaavaksi. 
Kiristyvässä työpaikkakilpailussa kuntien on syytä kiinnittää huomiota 
ympäristön laamun myös uuden yritystoiminnan ve.tovoimarekijänä sekä 
luovuutta ja innovaatiota lisäävänä tekijänä. 
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EdeOä oleva kehitystyö vaatii runsaasti uutta tietoa. AJuerakenreen ja 
ymparistön vetovoiman analysoinria koskevaa, samoin kuin väestön alu
eellisen erilaistumisen eri asuntoalueisiin kohdistuvan muuttuvan tieto
tarpeen tutkimusta on lisärtäviL On myös rutkinava uutta, eri sukupol
vien välisen kanssakäymisen m.:thdol1i~;tav:la kahden asunnon järjestelmää 
pientaloasumisessa. Tällä saartaa olla myös huomarmvia heijasrusvaikutuk
sia kunnan paJvelurakenreisiin ja -tarpeisiin. 

Työn ja asumisen keskinäinen suhde ja muuuoliike 

Työn ja asumisen suhteista symposium korosti mvoitetta työn tasai
semmasta jakautumisesta tarviuavan ihmistyöpanoksen vähetessä. On 
selvitettävä. onko henkisen työn kasvava osuus tasapainoisesti tyydy
tettävissä uudelleen koulutuksella ja koulurusrakemeen muuroksella. 
Ovatko koulutusrakenrecn tämänhetkiset muurospytkimyksct (lukio
paikkoJen vähentäminen) myöhäsynryisiä ja tietoyhteiskunnan koulutus
tarpeeseen nähden takaperoisia? 

Vähcneekö erillisten teollisuusalueitten merkitys lähinnä häiriötä tuot
tavan teollisuuden alueeksi ja sekoinuuko muu tuotantotoiminra asunta
alueisiin tai siirtyy osaksi asuntoihin? Millaiseksi muuttuu teollisuusryö~ 
paikkojen työympäristö teknologian korvatessa ehkä suurimman osan 
Ihmisryövoimasta? Ovatko kontaktit silloin suuremmat kotiympärisrässä 
kuin erillisillä työpaikoilla? Ovatko ihmiset valmiita asumisen ja työn lä
hcnrämiseen ja millä voidaan sopeurumisongelmia mahdollisimman pal
jon välttää? Ihmisten omatoimiSUUS ja narrasrustoimint:l ovat elpymässä, 
mutta ei välttämättä asuntoalueilla, ellei siihen myös nimen suunnine
lussa varauduta. 

Asuntoalueiden suunnittelussa on varauduttava uusiin sekä lisääntyvän 
vapaa-ajan vieton, omatoimisuuden enä kotityön tila tarpeisiin . Olisi tut· 
kittava asumisen ja työn osalta juuretrumisen myytti Minkälaisia töitä 
voidaan teknologian kehityksen myötä siirtää koti olosuhteisiin. mikä on 
mmen osuus silloisten työpaikkojen kokonaismäärästä Ja miten niihin on 
asuntoalueiden suunnittelussa varauduttava? Entä asuntoalueiden asuna
vuusehdot? 

Ta.loudellinen kehitys, työttömyys ja muuttoliike 

Työn tasapuoliseksi jak:!miseksi on selvitettävä mahdollisuudet osa· 
aikatyön (ryöpari) sekä joustavan työajan käyttöön. Samoin tulee sel~ 

vittää, miten lisääntyvän vapaa·ajan tarjonta (vuorokausi-, viikko~ vai 
vuosivapaa) olisi tarkoiruksenmukaisinta järjestää. Vaihtelisiko esim. 
viikonvaihdevapaa perjantalsta tiistaihin siten, että sunnuntai olisi kaikille 
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yhteinen vapaapäivä, mutta palvelut ja työkoneet olisivat muina päivinä 
käynnissä. Mitkä ovat tietoyhteiskunnan ~öpaikkojen alueelliset sijoirru" 
mistekijät ja niitten alheunamat potentiaaliset muunovirrat? Kouluhls
tarpeen kokonaiskartoirus olisi tehtävä. 

Uusi teknologia ja sen yhteydet muuttoJiikkeeseen 

Korkean teknologian tulemiseen, halusimmepa sitä tai ei, on symposiu
missa vallinneen käsi~ksen mukaan varauduttava ja valmistaudurtava. 
Sopeutumista uuteen teknologiaan voidaan edistää : suosimalla vähittäistä 
muuttoa (mullisravat muutot voidaan tällöin väJttää) . Kehittämällä koulu
tusta, ammatinvalinnanohjausta, työnvälitystä sekä yritysten palvelutoi · 
mintaa. Ympäristönlaadun nostamisella ja uusien (myös palvelevien) ruo· 
tannon alojen kehittämisellä voidaan myös alueen kilpailukykyä parantaa. 

MuuttAjan muotokuva on jälleen muuttumassa. Nyt siihen kuuluu kor
kea- tai erityiskoulurus. Tyänlaatu on jakautumassa kahteen ryhmään : ke· 
hittäjät ja soveltajat . Tutkimustarpeet teknologian osalla: Suomelle ja 
maaseudulle ja vanhoille aloille soveltuva uusi teknologia? -isojen yritysten 
hajaurusmahdollisuudetja ~hdot? -asuin- ja työympäristön laatuvaatimuk
~t. omatoimisuuden lisäämis· Ja halukkuusmahdollisuudet? Oleellisten eri · 
tyispiirteiden kartoitus Ja huomioon ottO, tietoruotannon tarveharkima 

Poliittinen päätöksenteko ja muuttoliike 

Poliittisella päätöksenreolla on voitava nykyistä joustavammin ja no· 
peammin vaikuttaa aluerakenteen kehitykseen ja muunoliikkeeseen Tä
män saavuttamiseksi on omaehtoista päätösvaltaa ja voimavaroja siirrettä
vä alue- ja paikallistasolle. Tässä ohjauksessa on otettava huomioon toi
,aalta asukkaiden muutto- ja paikallaan pysymishalukkuus, toisaalta tie
wyhteiskunnan aluerakenteen muutostarpeet sekä valtakunnan en osien 
kehittämismahdollisuuksien hyödyntäminen. On edelleen painotettava, 
että muunoliikeuä on verrattava myös sen yksilövaikurusten kannalta. 
esimerkkinä suomenruotsalaisten kielellmen asema , 

Lopuksi 

Symposium osontJ, että runsaasti myös aluerakenteeseen ja muuno
liikkeeseen vaikurtavia uusia tekijöitä on tulossa Uutta tietoa tarvitaan 
paljon , jotta osaisimme oikein varustautua tietoyhteiskunnan tulemiseen 
ja jotta pys~isimme luomaan siitä yhteiskunnan. jossa Jokaisen ihmisen 
on entistä parempi elää. 
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12. RA VENSTEIN-SESSIO, MUUTTOLIIKETUTKIMUKSEN MEN
NEISYYS, NYKYISYYS JA TULEVAISUUS 

121. E.G. RAVENSTEIN JA HISTORIALLINEN MUUTrOLlIKETUT· 
KIMUS 

Vs. professori Keijo Virtanen 

Siirtolaisuusinsti ruutin tutkimussihteeri, lis_ Ismo Soder/jllg tiedusteli 
minulta viime keväänä, olisin ko valmis pitämään alustuksen E. G. Raven
steinin merkitykst:stä historialliselle muuttoliike tutkimukselle vuoden 1985 
muunoliikesymposiumissa. Kun Ravensteinin nimi oli minulle jossain 
määrin tuttu, päätin suostua esitettyyn pyyntöön. Ryhtyessäni perehty
mään tehtävääni jouduin kuitenkin heti kahden kysymyksen eteen : Miksi 
erityinen Ravenstein-scssio muuttoliikesymposiumissa? Miksi scssion his
ronaUisra alustusta pyydettiin juuri minulta? 

Jälkimmäisen kysymyksen vastauksesi arvioin, errä valramertcnt3.kaisis
ta maista tapJ.hrununa paluusiinoJaisuuna koskevan väitöskirjani ensim
mäinen lause sisäl tää yhden Ravensteinin "laeista": jokainen muultovirta 
aiheunaa kompensoivaa takaisin- tai vastamuuttoa. 1 Kysymys Ravenstein
session relevanssisra tässä symposiumissa juootui historioitsijan mieleen 
taas siksi, että historiallisessa muuttoliiketutkimuksessa häneen ei juuri
kaan ole kiinni terry huomiota. Esimerkiksi Anui Rosenbergjl1 väitöskir' 
jassa, joka käsittelee maassamuunoa esl·industrialistisen kauden loppu
puoleUa Uudenmaan läänissä, ei Ravensteinia lähdeluettelossa mainita. 2 

Aiemmassa Reino Lennon väitöskirjassa,3 joka kohdistuu maassamuut
(Oon koko maan tasolla vuosien 1878-1939 välisenä aikana, on lyhyt viit
taus Ravensreiniin . Sen sijaan Max Engman on vuon na 1983 ilmestyneessä 
väitöskirjassaan "S:(. Perersburg och Finland. Migration och Innuens 1703-
1917" ottanut Ravenste-inin näkyvämmin huomioon , vaikkei hänkään tä
män " lakeja " nosta tutkimuksensa kysymyksenasettelun perustaksi. 4 

Perehdyrryäni tätä esitystä varten sekii session päähenkilön omiin kir
joituksiin että muuhun Ravenstein-tutkimukseen havaitsin hänen olleen 
huomattavasti konkreettisemmin esillä esim. maantieteellisessä ja sosio
logisessa kuin historiallisessa muunoliiketurkimuksessa. Everett S. Leen 
mukaan hän on ollut inspiraation lähreenä ja hama on analysoitu tuhan
sissa rutkimuksissa ,s Näin Ravenstein-session tarkoitus alkoi selvitä minul· 
le . On myös syytä todeta, että hyvin monissa suomalaisissakin muuttoliik· 
keiden historiaa käsmelevissä tutkimuksis~a on käsitelty niitä kysymyksiä, 
joihin Ravcnsteinin "lait" kohdistuvar ~ ilm.an, että tekijät ovat olleet asi
asta tietoisia. Ravenstemin ideat ovat olleet niissä implisiittisesti, jopa 
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automaattisesti mukana. Se taas Johruu tutkittavan ilmiön kvantifioitavuu
desta; Ravensteinin "lakien" esiinnostamat kysymykset tulevat aineiston3. 
luonnostaan. 

Seuraavassa pyrin esittelemään Ravensteinin tapaa kiteyttää muutto
liikkeiden piirteitä nimenomaan historiantutkimuksen kannalta. Vertailu
aineksena on muiden tieteenalojen piirissä tehty tutkimus, Sen sijaan en 
aio käsitellä Suomen maassamuuton historiaa sinänsä, koska siitä on esitet
ty katsaukset kummassakin aiemmassa symposiumissa (akat. Eino }Iltikka
la vuonna 19756 ja maisL Esa Vainio vuonna 19807). 

Ernst Georg Ravenstein syntyi Frankfurt am Mainissa vuonna 1834. 
mutta siirtyi Englantiin alle 2O-vuotiaana ja suorini siellä varsinaisen elä
mantyönsä, vaikkakin kuoli Saksassa vuonna 1913. Ne kirjoitukset, joist3. 
hänet muuttoliikerutkijoiden keskuudessa runnetaan, ilmestyivät laajoina 
artikkeleina vuosina] 876, 1885 ja 1889 (ensimmäinen The Geographical 
Magazinc'ssa ja kaksi jälkimmäistä Journal af the Statistical Society -aika
kauslehdessä) . Kahden jälkimmäisen kirjoituksen otsikkona oli nimen
omaisesti ''The Laws of Migration" . 8 Juuri tänä vuonna on siis kulunut 
100 vuotta hänen keskimmäisen ja ehkä tärkeimmän kirjoituksensa syn
nystä. 

