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JOHDANTO
Alueellisen identiteetin tutkiminen kuntaliitosten yhteydessä on hyvin ajankohtainen aihe
Suomessa, koska liitosten määrä kasvoi suuresti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
aikana. Erityisesti esiin nousee vuosi 2009, jonka alussa kuntakartalta poistui kerralla 67
kuntaa (Kuntaliitto 2015b). Liitoksia suunnitellaan myös tuleville vuosille, ja niistä yhä
useammat ovat monikuntaliitoksia. Alueellisella identiteetillä on liitoksissa suuri merkitys,
sillä se voi olla muutoksia edistävä tai hidastava voima (Zimmerbauer 2008: 66). Alueen
asukkaiden

kuntaliitokseen

liittyvät

mielipiteet,

mielikuvat

ja

tunteet

eivät

ole

merkityksettömiä. Asukkaiden alueellinen identiteetti vaikuttaa heidän toimintaansa. Ihmiset
haluavat yleensä toimia sen kunnan ja alueen puolesta, jonka he kokevat omakseen. Omaa
kuntaa halutaan kehittää sekä säilyttää se viihtyisänä ja turvallisena.
Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat alueellinen identiteetti, kuntaidentiteetti,
institutionalisoituminen,

deinstitutionalisoituminen,

kuntarajojen

sopeuttaminen

ja

kuntaliitokset. Alueellinen identiteetti on hyvin laaja käsite. Paasi (1986: 35) jakaa alueellisen
identiteetin alueen sinänsä identiteetiksi ja alueen asukkaiden identiteetiksi. Jälkimmäinen
voidaan edelleen jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat tiedollinen, emotionaalinen ja
toiminnallinen ulottuvuus (Paasi 1984: 47). Alueellinen identiteetti sisältää myös useita eri
tasoja, joita ovat esimerkiksi kunta-, kansallinen ja eurooppalainen identiteetti. Globalisaation
myötä on jossain määrin huomattu valtion roolin kaventuminen identiteetin määrittelyssä.
Tilalle määrittelyn perustaksi ovat nousemasta yhtäältä pienemmät alueet ja toisaalta
ylikansalliset alueet (Kumar 2003: 36–40).
Kuntien yhdistyminen on keino, jolla pyritään paremmin vastaamaan tuleviin
taloudellisiin haasteisiin yhtenä kuntana. Kuntaliitosten tarkoituksena on taata palvelut myös
tulevaisuudessa sekä säilyttää kunnat elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä (Kuntaliitto 2015c).
Haverin (2002: 17) mukaan olisi ihmeellistä, jos Suomessa kauan voimassa ollut
kuntarakenne olisi paras mahdollinen myös nykyisessä yhteiskunnassa. Tilanne vaatii
kuntarajojen sopeuttamista, joka voi toteutua kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on
kuntaliitos ja toinen kuntien välisen yhteistyön lisääminen (Haverin 2002: 10). Kuntaliitoksiin
liittyvä ilmiö on myös deinstitutionalisoituminen. Se tarkoittaa aluerakenteen muutosta, jonka
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seurauksena alue lakkaa olemasta osa yhteiskunnan hallinnollista aluejärjestelmää (Riikonen
1995: 91).
Alueellinen identiteetti ei säily jatkuvasti samanlaisena. Kuntaliitoksissa identiteetti
voi ajautua muutokseen, kun sen perustana ollut alue vaihtuu toiseksi. Voidaankin kysyä,
samaistuvatko kunnan asukkaat uuteen kotikuntaansa vai säilyykö vanha kunta identiteettiä
määrittävänä alueena. Kiinnostukseni alueelliseen identiteettiin alkoi siitä, että kotikuntani
Ylikiiminki liittyi Ouluun 1.1.2009. Kuullessani erilaisia kuntaliitokseen liittyviä keskusteluja
ja mielipiteitä, heräsi