Ravensteinin kaksi ensimmäistä artikkelia perustuivat Brittem saanen 
vaestönlaskennasta vuosina 1871 ja 1881 saatuihin syntymäpaikkatieroihin 
ja käsittelivät saarten sisäistä muuttoa. Kolmannessa, vuonna 1889 ilmes' 
[}'neessä artikkelissaan hän sisällytti mukaan census-materiaalia myös 
muualta Euroopasta sekä PohjoiS-Amerikasta ja analysoi lisäksi valtioiden 
ulkopuolelle suuntaU[uvaa siirtolaisuutta. Tällöin hän esitti suppeat ha
vainnot (10 rivin mittaiset) myös Suomesta, sen väestökehityksestä vuosi
en 1870 ja 1880 välisenä aikana; varsinaisiin muunoihin hän ei kimninä
nyt huomiota.9 

Siinä vaiheessa, kun Ravensrein artikkelinsa kirjoitti, maan sisainen 
muuttoliike oli Suomessa ollut hyvin vilkasta vuosikymmenien ajan niin 
kuin Eino Jutikkala ja Esa Vainio ovat esinäneet aiemmIssa muunoliike
symposiumeissa. Virallisen tilastoinnin puuttumisen ja puutteellisuuden 
vuoksi Ravensteinilla ei tosin olisi ollut mahdollisuuksia saada muuton vo
lyymista tietoja. Itse asiassa olemme vasta parinkymmenen vuoden ajan 
itsekin tienneet siitä. Vielä 1960-luvun lopulla Heikki Waris katsoi, että 
vasta alkava teollistumiskehitys 1870-1uvun tienoilla päästi muuttovirrat 
liikkeelle ja että siihen asti suomalainen yhteiskunta oli liikkuvuudella mi
tattuna hyvin stabiili .1 0 Amti Rosenbergin väitöskirjan ja eräiden sen jäl
keisten selvitysten perusteella tiedämme, että 180o-Iuvun ensi puoliskolla 
eritoten lyhyen välimatkan muutot olivat Suomessa erittäin yleisiä. Kun ne 
olivat luontedtaan edestakaisia muuttoja. ne civir aiheuttaneet maaseu
dulla huomattavia muuttovoittoja tai -rappioit:l. 
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VuosisaJan lopulle tultaessa muutComatkar alkoivat maan sisälläkin 
pidentyä ja laajeta, mikä aiheutui juuri teollistumisesta ja kaupungistumi
sesta. MaaraJouden koneellisruessa ei rarvirru enää pitäjän sisäisrä muuttoa 
samassa määrin kujn ennen. Teollisuus keskmyi tietyille paikkakunnille, 
joten ammattimiehen oli työpaikkaa vaihtaessaan muutettava melko pit
källe, jos aikoi pysyä saman elinkeinon piirissä. Kulkuyhteyksien parane
minen edesaunoi tätä kehltynä, muurroalueen laajenemista. ll Samalla 
muuttoliike alkoi rulla etappiluonteiseksi - vaihe vaiheelta, askel askeleelta 
eteneväksi· muunaja siirryi monissa tapauksissa ensin suhteellisen lähellä 
sijaitsevaan kohteeseen. siitä ehkä kaupunkiin ja vuosisadan lopulla ja 
uuden vuosisadan alussa useasti myös maan rajojen yli aina Amerikkaan 
asti. Teollistumisella. jota pidetään Euroopan sisäisten muuttojen ja työ· 
voiman siirtymisten ratkalsevimpana katalysaanonna 170o-luvun lopulta 
alkaen,12 oli siis Suomessakin merkitystä, mutta vasta muutroliikkeen 
maantieteellisen leviämisen ja keskittymisen kannalta; se ei suinkaan aloit· 
tanut maan sisäistä mobiliteettia. 

Täsmällinen johtopäätösten tekeminen etenkin 190o-Iuvun, muna 
myös lBOO·luvun kehityksestä on vaikeata. sillä tutkimusrilanne on jat
kuvasti puutteellinen ja kaipaisi panostusta tulevina vuosina historiantut
kimuksen piirissä. Silloin myös Ravensteinin "laeilla" olisi varmasti ko
konaisuutta jäsentävää merkitystä; ovathan esim. maantieteilijät ja sosio
logit katsoneet, että ne ovat hämmästyttävän hyvin pysyneet ajan tasaJla 
muunoliikkeiden luonteen muuttumisesta ja laajenemisesta huolimatta. 

Mitä Ravenstein sitten esitti? En näe tehtävänäni lähteä analysoimaan 
hänen lakiensa pätevyyttä hisroriallisen kehityksen valossa - ehkä kuulem' 
me niistä tämän istunnon kahdessa muussa alustuksessa. Sen sijaan luette
len ne lyhyesti. Huomaatte samalla, että ne muutamat rivit, jotka esitin 
äsken suomalaisten muutoista 180o-Iuvun kuluessa, liittyvät moniin Ra
vensreinin "lakeihin". Niitä on kaikkiaan 11 kappaletta. 

1. Pääos:l muutoista tapahtuu lyhyellä etäisyydellä. 
2. Muuttoliike etenee vaiheittain. askel askeleelta. 
3. Pitkän matkan muuttajat suosivat kohdealueena mahdollisimman 

huomattavaa kaupan tai teollisuuden keskusta. 
4. Jokainen muuttovirra aiheuttaa kompensoivaa takaisin muuttoa. 
5. Kaupunkilaiset muuttavat vähemmän kuin maaseudun asukkaat. 
6 . Naiset ovat muuttoalrtiimpia kuin miehet, mutta miehet siirtyvät 

uscamnun maan rajojen ulkopuolelle. 
7. Useimmat muuttajat ovat aikuisia, mutta perheet muuttavat harvoin 

kotimaastaan pois. 
8. Suuret kaupungit kasvavat enemmän muunoliikkeen kuin luonnolli

sen väestönlis3.)rkscn ansiosta. 
9. Muuttoliikkeen volyymi kohoaa teollisuuden ja kaupan kehittyessä 
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ja kulkuyhteyksien parantuessa. 
LO. Muuttojen pääsuunta on maatalousalueiJta teollisuuden ja kaupan 

keskuksiin. 
11. Muuttoliikkeiden keskeiset syyt ovat taloudellisia. 
Ravcnsreinin " lait" perustuvat laajaan tilasro-aineistoon, ja itse asiassa 

hän laati ne saadakseen otteen tästä suuresta ja hajanaisesta materiaalista. 
Hänen toinen vaikuttimensa löytyy vuoden 1885 artikkelin ensimmaiscsrå 
lauseesta, jossa hän kertoo tri William Famn esittäneen kantanaan, ettei 
muunoliikkeiJlä ole lajeja tai säännönmukaisuutta. Ravensreinkin toteaa, 
ettei hänen esiryksensä tähtää "lopulliseen" totuuteen; hän ei pyrikään 
samanlaiseen eksaktiuteen kuin esim. fysiikan laeissa on asian laita. 13 

Tämä on mielestäni hyvin merkittävä toteamus, koska joissakin myöhem
missä Ravenstein-arvioissa "lait" näyttävät otetun liian kirjaimellisesti ana
lysoitaessa yksittäistapauksia, csim. Jonkin maan, suppeamman alueen tai 
tietyn kronologisen vaiheen muuttoliikettä. D. B. Griggin mukaan täll ai
nen kiinnostus alkoi vuoden 1943 paikkeilla; sitä ennen I~avensteiniin ei 
juurikaan oUut kiinnitetty mielenkiintoa. 14 

Toisen maailmansodan jälkeen hänen ideoitaan on PYritty kehinämään 
edelleen; niitä on testattu erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin; niitä on 
analyso itu mone laiscn aineiston avulla monenlaisin tilastollisin menetel
min . Grigg esimerkiksi käy vuonna 1977 ilmestyneessä artikkelissaan Ra
vensteinin "lait" kohta kohdalta läpi ja arvioi niiden toteutumista myö
hempien muuttoliikkeiden valossa. Kirjoituksen jonkinmoisesta keinote
koisuudesta olkoon esimerkkinä 11. "laki" (=muunoliikkeiden keskeiset 
syyt ovat taloudellisia). Grigg myöntää, että nä in ilmeisesti on, mutta että 
muuttoliikettä aiheuttaa kohdealueen (=kaupungin) korkeiden palkkojen 
lisäksi (pull-tekijä) maaseudun köyhyys (push-tekijä) . l S Jostain syystä 
jälkimmäinen ei siis ole taloudellinen syy Griggin mielestä Vastaavasri 
esim. Philip E. Ogden vertailee Ravensteinin "lakeja" oman aikansa Iän· 
simaisen yheiskunnan muunoliikkeisiin vuonna 1984 ilmestyneessä kir· 
jassaan .16 

Näinkin Raveosteinin teesejä on tietenkin mahdollista ja syytäkin hyö
dyntää . Näin on tehty esim. maantieteellisessä tutkimuksessa. Historian
tutkijana korostaisin kuitenkin sitä, että lakien rodenmukaisuus ei smänsä 
ole keskeistä. Ne ovat syntyneet tietyssä historiallisessa tilanteessa tietyn 
alueellisen tutkimusaineiSTon pohjalta. Niiden ei tarvitsekaan päteä kaik
keen. Tärkeämpää on nähdä ne periaancina ja: hypoteeseina, jotka osoit
tavat, minkälaisia rakenreellisia tekijöitä muuttoliikkeisiin liittyy. Ne an
tavat tutkijalle hyvät kehykset hahmottaa aineistoaan, jäsentää sitä loogi
siin osiin ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Ne antavat myös viitteitä ja ide· 
oita muuttoliiketutkimuksen teorianmuodostuksen, mallien ja typologioi
den kehittämiselle. Tunneruimpiin Ravensteinin ideoiden kehittäjiin kuu· 
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luu Evercu S. Lee, joka vuonna 1966 laati oman mallinsa yksittäisen hen
kilön muuttopäätökseen vaikuHavista tekijöistä: sekä lährö- että kohde
alueeIla on muuttamispäätöksen kannalta positiivisia ja negatiivisia fak
toreita, ja lisäksi niiden välissä on esteitä kuten etäisyys sinänsä. kulku
yhteydet. lainsäädäntö jne. Myös persoonakohmiset motiivit vaikuttavat 
ja mod ifioivat lähtö päätöstä omalta osalraan. 17 Yksilö on siis Leen mal
lissa keskeisessä asemassa; Ravensteinin " lait" taas perustuivat muutro
liikkeiden laajoihin rakenteellisiin tekijöihin , 

lIistorianturkimuksen kannalta on syy tä korostaa kolmea tekijää 
muunoliikkeitä Tutkittaessa. Ensinnäkin historial le ominaisen aikarekijän 
huomioonottaminen vaikuttaa siihen, miten suhraudumme esim. Ra
vensteinin "lakeihin ". HiSToria 011 dynaaminen prosessi, jolloin eri aikoina 
vaikunav3t e rilaiset tekijät ja jolloin sinansä hyödylliset yleistykset tai 
" lait" saavat lähinnii hypoteesin tai turkimuskohteen jäsenrämistä hel
pottavan arvon Sama pätee toiseen tekijilan, paikkaan, Ravensteinin ana
lyysin pääosa kohdistui sittenk in Brirrcin s:l.;lrille, vaikka hän viimeisessä 
kirjoiruksessaan suoriai vertailua myös muualle. Kolmas tekijä on yksilö. 
Muuttopäätös on tärkeä nimenomaan yks ilön kannalta. Se muuttaa hänen 
e1ämänri lanrcensa usein täydellisesti. Hän joutuu punnitsemaan monia 
muitakin kuin vain taloudellisia seikkoja. Hän joutuu tekemään sekä. fyy
sisen että henkisen pesäeron aika isempaan c1inympäristöönsä, toisinaan 
lähimpiä omaisiaan myöten . Hän myös viime kädessä suodattaa itselleen 
sen informaation, jonka hän muuttokohteestaan saa; hän joutuu punnit
semaan mahdollisen muunonsa kokonaisuutta hänen oman ilsensikannal
ta. Huolimatta siitä, että joukkoliikkeissä voidaan löytää aina myös kol
lektiivisia j:l yleistettävissä olevia käyttäytymismalleja. yksilö kuitenk in 
ratkaisee, miten hän ympärillään olevaan informaatioon. innovaatioihin 
suhtautuu: ts. lähteekö hän vai ei .l8 Kun hän sitten on muuttokohtee
seensa saapunut, hänen sopeutumisensa ja integroirumisensa uuteen yh
teisöön riippuu muiden olosuhteiden lisäksi hänestä itsestään. Sillä on taas 
merkitystä takaisinmuuwn kann:tlta. 

Ravensrein liikkuu " lakiensa" ja ainelstonsa kanssa makrotasolla, mikä 
sinänsä on hyödyllistä, mutta ei siis yksinään riittävää. Näistä syistä Ra
vensteinin "lakeja" ei olekaan syytä pitaa muuttoliikkeen varsinaisina tai 
ainakaan yksinomaisina selityksinä, vaikka esim. sosiologit Daniel Kuha! 
ja Ifalls-Joachim Iloffmon-Nowotny niin nayttävättckevan,19 Sen sijaan 
Ravensleinin lait ovat ajan testin hyvin kestäneitä muuttoilmIön keskeis
ten piirteiden oSiHcklJöitä 

Niin kuin alussa totesin, Raveosrein ei ole ollut mitenkään näkyvä hah
mo historiallisessa muunoliikctlltkimuksessa. Toisaalta - ikään kuin hä
nestä tietämättå - useat maassamuuftoa ja kaukosiirtolaisuuna käsittele
vät tutkimukset ovat paljolri rakentuneet samanryyppisten teesien varaan 
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kuin hän esitti 100 vuotta sitten. On myönnettävä, että eksplisiittisemmin 
hänen panoksensa olisi tullut ja tulisi näkyä alan tutkimuksessa. Sen lisäk
si on syytä korostaa, että maassamuuton kohdalla historiatieteellistä tut
kimustarvetta on huomattavan paljon esim. 1900-Iuvun osalla; päättyy
hän Reino Lennon tutkimus vuoteen 1939. Ajal lisen laajentamisen Lisäksi 
tulisi tutkimusta kehittää makrotason analyysin rinnalla yksilön suuntaan 
siltä ajatusperustalra, jota yllä yritin hahmottaa. Menneisyyden todentami
nen niin kuin kaikki tieteellinen dokumentointi riippuvat tietenkin olen
naisesti lähdeaineistosta, johon tässä yhteydessä en ole voinut puuttua. 

Tutkittavia ongelmia riittää myös useille eri tieteenaloille. Ei ole syytä 
ottaa yhtä kategorista kantaa kuin maantieteilijä Philip E. Ogden, jonka 
mielestä muuttoliike on olennaisesti maantieteellinen ilmiö.2o Yhtä hyvin 
se on historiallinen, taloudellinen, sosiologinen. psykologinen jne. ilmiö, 
Siksi Ravensreinin aloittama kvantitatiivisperäinen rakenneanalyysi on 
vain yksi, vaikkakin tärkeä näkökulma ja lähtökohta. Hänen perintönsä 
velvoittaa eri alojen tutkijoita mahdollisimman monilta eri lähesrymis
tavoilta selvittämään kaikkia niitä prosesseja ja dynamiikkoJa, jotka erJ
tyyppisiin muurroliikkeisiin sisältyvät. 
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12.2. KG. RAVENSTEIN MUUTTOLIIKETUTKIJANA . YHTEISKUN· 
TATIETEELLlNEN NÄKöKULMA 

Tutkimussihteeri Ismo Söderling 

Muurroliikerutkimusren yhteydessä puhutaan usein teonOlSta, malleis
ta ja laeista tekemättä kuitenkaan selvää eroa käsitteiden välille. Usein ter
mit esitetään synonyymeinä tai ainakin toisiaan niin lähellä olevina, että 
sekaannuksen vaara on ilmeinen (vrt. Margolis 1977, 139). Niiniluodon 
mukaan malli muistuttaa teoriaa, mutta sen starus ja päämäärä ovat vaati· 
martomammat kuin teorialla: mallin lauseet yleensä tiedetään epärosiksi, 
epätarkoiksi ja rajoitetusti soveUettaviksi. (Niiniluoto 1975. 80-81) Teo· 
riaan perustuvasta tutkimuksesta on olemassa kaksi näkemystä. Ensimmäi
sen vaihtoehdon mukaan teoria on yhtä kuin tieteen tulokset systemaatti
sesti järjestettynä kokonaisuutena ja teorianmuodostus tutkimuksen var
sinainen ja lopullinen päämäärä. Toisen näkemyksen mukaan teoria on 
vain apuväline, eräänlainen tutkimusta ohjaava looginen instrumentti, 
jota voidaan käyttää hyväksi tutkimuksessa (Nagel 1961, 102-151). Jos 
tieteellisen tutkimuksen tulokset esitetään 'sääntöinä' tai 'lakeina ', niiden 
olisi perustuttava lähinnä Nagelin esittämään ensimmäiseen vaihtoehtoon. 
Ravensteinin muuttoliikettä koskevat 'lait' eivät täytä tällaista teoreettista 
kriteeriä , ja hänen 'lakinsa' (väinämänsä) ovat y ksittäisen tutkijan näke
mys maassamuuton mekanismeista sekä niiden taustalla vallitsevista ilmi
öistä. Ravensreinin kunniaksi on kuitenkin todetuva, että hän on Ison
Britannian vuosien 1870 ja 1880 väestölaskennoista saamansa havainnot 
pystynyt kiteyttämään muotoon, joka on hyödyttänyt muutwliiketutki
musta viimeisimmät sata vuotfa , 

Ennen kuin tarkastdemme lähemmin Ravensteinjn lakeja yksityiskoh
taisemmin , on syytä suhteuttaa hänen kirjoituksensa alan muuhun tutki
muskirjallisuuteen. Tällainen yleistarkastelu edesauttaa ymmärtämään 
Ravensteinin muuttoliikkeeseen liittyvien havaintojen monipuolisuus ja 
syvyys. 

MlIlIttoliikkeeseen liittyy kolme rarkastelutasoa; muutor ovat viime kä
dessä yksilön suorirramaa rationaalista päätöksentekoa vaihdettaessa asun
toa paikkakunnalta toiselle. Riippuen yhteisön tai yhteiskunnan kulloises
takin kchirysvaihecsta, yksilön päätöksentekoprosessissa ja siten myös alu· 
eellisessa siirtymisessä on havaittavissa tiettyjä säännönmukaisuuksia. 
Maassamuurroon liittyy siten aina yksilöllinen, alueellinen ja yhteiskunnal
Unen näkökulma. 

Muuttotapahtuman lähtökohtana on yksilön suorirtama alueellinen 
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asuinpaikan vaihdos . Yksilörason muuttoliikctarkastclussa selvitetään 
muunoaJmuunajia erillisten dcmografisten t3ustavariaabeleiden mukaan , 
50. iän , sukupuolen, siviilisäädyn jne. perusteella.. Syvälliscmpänä muutto
ilmiön selitysperustana ovat yksilön muuttopäätökseen liittyvät subjektii
viset motiivit. Tarkastelun jäsentämiseksi yhd istetään muuttomotiiveja ja 
sitä kautta itse muurtaJia erilaisiin ryhmiin . Tunnetuin tälla inen ryhmitte
ly on sangen yksipuolinen työnrö-vcw -näkökulma, jonka lähtökohtana 
on alueiden välinen epätasapaino yksilön tarpeentyydyrykseen tai hyvin
vointiresurssien hallintaan liinyvissä asioissa. Yksilöllistä työntö-veto -tar
kastelua void:Jan kritisoida siitä, että se yksinkertaistaa liikaa muunota
painumaa Samoin Ilse muuttoon johtavat taustatekijät esitetään usein 
ulkoapäin tulleina , tällöin yksilön oman muurtoproscssin tarkastelu jää 
helposri taka-alalle (esim. Lewts 1982, 101). 

Useissa yksilötason muuttoliikctutkimuksissa alueellinen näkökulma 
on varsin vahva: esim. Leen työnrö-vero -malli ssa jonkin alueen puutteel
liset elinolot "työntävät" yksilöitä siirtymään parempien elinolosuhteiden 
alueille. Tällaisissa y!..silötason muunot:lrkaste!uissa alue ei ole kuitenkaan 
varsinainen objekti. koska alueelliset ominaisuudet toimivat siinä vain yk
silöön perusruvan tarkastelun staattisena ja abstraktina lähtökohtana. 
Siten cm. tyyppisessä tutkimuksessa ei aluekäsitteeseen ja sen sisältöön 
kiinnitetä syvällistä huomiota. Scn sijaan varsinaisissa alueellisissa tutki
muksissa huomio kohdisruu yhteiskunnan eri osa-alueiden kehityseroihin 
ja niihin vaikuttaneisiin tekijöihin. Ensisijaisena mielenkiinnon kohteena 
ovat tällöin tuotannon alueelli seen sijoittumiseen ja työvoiman liikkuvuu
teen vaikuttav~u tekijät. Muuton syihin vaikuttavat lähinnä alueiden väli
set kehityse:rot. Alueellisen tarkastelun perinteiset teoriat ovat luonteel
taan usein talousriereeUisiä ja teoriat vOIdaan Jakaa neljään ryhmään : 
1) alueellisiin kasvutcorioihin, 2) keskusjärjestelmäteorioihin ja 3) sijainti
teorioihin . Näiden lisäksi ovat neljänneksi tarkasrelunäkökulmaksi tulleet 
alueelljset hyvinvointtrcoriat, joiden kehtttäminen on tapahtunut yksilö ta
soisten hyvinvoinrireoriOlden yhteydessa (aluecllisista hyvinvointIteoriois
ta kts esimerkiksi Kuitunen 1983). 

}' htelslwmmllisella muuttoliikkeen tarkasrelutasolla tutkitaan yhteis
kunnan muutoksen (so .kehttyksen ja muuttoliikkeen välisiä suhtcita. Täl
löin muuttoliike nähdään usein yhteiSkunnan tuotantojärjestelmän luon
nolli~na lllukaUtumlSkcinona ja toimimamekanismina: 

"Migration frequcntly is a major symptom of basic social change. 
Every rcgion and evcry nation rhar has undergone exrensive indus· 
uial development has simultaneously undergone a redistribution of 
HS population." (Hauser & Duncan 1959, 486) 

YhteIskunnan kehityksen J3 taloudeUisen kasvun kannalta muuttoliike esi
tetään välttämättömänä ja osittain tarpeelliscnakin ilmiönä. Lähtökohta-
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na yhteiskunta tason tarkastelussa on, että se on primaarinen suhteessa yk
silö- ja alue tasoon : maassamuuton yksilö- ja aluetasoon yhteydet ovat eri
laIset eri yhteiskumakehityksen vaiheissa (tältä osin voidaan puhua kon
rekstuallivaikutukscsta : kontekstuaalianalyysissä yksilömuuttaja on riippu
va ja yhteisömuunuja riippumaton (selittävä) muuttuja (Vrt. Valkoinen 
1971, 126), Tyypillinen tällainen muuttoliikkeen ja yhteiskunnallisen 
muutoksen välistä yhteyttä mittaava ajatusrakennelma on Zelinskyn 
"mobiliry transition" -malli, jossa tarkastellaan demografisessa prosessissa 
(sisältää muuttoliikkeen) tapahtuneita muutoksia ajan funktiona. Zelins
kyn mukaan yksilön muutossa on havaittavissa historian kuluessa säiinnön
mukaisuuksia, jotka ovat olennainen osa yhteiskunnan modemisoitumis
prosessia (Ze1insky 1971, 221-222). Mallissa on erotettavissa seuraavat 
vaiheet: 
1. Modernia yhteiskuntaa edeftiivå traditionaa/men ybteiskuma. Vaiheelle 

on tunnusomaista korkea syntyvyys ja kuolevuus, heikko taloudellinen 
kasvu ja vähäinen liikkuvuus. 

2. Varhaisen muutoksen yhteiskunta. Kuolevuuden huomattava alenemi
nen aiheuttaa voimakkaan vaestönkasvun ja massiivisen muuton maa
seudulta kaupunkiin . Samalla muutto Lisäntyy jonkin verran maaseudun 
syrjäisiin osiin ( 'ta rural frontiers ') ja ulkomaille. 

3. Myöhå"isen muutoksen ybteiskunta. Syntyvyys alenee huomattavasti, 
muutto kaupunkeihin heikkenee, samoin siirtolaisuus. Sen sijaan vä
estön yleinen liikkuvuus (lähinnä maassamuuttona) kasvaa. 

4 , Kehittynyt yhteiskunta. Vaiheelle on tunnusomaista alhainen kuole
vuus ja syntyvyys. Maaseudulta kaupunkiin muutto jatkuu (joskin vä
hentyneenä) , vaikkakin voimakas muutto kaupunkien sisällä ja välillä 
on tunnusomaista, Syrjäa.1uect elävät stagnaatiovaihetta. Zelinskyn mu
kaan tässä vaiheessa voi olla huomattavaa siirtolaisuuden ylijäämää. 

S, Tulevaisuuden kehittynyt ybte;skunta. Muuton luonne tässä vaiheessa 
on varsin selkiinrymiitön, mutta tutkija ennakoi maassarnuuton tapah
tuvan lähinnä kaupunkien sisä.isenä tai välisenä muuttoliikkeenä. (Ze
Iinsky 1971 , 2J9-249) . 

ZeJinsky tarkastelee maassamuuttoa hyvin kokonaisvaltaisesti ja si(Oo sen 
taloudellisen kehirykscn ja yhreiskunnan nykyaika istumisen pitkäaikaisiin 
taustaprosesseihin. Kririikkinä voidaan esittää, että 'mobility transitian ' 
-malli p:linott:la länsimaisen yhteiskunnan kehitystä ja muuttoliikettä 
Kuitenkin sen avulla 00 helppo 'ankkuroida' Ravensteinin sekä toisaalta 
tämän symposiumin aikaiset yhteiskuotakehityksen vaiheet . 

Ravensteinin 'lait' ja niiden yksilö- f alue- ja yhteiskuntatasoD tarkastelu 

Ravcnsrein muodosti ' lakinsa' selventääkseen itselleen ja kuninkaallisen 

276 



cilastoseuran jäsenille vuosien 1870 ja 1880 väestölaskennan tuloksia. Hä
nen tärkeimpänä julkaisunaan on pidettävä vuosina 1885 ja 1889 'Journai 
of the Statistical Society' -aikakauslehdissä ilmestyneitä artikkeleita. 'La
keina' pidetyt kaksi väittämää esiinryvät hajautettuina emo julkaisuihin. 

Ravensteinin aikainen Iso-Britannia sijoittuu Zelinskyn mallIn toiseen 
vaiheeseen, so. 'varhaisen muutoksen yhteiskuntaan'. Maa oli tuolloin voi
makkaasti teollistunut ja teollistumiskehitys jatkui edelleen voimakkaana. 
Siten on luonnollista, että Ravensteinin kirjoituksissa tarkastellaan voi
makkaasti maaseuru-k:lupunki -muuttoa. Kirjoittaja oli hyvin selvillä siitä, 
että maan eri osat olivat toisistaan poikkeavissa taloudellisissa kehitysvai
heissa, joilla oli vaikutusta alueellisiin muuttovinoihin, Yleistäen voidaan 
sanoa, että laeista neljäs, kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes sisälsivät alu
eellisen aspektin, muissa oli lähinnä yksilöllinen tarkastelu näkökulma, 

Maamme nykyinen yhteiskuntlkehityksen vaihe sijoittunee Zelinskyn 
mallissa neljännen vaiheen loppuun. Muutot maaseudulta kaupunkeihin 
ovat vähentyneet, mutta sen sijaan kaupunkien välinen muutto on suh
teellisesti tarkasteltuna kasvanut. Toisaalta maassamme on siirtolaisuus
tase ollut koko 198o-luvun positiivinen. 

Seuraavassa tarkastellaan kutakin Ravensreinin 'lakIa' erikseen ja sa
malla selvitetään niiden relevanssi tämän päivän muuttoliikkeeseen, 
1. På'Ciosa muutoista tapahtuu Iyhyellå' etäisyydellä 

Näkemys pitää edelleen paikkansa, sillä maamme 600 000 maassa
muuttotapahtumasta 2/3 tapahtuu nyJ...]'isin kunnan sisällä. Tulevai
suudessa (Zelinskyn 'kehittynyt yhteiskunta') lyhyiden muurtojen 
osuus kuitenkin vähenee, sillä kuntien välisessä muutossa painopiste 
siirryy yhä enemmän maaseudulta k:mpunkiin muutosta kaupunkien 
väliseen muuttoon. Kuntien välisistä muuroista kaupunkien välinen on 
pisin muunovina; Söderlingin maassamuunotukimuksen mukaan kes
kimääräinen muuttomatka kaupunkien välisessä muutassa oli 169 km, 
kun taas maaseudulta kaupunkiin muutassa vain 95 km. (Söderling 
1983,42). 

2, Muuttoliike etenee vaibeitlain, askel askeleeLta 
Maassamuuton osalta ei tätä väittämää ole tutkittu rijttäväsri. Jansenin 
mukaan 50 % Bristoliin muuttaneista ei ollut rullur kaupunkiin suoraan 
(] ansen 1971, 2-21). Griggin mukaan ne harvat tutkijat,jotka ovat asiaa 
tutkineet suhtautuvat Skeptisesti 'lain' paikkansapitävyyteen edes ny
kyisessä muuttotilanreessa (Grigg 1977, 47). 

3, Pitkd11 71latk(l1'/. ml1ullajat suosivat kobdealueel1a mabdol!i.~immall huo
mattavaa kaupan tai teollisuuden keskusta 
'Laki' pitää paikkansa edelleen, sillä yleistyvään urakierromuunoon liit
tyen muutto tapahtuu nykyisin pienemmistä talouskeskuksista isom
piin keskuksiin. (vn. Sirnpanen 1985,69) Ensimmäisen 'lain' kohdalla 
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todettiin, että kaupunkien välinen muutto on pisin kuntien välinen 
muunovirta, 

4 , Jokainen muuttovirta aiheuttaa kompensolvaa takaisinmuutt()Q 
Tätä 'lakia' voidaan pitää varsin heikosti perusteltuna, eikä sitä ole pys
tytty myöhäisemmissäkään tutki'muksissa verifioimaan, Suomessa li
sääntyivät muutot kaupungeista maaseudulle huomattavatsi 1970-luvul
la, Virta ei ollut kuitenkaan korvaavaa muunoa, siUä päinvastaisen muu
ton (maaseudulta kaupunkiin) huippukausiin verrattuna (19S0-Iuku) 
viive on liian pitkä. 

5, Kaupunkilaiset muuttavat viibemmiin kuin maaseuduu asukkaat 
Tältä osin Ravensteinin 'laki' ei pitänyt paikkansa edes 188Q-luvun 
Isossa-Britanniassa, saa tikka nykyisessä yhteiskuntakehityksessä. Yleis
täen voidaan sanoa, että kaupunkiväestö on maaseudun asukkaita muut
toalnilmpaa. 

6. Naiset ovat muutloaiuiimpia ku,-n miehet 
Ero oli varsin huomattava naisten hyväksi Ravensteinin aikaan, saman 
havainnon on tehnyt myöhemmin Suomessa Lento tutkiessaan toista 
maailmansotaa edeltänyttä maassamuuttoa (Lento 1951, 71). Naiset 
muuttavat edelleen miehiä enemmän, joskin ero on supistunut huomat
tavasti. Nykyisin naisia on muuttajista 52 %. 

7. Useimmat muuttajat ovat aikuisia, mutta perheet muuttavat harvoin 
kotimaastaan pois 
'Laki' pitää edellen paikkansa, sillä Suomessa vuonna 1978 muuttaneis
ta n. kolmasosa oli alle 20-vuotiaita. Lasten ja nuorten osuus muuttoliik
keessä on vähentynyt selvästi vuosien aikana; vuosina 1962-65 alle 15-
vuotiaista oli maassamuurraneisra 27 % mutta vuonna 1978 vain 21 %. 
Kehitys jatkunee samansuuntaisena myös rulevaisuudcssa. (vn. Söder
ling 1981, 55). 

8. Suuret kaupungit kasvavat enemmiin muutto/itkken kuin luonnollisen 
vtfestönkasvun ansiosta 
Ravenstein ei tarjonnut minkäänlaista todistetta väirreellecn, ehkä siksi 
että tulos oli ylcistettävissä vain muutamiin englantilaisiin kaupunkei
hin. 'Laki' ei ole myöskään nykyisin pätevä selvittämään suurten kau
punkien kasvua. Sen sijaan hallintorajat ylittävien keskusten kohdalla 
väite pitää paremmin paikkansa (Vrt. Pääkaupunkiseudun kasvuun vai
kuna.ncCl tekijät) _ 

9, Muuttoliikkeen volyymi kasvaa te()lIisuuden j!l kaupan kehittyessii ja 
kulkuyhteyksien parantuessa 
Väite on vaikeasti todennenavissa . Suomessa esimerkiksi muunoliik
keen volyymin kehitys vuosien 1950-1984 välisenä aikana on ollut 
varsin epäjohdonmllkainen, sillä vuonna 1973 alkaneen taloudellisen 
laman seurauksena muuton volyymi aleni huomattavasti. Vasta-argu-
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mentnna voidaan kuitenkin csmää, e[[å RUQ[sissa tapahtuu vuosmain 
enemmän maassamuu[wja kuin Suomessa (vrt. Söderling 1984 , 14-35). 
RuotSi 00 maatamme yhrciskuntarakentceltaan edellä n. 10 vuort3. 
Tämä antaa aiheen olettaa, että informaatioyhteiskuntaan siirtyminen 
vaikuttaa Suomessa muuton volyymiin lisäävästi. 

10 Muultoj(!11 piiizsuunla on maatalousallleilra teollisuuden j" kaupan
keskuksiin 
Väite on varsin vahvasti sidoksissa Ravensteinin aikaiseen yhteiskunnal
liseen kehit)/svalheeseen Nykyisin tärkein muuttovirta suuntautuu kau' 
pungista toiseen ja rulevaisuudessa tam:i muuton suunta tulee vahvistu
maan. 

11. Muuuoliikkeeu keskeiser syyt ovat I'lloudelbsia 
Väite pitää edelleen paikkansa. Ravensteinin aikana n. 100 vuotta sitten 
syntyivät suuret teollisuuskeskukser ja muuton yksilö tason motiivit liit
tyivät lähinnä maaseudulta kaupunkeihin tulleen työväestön työllistä
miseen. Nykyisin työmoriivi on tärkein muunosyy (44 %) asumisen ol
lessa tOiseksi tärkein (23 %, Söderling 1983, 99). Tulevaisuudessa työn 
merkitys muutossa lienee edelleen huoffiHt:!va, joskin motiiviin liitty
nee yhä enemmän urakiertoaJ3 siten veto-tckijöisrä aihcutuvaa muutto
liikettä. 
Ravenstein pyrki ~Iventämään ja jäsentämään 'IaeilIaan ' muuttoliik

keestä saatua tilastollista informaatiota. Hänen menetelmiään voidaan ny
kyisten tieteellisten mitta puiden mu kaan pitää varsin heikkoina, jopa vir
heellisina . Kuitenkin hänen ansiosman muuttoliikkeen todellisuus on jä
sentynyt selväksi ja tounivaksi kokonaisuudeksi. Ravensteinin merkitystä 
korostaa sekin. cttä monct nyk}'aikaisct ja uusina pidetyt teoriat tai mal
lit ovat vain modifio intcja hänen 'laeLstaan'; esimerkiksi Leen (1966) esit
tämällä 'työn tö-veto' -mallilla on selvät teoreeniset yhteytensä Ravenstei
nin 1880·luvu11a esittämiin näkemyksim Onkin oletettavaa. että myös 
informaarioyhteiskunnassa tutkimusryötä harjoittavat saavat tunnus
raa hänet oppimesrariksc:en. 
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12.3. KOTISEUDUN MERKITYS MUUTTOVIRTOJEN SUUNT;\UTU· 
MISESSA. E.G. RAVENSTEIN JA 198CJ-LUVUN Vi\ESTOMUU· 
TOKSIA SUOMESSA. 

ApuJ.prof. om Kultalahti 

Ravensteinia vuidaan pitää yhtenä ensimmäisistä alueiden epätasaista 
kehitystä tutkineista tiedemiehistä. Hänen muuttovirtojen suuntautumista 
koskevat tulkintansa perustuivat huomattavalta osalta toisaalta kaupunki
yhdyskuntien rakenteellisiin eroihin ja toisaalta maaseurualueiden kehitys
ongelmiin. Hänellä ei ollut tilastoja muuttorapahtumista sinänsä, vaan hän 
perusti analyysinsa nykyisen asuinpaikkakunnan ja synrymäpaikkakunnan 
sijaintiin. Hän tarkasteli myös laajempien kotiseutujen (piirikunrien) yhte
yttä muutwvirtoihin. Syntymä paikkakunnan ja kotiseudun merkitys Ra
vensteinin töissä korostui luultavasti juuri tilastoimiperiaatfeiden vuoksi. 

On mielenkiintoista havaita, että nyt sata vuotta myöhemmin kotiseu
tu on jälleen noussut korosterustj esille. Puhutaan juurista, etsitään juuria. 
Muuttoliikewtkimuksessa on kuitenkin varsin vähän kiinnitetty asiaan 
huomiota . Tämä puute on varmasti syytä poistaa, sillä synnyinseutu muo
dostaa muiden seikkojen ohel la yhden tärkeän vetovoimatekijän. Asialla 
on sekä muuttoliiketeoreernnen että laajempi yhteiskuntapoliittinen, eri
tyisesti aluepoliittinen, merkityksensä. On syytä katsoa missä oloissa ih
misen juurilla on muuttamista ohjaavaa vaikutusta. Voisivatko juuret esi
merkiksi houkutella kaupunkikeskusten ulkopuolelle muuttajia, jotka ky
kenevät edistämään alueen sosiaaJista ja taloudellista kehitystä? 

Ravensteinin muuttoliikeanalyyseja tunnetaan jo vuodelta J 876, jolloin 
roli julkisuuteen hänen 3rlikkelinsa "Census of the British Isles, 1871 
Birlhplaces and Migration" (The Geographical Magazine. luly, August 
and September 1876). Ravenstein toteaa artikkelissaan, että laajaa tilas
tomateriaalia (Census Returns) vuodelta 1871 ei ole tutkittu siinä määrin 
kuin sen sisältämä arvokas informaatio edellyttäisi. Etsimättä tulee mie
leen sama ajatus 1980-luvun Suomesta. 

Ravenstein jatkoi ::malyysejaan kymmenen vuotta myöhäisemmillä tilas
taiUa (Census of the British Islcs, 1881). Laaja artikkeli julkaistiin kahtena 
O§ana nimellä "The Laws of Migration" (J ournal of the Sratistical Sodcty 
VoI. XLVIII, Juoe 1885 ja joumal of lhe Statisncal Society, VoI. LlI, 
June 1889). 

Ravenstein analysoi muuttoliikettä alueellisen muutoksen osoittimena 
eri tasoilla.- Hän puhuu erilaisista elementeistä, jotka sisältyvät muuttoliik
keeseen. Laajimpina aluetasoina hän tarkastelee ulkomaaJaisten ja siirto
maavallan vaikutusta väestömuutoksiin (ks. erityisesti artikkelia vuodelta 
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1889). Eri kansallisuudet, kuten esim. irlantilaiset ja skotlantilaiset muo
dostavat seuraavan aluetason. Kansallinen, piirikunnallinen ja kaupunki· 
kohtainen analyysi tulevat seuraavina. Erityisenä mielenkiinnon kohteena 
hänellä on myös ns. 'rajavaikutus' eli eri laajuisten haUinnollisten rajojen 
aiheuttamat virheet tuloksissa. Jos alue on kovin laaja, rajojen ylitse ulot4 

(Uvaa muunoliikeTtä on vähemmän kuin pIenillä alueilla. Toisaalta 'raja
analyysi' antaa myös yhden mahdollisuuden muutlojen pituuden tarkas· 
tduun. 

Varsin tärkeä alueellisen muutoksen kannalta on Ravensteinin käsite4 

pari 'counries of absorption and counties of dispersion' (1885, 184). Edel· 
liset ovat piirikunria, jotka kasvattavat väestöään muuttoliikkeen avulla, 
jälkimmäiset puolestaan menettävät sitä. Kysymyksessä on siis itse asiassa 
epätasaista alueellista kehitystä kuvaava keskeinell käsitepari . Ravensteinin 
analyysi ei jää yksinomaan väesrömuutokseen. Hän kytkee nämä muutok· 
set alueiden ja yhdyskuntien eJinkeinorakemceseen ja taloudelliseen toi· 
mintaan. Monipuoliset kaupan ja teollisuuden alueet antavat ihmisille 
paremmat mahdollisuudet kohtuulliseen eJjntasoon - ja siis houkuttelevat 
muuttamaan. 

Kuten tunnettua Ravenstein kehitti tutkimustulostensa pohjalta niin 
sanotut 'muuttoliikelait' : 
1. Pääosa muutoista tapahtuu lyhyellä etäisyydellä. 
2. Muuuoliike etenee vaiheittain askel askeleelta. 
3. Pitkänmatkan muuttajat suosivat kohdealueina mahdollisimman huo-

mattavaa kaupan tai teollisuuden keskusta. 
4. Jokainen muuttovina aiheuttaa kompensoivaa takaisin muuttoa, 
5. Kaupunkilaiset muuttavat vähemmän kuin maaseutuasukkaat . 
6. Naiset ovat muuttoalttiimpia kuin miehet, muua miehet siirryvät use

ammin maan rajojen ulkopuolelle . 
7 . Useimmat muunajat ovat aikuisia, muna perheet muuttavat harvoin 

kotimaastaan pois. 
8. Suuret kaupungit kasvavat enemmän muunoliikkeen kuin luonnollisen 

väestönlisäyksen vuoksi. 
MuuttoliikeIait syntyivät voimakkaasti teollistuvan yhteiSkunnan alu

eellisten muutosten pohplta. Niillä on vielä paljon sanottavaa 1900-luvun 
loppupuolen yhteiskunnissa. Niitä voidaan luonnollisesti kritisoida, eivät
kä läheskään kaikki lait pidä sellaisenaan paikkaansa nykyajan palvelu· ja 
tietoyhteiskunnassa . Mutta ensimmäisinä järjestclmällisinä alueellisina. 
taloudellisina ja väestöanalyyseina ne muodostavat pohjan, jolta aivan il
meisesti monet myöhemmät teoriat ovat saaneet voimakkaita vaikutteita . 
Ajatellaanpa vain esim. 5toufferin 'väliintulevien mahdollisuuksien ' teoriaa 
muuttoliikkeestä ml mikseipä myös Myrdatin kasautuvan kasvun teoriaa -
ja monia muita epätasaista a1uceUista kehitystä kuvaavia sc!itysmalleja. 
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Seuraavassa esiuelcn eräitä tilastotietoja 190~luvun jälkipuolen Suo' 
mesta. Analyysit ovat Ravensteinin innoittamia, ja niissä pohditaan kori
seudun merkirystä modernissa yhteiskunnassa 'Kotiseutu ' samaisteraan 
synrymäkuntaan Tarkoituksenmukaista olisi tutkia myös laajemman koti
seudun, esim. lä~nin, merkitystä, mutta siihen ei ole tässä yhteydessä mah
dollisuutta. 

Nykyisellä asuinpaikkakunnaUaan syntyneet 

'Palj asjalkaisten' kuntalaisten eli nykyisellä asuinpa ikkakunnallaan syn
tyneiden osuuteen vaikuttavat monet tekijät: 1) koko elämänsä samalla 
paikkakunnalla asuneiden mäiirä, 2) takaisin syntymäpaikkakunnalleen 
muualta palaavien määrä, 3) vlcraspaikkakuntalaisten tulo- ja lähtömumro 
sekä 4) luonnollinen väestönkasvu eli synryneiden ja kuolleiden määrän 
suhde. 

Seuraavassa esitetään eräitä tietoja edellä mainituista tekijöisTä lääneit
täin ja kuntamuodottain . Tarkastelu ulottuu JjalliscSlj vuodesta 1950 vuo
teen 1984 . 

Kuvassa 1 esitetään tiedot koko maasta. Syntymäkunnassaan asuvien 
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osuus 50- ja 6D-luvuilla putosi noin 55 prosennsta alle 50 prosenttiin. 
70-luvulla ja 80-luvun alkupuolella osuus ei laskenut, vaan pysyi jokseen
kin samana .. Käyrä noudattelee karkeasti muuttoliikkeen vaihteluita ky
seisinä aikoina. Muuttoliike oli erittäin vilkasta aina 7o-luvun alkupuolelle 
saakka, mutta väheni sen jälkeen huomattavasti . 

Kuntamuodottain löytyy kuitenkin huomattavia eroja. Maaseudulla
kuntamuodolla mitattuna - symymäpaikkakunnalla asuvien osuus on ta
saisesti laskenut, kaupunkikunnissa heidän osuutensa on sen sijaan 70-1u
vulta alkaen varsin nopeasti noussut. Muuttoliikkeen osalta tätä kasvua on 
voinut voimistaa lähinnä kaksi seikkaa: kaupunkien tulomuuttajat ovat 
olleet huomattavalta osin juurilleen palaavia paluumuuttajia jaltai muualla 
syntyneet ovat muuttaneet pois. Kaupunkien ja muiden kuntien väliset 
erot luonnol1isessa väestönkasvussa eivät yksin rutä selitykseksi. Esimer
kiksi Majava ( 1968, 90) toteaa, että kaupunkien ja kauppaloiden nopeaan 
väestönkasvuun vuosina 1951- 1960 myötävaikuttivat tasaveroisesti sekä 
luonnollinen Lisäys että muuttovoitto. Nämä kaksi väestönmuutoksen osa
tekijää ilmeisesti eliminoivat toistensa vaikuruksia, sillä edellinen lisää ja 
jälkimmäinen vähentää syntymäpaikkakunnallaan asuvien suhteellista 
osuutta. 7~luvulla syntyneiden enemmyys vaihtelee kaupungeissa vuosit
tain 4.9-6.8 promillen välillä ja muissa kunnissa vastaavasti 0.2-2.1 pro
millen välillä. VUOSikymmenen ensimmäisellä puoliskolla nettomuutta
neisuutta osoittavat luvut olivat kaupunkien osalta korkeammat kuin syn
tyneisyyden enemmyyttä osoittavat luvut. Vuosikymmenen jälkipuo
lella ne puolestaan olivat täysin päinvastaisia. Tänä aikana luormolLinen 
väestönlisäys ilmeisesti selitti huomattavan osan syntymäpaikkakunnalla 
asuvien kasvusta. Samaan suuntaan on luonnollinen väestönJisäys vaikutta
nut myös 8o-luvulla. Esimerkiksi 1981-83 syntyneisyyden enernmyys oli 
kaupungeissa vuosittain keskimäärin 5.4 promillea ja muissa kunnissa 2.7 
promillea. Kaupungit kärsivät tällöin muunotappiota ja muut kunnat sai
vat vastaavasti muuttovoinoa. 

Kunnittaista netwmuuttaneisuutta osoitt:lVasta kuvasta 2 nähdään, että 
So-Iuvulla, jolloin syntymäpaikkakunnaUaan asuvien osuus laski lievästi 
kaupungeissa ja nousi jonkin verran maalaiskunnissa, muuttotase oli maa
iaiskunnille epäedullinen. Kaupunkien saadessa lisåvaestöä maaseudun 
kunnat menettivät vuosittain noin 0,7 % väestöstään. Seuraavalla vuosi
kymmenellä prosenttiluku nousi yhteen prosenttiin. Vaikka sii ... maalais
kunnat menettivät kiihtyvällä vauhdilla väestöä, myös synrymäkunnassa 
asuvien osuus pieneni. Voidaan siis sanoa, euii 60-/uku irroiui nimen
omaan maaseudun vffestöä juuriltaan. 7D-luku ja 8o-Iuvun alkupuoli mer
kitsivät muuttotasciden erojen pienentymistä niin, että kuluvalla vuosi
kymmenellä nettomuuttaneisuus on kummassakin kuntaryhmässä lähellä 
nollaa. 
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Taulukko 1. Maassamuuno Suomessap siirtolaisuus Iloanna 1981 

Muuton sounta 

MallSSamuufto (88.4 ~) 
KaupungIsta kaupunkIIn 

kumpikaan eI syntymäkunu. 
synrymäkaupungisu muuhun kaupunkiin 
muusta kaupungisu. syntymikaupunkiln 

Kaupungista muuhun kUnl3an 
kumpikaan ei symymäkuma 
syntymäkaupungisra muuhun kuntaan 
kaupungista muuhun syntymiikuntaan 

Muusta kunnasta kaupunkiin 
kumpikaan eI syntymäkunta 
syntymäkunnasta kaupunkiin 
muusta Kunnasl;I. syntymäkaupunkun 

Muusu kunn,l!ita muuhun kuntll.!JI1 
kumplka:111 l'i ~ynrym;ikunt3 

- syntymäkunnasra muuhun kuntaan 
muuStd kunn:J.sta syntymikuntaan 

Siirtolaisuus ( 11,6 %) 

Kaupungista Pohjoismaihin 
lähiökaupunki ei synrymak:J.upunkl 

- synrymakaupulIgista PohjoIsmaihin 

MUusta kunnasta PohjoismaIhIn 
- lihrökunta ei synrymäkuma 
- syntymäkunnasta Pohjoismaihin 

PohjoismaIsta kaupunkIin 
lulokaupunkl ei synrymäkaupunki 

- POhjoismaista syntymäkaupunklll1 

POhjoi,mauu muuhun kUIIIlI.an 
rulokunra ei synrymakunta 

- Pohjoismaisra symymäkuntaan 

Muu smtolalSUus 

Muunojen 
määrä (%) 

(2 19605) 
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Taulukossa 1 esitetäin vuoden 1981 muuunoliike kokonaisuudessaan. 
Mukana on sekä maassamuutto että siirtolaisuus. Muuttoja oli vajaat 
220 000. Kaupunkien välinen muutto oli yleisintä, 31.8 % kaikista muu' 
toista. Mielenkiintoista on havaita, että seuraavana tulee kaupungeista 
maaseudulle (muihin kuntiin) suuntautuva muutto (22.4 %). Siirtolaisuu· 
den osuus eli muutot ulkomaille ja sieltä Suomeen on 11.6% kaikista muu· 
toista. Yleisin siinolaisvirta oli Pohjoismaista - pääasiassa Ruotsista - tu

leva paluumuutto kaupunkeihin (3.3 prosenttia kaikista muu toista eli run
sas neljännes koko siirtolaisuudesta). 

Taulukon 1 avulla voidaan kartoIttaa myös syntymäseudun merkitystä 
muuttovirtojen suuntautumiselle. 

Taulukon 2 luvut on poimittu [aulukosta 1. Niihin on otettu mukaan li
säksi kohdasta 'muu siirtolaisuus' (ks. taulukko 1) syntymäpaikkakunnalta 
Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntaurunut sekä päinvastainen siirtolaisuus. 

Taulukko 2. Muunovinojen suuntautuminen synrymäpaikkakunnan mukaan vuonna 
1981 

Muuton suuntautuminen 
Syntymäkaupunkiin muuttaneita 
Syncymäkaupungista muuttaneita 
Erotus 

Muuhun syntymikuntaan muuttaneita 
Muusta syncymäkunnasta muuttantita 
Ero,", 

'H. kaikista mUUtOlsta 
7.2 

17.0 

9.8 

6.0 
13.7 

- 7.7 

Syntymäpaikkakunnallaan asuvien määrä väheni muuttoliikkeen seurauk
sena siis määrällä, joka on 17.5 prosenttia kaikista muuroista eli noin 
38 000 ihmisellä. Kaupunkien osuus tästä 'paljasjalkaisten' vähenemi· 
sestä on 56 prosenttia. Kaupunkiväestön osuus oli samana aikana kui
tenkin 59.9 prosenttia, joten vuoden 1981 muuttoliike pienensi suh
teellisesci vähemmän syntymäpaikkakunnallaan asuvien määrää kau
pungeissa kuin muissa kunnissa. Tämä yhden esimerkkivuoden tilasto 
osoittaa siren puolestaan, että Kuvan 1 tulokset ovat ainakin osinain tul
kittavissa muuttoliikkeen seurausilmiöiksi. Päätelmää vahvistaa vielä se, 
että kaupunkeihin muuttaneet ovat suhteelhsen nuorta väkeä, joilla syn
tyvyys on korkeaa. Toisaalta maaseudulle jääneiden vanhusten korkea 
kuolleisuus vähentää synrymäpaikkakunnallaan asuvien osuutta. Maa
seudun vanhuksista lienee suhteellisen suuri osa paljasjalkaisia. kuntalai
sia ja vastaavasti kaupunkeihin muuttaneiden nuorten joukossa lienee 
suhteellisen vähän paljasjalkaisia. Luonnollinen väestonkasvu siis tuskin 
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voi yksin selittää synrymäpaikkakunnallaan asuvien osuuden kasvua kau
pungeissa. 

Taulukosta 2 nähdään edelleen, enä syncymå'kllnnastnan - kaupungista 
cai muusta kunnasta - muuttaneita oli 30.3 prosenttia kaikista muutta
neista eli runsaat 60 000 muuttoa vuonna 1981. Näistä palasI seuraavana 
vuonna (1982) 3771 henkilöä eli 5.7 prosenttia takaisin syntymäkunraan
sao Tämä luku on suurempi kuin kaikkia maassamuuttaneita osoittava 
vastaava prosenttiluku, Joka on 4.5. Jos mukaan otetaan myös ulko
fll:til!e Vuonnn 1981 muunaneet j:J sieltä seuraavana vuonna lähcökun
[3anSa palanneet, prosenrtiluku nousee 5.3 :ten (Kultalahti 1984, 107), 
Prosenttilukua kasvanaa erityisesti Pohjoismaista - pääasiassa Ruorsisra 
lähtökuntaansa palannciden suuri määrä. 

Edellä esitetyt prosenttiluvut osoiaavat siis, että syntymäseuduIla on 
velovoimaa, joka aiheunaa paluumuuttoa. Tämä vetovoima riippuu kui
tenkin siitä, onko symynyt k:iupungissa tai maaseudulla. Esimerkiksi 
kaupunkikunnassa syntyneistä, jotka muuttivat vuonna 1981 pois, palas: 
seuraavana vuonna lähes viisi prosenuja takaisin. Muissa kunnissa synty
neiden muuttajien vastaava prosenttiluku oli hieman yli neljä (Kulralahti 
1984) Nä)'ttää lisäksi siltä, ertii mitä kouluterummasta muuttajasta on 
kysymys sitä enemmän syntymä kunnan kuntamuoto vaikuttaa p<th.luah
tiuteen. Pitkälle koulutetut palaavat hyvjn harvoin maaseudulle (Kulta
lahti 1986). 

Voimme kOQ[cn todeta , että kaupunktlaiset muuttavat suhteellisen 
harvoin pois syntymäpaikkakunnaltaan tai jos muuttavat niin paJaavat 
suhteellisen usein takaisin_ Kokonaisuudessaan muuttoliike siis näyttää 
lisäävän synrymäpaikkakunnallaan asuvien osuutta kaupungeissa ja vähen
tävän sitä muissa kunnissa. Seura3vassa tarkastellaan tilannetta lääneittäin 

Läänit voidaan jakaa viiteen ryhmään synrymäpaikkakunnallaan asuvien 
prosenttilukuJen mukaan' 1) Uudenmaan lääni (33.6 %), 2) Hameen lääni 
(40.6 %), Ahvenanmaa (44.9 %), Keski-Suomen (46.4 %) sekä Turun ja Po
rin läänit (46.6 %), 3) Kymen (48.1 %) ja Mikkelin (498%) laäOlt.4) Kuo
pIOn (34.0 %) ja Pohjois-Karjalan (55.1 %) läänit sekä 5) Lapin (57.3 %), 

Oulun (57.8 %) Ja V3asan (59.6 %) läänit. 
Uudenmaan läitmn väestökasvu on vuosikymmenien ajan perustunut 

pääosiltaan tulomuuttoon. Sen samoin kuin muiden eteläisten läänien al
haiset prosenmluvur ovat tästä syystä ymmärrettäviä. Niinpä näissä lää
neissä myös kaupunkien naapurikunllissa syntymäpaikkaknnnalIaan asu
vien osuudet ovat pieniä. Tulomuunaneista mOni a.o;uu kaupungin ulko
puolella vaikka usein käykin töissä kaupungissa (ks. Kuva 3)_ Muissa osissa 
maata tilanne näyttää erilaiselta: kaupungeissa 'paljasjalkaisten' O$UUS 

on suhteellisen pieni muua kohoaa hyppäyksenomaisesri niiden naapuri
kunnissa. Reuna-alueilla sijaitsevissa kunnissa prosenttiluvut ovat kaikkein 
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suurimpia. Yksittäisistä kunn ista suurin prosenttiluku löytyy Oulun lää~ 
nistä Kuhmosta, jossa neljä viidestä (81.8 %) kuntalaisesta on syntynyt 
paikkakunnalla. Lähes samaan tulokseen yltää Pudasjärvi (81.0%), myös 
Oulun läänistä . Esimerkkinä alhaisimmasta prosenttiluvusta mainittakoon 
Kauniainen Helsingjn lähettyviltä. SieUä ainoaslaan joka kymmenes (11.8 
%) on syntyperäinen kuntalainen. Muissa naapurikunnissa 'paljasjalkaisia' 
on lähes yhtä vähän: Espoo 20.4 %, Järvenpää 20.4 %, Vantaa 20.6 %, 
Lohjan kunta 21.9 %. jne. Mainittakoon, että Helsingissä paljasjalkaisia 
'sradin kundeja' on 42.1 prosenttia kaupungin väestöstä. Verraten korkea 
luku siis. 

SynrymäpaikkakunnaUaan asuvien osuudet heijastavat melko hyvin ke~ 
hityseroja. Tämä näkyy paitsi proscnttilukujen alhaisuutena myös kaupun~ 
kien ja muiden kuntien välisinii pieninä eroina, Uudenmaan läänissä eroja 
ei rarkaste1uajanjaksona ole ollut juuri lainkaan, Turun ja Porin sekä Hä
meen lääneissä ne ovat olleet suhteellisen pieniä. Kaikissa näissä kolmessa 
läänissä erot ovat SD-luvulla hävinneet kokonaan. Kymen läänissäkään erot 
eivät ole suuria mutta ovat kuitenkin säilyneet. 7G-Iuvun alussa läänin kau
pungeissa prosenttiluku oli maan alhaisin, mutta nousi jyrkästi lähes paril
lakymmenellä prosenttiyksiköllä vuoteen 19S0 mennessä. Il miötä on vai
kea selinää, sillä vaikka kaupunkien muuttovoitto aleni voimakkaasti, oli 
lasku hitaampaa kuin esimerkiksi Hämeen läänissä. Itä-, keski- ja pohjois
osissa Suomea kuntamuotojen väliset erot olivat suuria. Ne ovat vähenty
neet kohti So-lukua mutta ovat kuitenkin säilyneet verrattain suurina. 

Edellä mainirut havainnot voidaan rulkita huomanavalta osalta muutto~ 

virtojen avulla (ks. Kuva 2). Uusimaa on tunnetusti ollut voimakkaan 
väestömuuroksen aluena. Ryntäyksenomainen tulomuutto sekä kaupun~ 
keihin euä muihin kuntiin on laskenut syntyperäisten asukkaiden osuutta. 
Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä kaupunkien suuret muuttovoitot 
ovat tarkasteluajanjaksona tasanneet muiden kuntien tappioita, Hämeen 
läänissä jopa siinä määrin että koko läänin ncttomuuttaneisuus kunninain 
laskettuna on ollut vuodesta 1950 kaiken aikaa positiivinen. Tähän ovat 
päässeet muista alueista ainoastaan Uusimaa ja Ahvenanmaa. Kehitysalu
eilla kaupunkien ja muiden kuntien väliset erot nenomuuttaneisuudessa 
ovat olleet erittäin suuria. Kaupungit ovat olleet paremmassa asemassa. 
Tilanne on 80-luvulla kääntynyt päinvastaiseksi seuraavissa lääneissä: Tu
run ja Porin , Hämeen, Kymen, Ke~ki·Suomen ja Va~~an läänit . Uudella
maalla kaupungit ovat olleet huonommassa asemassa jo 6G-luvulta saak
ka. 
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Kuva 3 

S~lymökunnossaan asuvien osuus 
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Edellä esitetyistä til3.Sroista voidaan tehdä eräitä johtopäätöksiä, jotka 
saattaisivat olla tarkoiruksenmukaisia jatkorarkastelun aiheita: 
1. Kehitryncillä alueilla kaupunkien verovoima muuttokohteena on 80-

luvulla olennaisesti pienentynyt. 
2. Pitkälle koulutetut, n5. informaatioammatteihin kuuluvat. muuttavat 

usein kaupunkien naapurikuntiin, vaikka työpaikka ilmeisesti on kau
pungissa (ks. Kultalahtj 1986). 

3. Maaseudulta lähteneet pitkälle koulutetut eivät useinkaan palaa takaisin 
syntymäseuduUeen työikäisenä (ks. Kultalahti 1986). 

4. Kaupungeissa syntyneet paJaavat todennäköisemmin kotikuntaansa 
kuin maaseudulla symyneet. 

5. Pohjoismaihin muuttaneet palaavat useammin kuin muut lähtökuntaan
sa (ks. Kultalahti 1984, 107) , 

6. Ulkomaille muunaneet palaavat useammin lahtökuntaansa kuin koti
maassa muuttaneet (ks. Kuttalahti 1984,107). 
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7. Maaseudulta lähteneet palaavat harvemmin kotiseudulleen/lähtökun
raansa olipa kysymys maan sisäisestä muuttoliikkeesrä tai siirtolaisuu
desta. 

8. Muunoliikkeen määrästä riippumana muuttoliike irroinaa juuriltaan 
erityisesti maaseudun väestöä 

Kaupunkien ja muiden kuntien nenomuunaneisuuden erot ovat BO-luvun 
Suomessa :lävinneet kehittyneimmiJlä alueilla kokonaan, muut kuin kau' 
punkikunnat ovat jopa paremmassa asemassa. Ns. kehitysalueilla erot ovat 
tasaantuneet. mutta kaupunkien muuttotase on pysynyt jossain määrin pa
rempana. Tasa:mrumisilmiö ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä. että 
alueiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen näkökulmasta erot oLisivat 
tasaanruneet . Muunovirtojen sisilinen rakenne näyttää edelleen olevan vi
nourunu(. Parhaillaan meneillään olevassa tutkimusprojekrissani syvennän 
tätä rakenneanalyysia ja pyrin sitä kautta saamaan paremman kuvan yh
teiskunnan aluerakenteen ja muuttovirtojen rakemciden valisistä yhteyk
sistä. 
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MUUTTOLllKESYMPOSIUM 1985 

OHJELMA 

Maanantai 18.11.1985 

10.00 
13.00 

13.15 

13.45 

14.30 
J4.45 

15.30 

15.45 
16.00 

16.20 

16.40 
17.00 
18.30 

20.15 

Ilmoittautuminen alkaa 
Symposiumin avaus 
Seurukaavajohtaja Raimo Narjus 
Valtiovallan tervehdys 
Maa- ja metsätalousministe ri Toivo Yläjärvi 

Tuleva yhteiskuntakehitys ja työvoiman muuttoliike - kansain
välinen näkökulma 
Administrator Julian Aveling, OECD, Pariisi 
Kahvi 
Tietoyhteiskunnan innovaatiokeskukset ja maan sisäinen muutto
liike. 
Prof. Folke Snickars, Expertgruppen för forskning om regional 
utveckling. Tukholma 
Kommentti 
Apul.prof. Tom Sandlund, Helsingin yliopisto 
Kysymyksiä alustajille 
Vuosien 1981-85 välillä Suomessa tapahtuneet muuttollikeibni
Öt ja tutkimustilanne 
Johtaja Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinscituutti 
Yhteiskunnan muutokset ja ruIevaisuuden haasteet muuttoliik
keelle 
ApuLprof. Olli Kultalahti, Tampereen yliopisto 
Kysymyksiä aJustajiUe 
Päivällinen 
Ravensrein·sessio: muuttoliiketutkimuksen menneisyys, nykyi
syys ja tulevaisuus. Yhteiskuntatieteellinen, aluetieteellinen ja 
historiatieteellinen näkökulma 
Tutkimussihteeri Ismo Söderling, Siirtolaisuusinstiruutti; apu!. 
prof. Olli Kultalahti, Tampereen yliopisto; vs. pro(. Keijo Virta
nen, Turun yliopisto 
Vastaanotto Siirtolaisuusinstituutissa 

Tiistai 19,11.1985 

8.30 Ikärakenteen muutosten vaikutukset muuttoJiikkeeseen 
Prof. Tapani Valkonen, Helsingin yliopisto 
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9 .00 

9.15 

9.45 

10.00 
10.15 
10.3; 

10.55 

11.15 

11.35 

12.05 
12.20 
13 .35 

13 .55 

14.10 
14.30 
15.30 
15.50 
18.00 
20.00 

Kommentti 
Tutkija Fjalar Finnäs. Abo Akademi 
Ihmisten arvostuksissa tapahtuvat muutokset muuuoliikkeen 
kannalta 
Prof. Paavo Seppänen, Helsingin yliopisto 
Kommentti 
Kirjailija Heikki Turunen 
KeskusteJu 
Kahvi 
Uusi teknologia ja sen soveltamisen alueelliset ja työmarkkinapo
liittiset lähtökohdat 
Johtaja Timo Pat ja, Oulun teknologiakylä 
Uusi teknologia ja sen soveltamisen yhteydet muuttoliikkeeseen 
Turkimusasiantuntija Risto Sinkko, MTV 
Teknologia, aluerakenne ja muuttoliike 
Prof. Martti Tiuri, Teknillinen korkeakoulu 
Kommentit 
Projektipäällikkö Anssi Paasivirta. sisäasiainministeriö, tutkimus
sihteeri Maun Kavonius, Metallityöväen Liino 
Keskustelu 
Lounas 
Aluerakenteeseen ja ympäristöön Liittyvä kehitys ja muuttoliike 
Osastopääll . Sirkka Hautojätvi, ympäristöministeriö 
Kommentti 
Prof. Pentti Yli-Jokipii, Turun yliopisro 
Keskustelu 
Työryhmätyöskentely aloitetaan alustuksilla 
Kahvi 
Työryhmätyöskentely jatkuu 
Päivällinen 
lUanvietto Hotelli Ramasipi Ikituurissa; sauna ja yökerho 

Keskiviikko 20.11.1985 

8.30 Kunnallinen päätÖksenteko, tietoyhteiskunta ja muuttoliike 
Rehtori Simo Hakamäki, Suomen Kunnallisliitto; apulaisosasto
pääll . Veikko TaHari, Suomen Kaupunkiliitto 

9 .10 Työvoiman liikkuvuus ja tietoyhteiskunta 
ToimistopäälL Alni Majava, työvoimaministeriö 

9 .30 Tietotekniikka, koulurusja muuttoliike 
TietokonepääII. Auvo Sarmanto, opetusministeriö 

9.50 Keskustelu 
10.00 Kahvi 
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10.15 
12.00 
13 .00 
14.20 
14.50 

Tyäryhmätyöskcntely jatkuu 
Lounas 
Työryhmärapor Dm esittely. å. 10 min. 
Raporttien yhteenveto. katse tulevailruutccn. päätöskeskustelu 
Päätössanat 
Siinolaisuusinsriruutin hallituksen puheenjohtaja Tom Sandlund 

TYöRYHMÄT JA NllDEN ALUSTAJAT 

1. Väestökehitys ja muuttoliike 
Toimistopääll. Mauri Nieminen, Tilastokeskus 

2. Tiedon kasvun ja arvosrustcn muutosten vaikutukset muuttoliikkeeseen 
Tutkija Pertti Rannikko, Karjalan tutkimusl:litos! Joensuun yliopisto 

3. Aluerakenteen ja ympäristön kehitys kUDtatasoUa ja niiden vaikutukset 
muuttoliikkeeseen 
Assistentti Erkki Tervamäki, Helsingin yliopisto 

4. Työn ja asumisen keskinäinen suhde ja muuttoliike 
Toimistopääii. Kirsti Vcpsä, ympäristöministeriö 

5, Taloudellinen kehitys, työttömyys ja muuttoliike 
ToimistopääII. Heikki Rinne. Tu run työvoimapiiri 

6. Uusi teknologia ja sen yhteydet muunoliikkeeseen 
Erikoistutkija Pekka Lahti, Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

7. Poliittinen päätöksenteko ja muunoliike 
Eri puolueiden edustajat 
- SDP: neuvoneleva virkamies Risto Laakkonen 
- KOK : kansanedustaja Sakari Valli 
- Kepu: kansaneduscaja Esko Aho 
- SKDL: tutkimuspääU. Tuomo Malander 
- SMP: kansaneduscaja Liisa Arranz 
- RKP: kansanedustaja Håkan Nordman 
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Korhonen, Kalevi 
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33200 Tampere 

Korkiasaari, Jouni 
Piispankiltu 3 
20500 Turku 

Korpela, Kalevi 
Psykologian lairos 
40100 Jyväskylä 

Koski. Riitta 
Raasruvank 31 
65100 Vaasa 

Kotiharju, Pirkko 
Pormestarink. 16 
53100 Lappeenranta 

Kmiluow. Simo 
PL 247 
7010 1 Kuopio 

Mita edustaa 

NordRero 

Slirtolaisuusinsotuuw 

Seurakunta toiminnan keskusliino 

Siirwlaisuusinri ruu tri 

Tampereen Seurukaavaliino 

5iirrolaisuusinstituum 

Jyv:iskylän yliopisto 

Vaasan korkeakoulu 

Etelä-Karjalan Seutukaavallino 

Pohjois-Savon Seurukaavaliirro 
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Kuikka, Pentti 
PL 127 
28101 Pori 

Kultalahri, Olli 
Aluetieleen laitos 
PL607 
33101 Tampere 

Kuokkanen, Hannu 
Sisäinen tiedotus 
Pohj.espl. 11·13 
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Kupias , Päivi 
Erapolku 9 A 20 
4S 130 Kouvola 

Kuusilinna , Pirjo 
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Lahti, Pekka 
VIl/Maankäytönlaborawrio 
Revontulentie 7 
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Mitä edustaa 

Satakunnan Scurukaavaliitto 

Tampereen yliopisto 

Helsingin kaupunki 

Kouvolan työvoimapiiri 

Tampereen kaupungin tilasto
toimisto 

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue 

Tilastokeskus 

Valtion TeknilllOcn Tutkimus~ 

keskus 
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Laitinen, RIsto 
PL 28 
74701 Kiuruvesi 

Lankincn, Markku 
Pohj.espl. 11-13 
00170 11elsinki 

Lappc[cläinen, Riitta" iisa 
PL 146 
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L:-trmo, Seppo 
Asemakaru 39·40 A 
70100 Kuopio 

Laukkarinen, K.m 
KJuppak 41 
53100 Lappeenranta 

Leiniö, Tarja 
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10405 SroC'kholm 
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Lindgren, Jarl 
Kalevankatu 16 
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Majava, Alm 
PL ;24 
00101 Helsinki 

Manninen, Juhani 
Sisäinen tiedotus 
PL 5 
0130 1 Vanta:-t 

MUa edustaa 

Kiuruveden kunta 

Helsingin kaupungin tilasrokeskus 

Teknis[en Liitto 

Kuopion työvoimapiiri 

Lappeenrannan kaupunki 

Institutet för sodal forskmng 

Väestön [u tkj mu slai tos 

Työvoimaministeriö 

Vantaan kaupunki 
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MeJla, likka 
Aluepoliittinen osasto 
PL 257 
00571 Helsinki 

MeUcr, Jaakko 
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00101 lIe1sinki 

Mikkonen, Kauko 
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65100 Vaasa 
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96100 Rovaniemi 
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Määttä, Timo 
84100 Ylivieska 

Narjus. Raimo 
Rauhank. 14 b 
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Mitä edustaa 

Sisäasiainministeriö 

Suomen Kunnallisliitto 

Vaasan korkeakoulu 

Lapin Seutukaaval!!tto 

Espoon kaupunki 

Oulun kaupunki 

Kainuun Seutukaavaliino 

Kirkon yhTeiskunna!l isen työn 
keskus 

Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 
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00102 Eduskunra 

Nousiainen, Sulo 
PL 293 
90101 Oulu 
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Kirkkokaru 12 
00170 Helsinki 

Paasivirta, An~si 
Halliruskatu 4 E 
00170 Helsinki 

Pat ja, Timo 
Uusikaru 51 
90120 Oulu 

Patrikainen, Olli 
Jyväskylä 

Postinen, Perrti 
Rauhank . 14 b 
20100 Turku 

Maå" edustaa 

Oulun kaupunki 

Kahta-Hämeen Seurukaavaliitto 

Tilastokeskus 

Ruotsalainen kansanpuolue 

Oulun lääninhallitus 

Ympäristöministeriö 

Sisäasiainministeriö 

Tieromaa Oy 

Varsinais-Suomen Seurukaavaliino 
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PuLkkinen, Aime) 
Kalevankatu 16 
00100 Helsin ki 

Rannikko, Pertti 
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PL 111 
8010l J oensuu 

Rautio, Juhani 
24800 Halikko 

Repo. Esko 
Hallirusk . 20 B 
96100 Rovaniemi 

Rinne, Heikki 
PL 236 
20101 Turku 

Rissanen, Henrik 
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70100 Kuopio 

Ritanoro-Niva, Marja-Riitta 
Sandhamnsg. 60 nb 3 
115 28 Stockholm 
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Rytkönen, Marketta 
PL 524 
00101 Helsinki 

Ryynänen, Markku 
PL 450 
00101 Helsinki 
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Mitii edustaa 

Väestöliitto 

Joensuun yliopisw 

Halikon kunta 

Lapin Seurukaavatlitto 

Turun työvoimapiiri 

Kuopion lääninnallirus 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskus
liitto 

Siirrolaisuusasiain neuvottelukunta, 
työvoimaministeriö 

Kansaneläkelaitos 
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Ryökäs, Esko 
Abo Akademi 
Teologinen tiedekunta 
Piispankaru 16 
20500 Turku 

Saari, Marja-Terttu 
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60100 Seinäjoki 

Saari, Matti 
Väestö ci lastoto L mi sto 
PL 770 
0010 1 Helsinki 

Sainio, Taimi 
Piispankatu 3 
20500 Turku 

Salomaa, Erkki 
PL 127 
28101 Pori 

Salomaa, l-Ieimo 
PL 289 
6S 101 Vaasa 

Salomaa, Juhani 
Rauhank . 14 b 
20100 Turku 

Sandlund, Tom 
Bruksg. 26 
20540 Abo 

Sarmanto. Auvo 
Kirkkokaru 3 
00170 Helsinki 

Mlta edustaa 

Kirkon tutkimuskeskus 

Seinäjoen kaupunki 

Tilastokeskus 

Siirtolaisuusinstiruutti 

Satakunnan Seuruka:lvaJiitto 

Vaasan Seutukaavaliitto 

varsinais-Suomen Seutukaavaliino 

Helsingin yliopisto, Simolaisuus
instituutti 

Opetusministeriö 
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Seppänen, Paavo 
Sosiologian laitos 
Franzenink. 13 
00500 Helsinki 

Simpanen, Matti 
Piispankaru 3 
20500 Turku 

Sinkko, Risto 
llmalantori 2 
00240 Helsinki 

Sipilä, Jorma 
21500 Piikkiö 

Sirkiä, Seija 
Piispank.3 
20500 Turku 

Sivula, Sakari 
21570 Sauva 

Snickars, Folke 
Brunkebergstorg 2, pian 8 
10333 Stockholm 
Sverige 

Summa, Hilkka 
Kirkkok, 12 
00170 Helsinki 

Suviranta, Liisa 
PL 770 
00101 Helsinki 

Sy~äkari, Esko 
90100 Oulu 
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Mitä edustaa 

Helsingin yliopisto 

Siirtolaisuusinstituutti 

MTV OY 

Piikkiön kunta 

Siirtolaisuusinsrltuutti 

Sauvon kunta 

Expertgruppen för Forskning om 
Regional Utveckling 

Ympäristöministeriö 

Tilastokeskus 

Oulun yliopisto 



Nimi 

Söderling. Ismo 
Piispank. 3 
20500 Turku 

Talvitie. Juha 
Albertink. 34 A 
00180 Helsinki 

Tattari, Veikko 
Toinen linja 14 
00530 Helsinki 

Tavastila, Nanna 
Arkadiag. 10 
00100 Helsingfors 

Tervamäki, Erkki 
Maantieteen laitos 
Hallirusk. 11-13 
00100 Helsinki 

Tikkanen, Ilmi 
Runebergink. 34 
06100 Porvoo 

Tiuri, Martti 
00102 Eduskunta 

Tolonen, Sirkka 
Revonrulencie 6 
02100 Espoo 

Toppila, Jussi 
PL 524 
00101 Helsinki 

Träsk, Minna 
Humalistonk. B a A 3 
20100 Turku 

Mi,ä edustaa 

Siirtolaisu usin 5 a tu u ta 

Seutusuunnittelun Keskusliitto 

Suomen kaupunkiliitto 

Svenska handelshögskolan 

Helsingin yliopisto 

1ta-Uudenmaan Seutukaavaliitto 

Teknillinen korkeakoulu 

Maatalousyrittäjäin eläkclaitos 

Työvoimaministeriö 

III 



NimI 

Tuominen, Christina 
PL 235 
20101 Turku 

Turunen, Heikki 
Kalevank. 31 C 34 
80100 Joensuu 

Turunen, Pekka 
BOX 2281 
10317 Stockholm 

Uusitalo, Eero 
PL 200 
00101 Helsinki 

Valkonen, Tapani 
Sosiologian laitos 
Franzenink. 13 
00500 Helsinki 

Valli, Sakari 
00102 Eduskunta 

Vanhatalo, Niko 
PL 160 
00101 Helsinki 

Varmola, Risto 
Simonk.6 
00100 Helsinki 

Vepsä , Kirsti 
Hämeentie 3-5 
00530 Helsinki 

Vesterinen, Pentti 
Kansantalousosasto 
PL 295 
00171 Hdsinki 
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Milii edustaa 

Turun työvoima toimisto 

Finska församlingen i Stockholm 

Suomen Kunnallisliitto 

Helsingin yliopisto 

Kansallinen Kokoomus 

Suomen Pankki 

Pellervo-Seuran Markkina
tutkimuslaitos 

Ympäristöministeriö 

Valtiovarainministeriö 
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Viitanen, Mikko 
Revontulen tie fi 
02100 Espoo 

Vikman, juha-Pekka 
Psykologian laitos 
Tammelan puistok. 38 C 
33100 Tampere 

VIlhunen, jorma 
PL 157 
50101 Mikkeli 

Virtanen, Keijo 
Kulttuurihistorian laitos 
20500 Turku 

Väänänen, Maija-Liisa 
Espoon kaupungin suunnittelu
virasto 
KIrkkojärventie 6 
02770 Espoo 

Yli-j okipii, Pentti 
Kulttuurimaantieteen laitos 
20500 Turku 

VIitalo, Jaakko 
Hallirusk_ 20 A 
96100 Rovaniemi 

VläjäJVi, Toivo 
Hallirusk. 3 A 
oo17U Helsmkl 

Mitä- edustaa 

Maatalousyrittäjien e1äke:laitos 

Tampereen yliopisto 

Mikkelin työvoimapijri 

Turun yliopisto 

Espoon kaupunki 

Turun yliopisto 

Lapin MaakuntaliittO 

Maa- ja metsätalousministeriö 
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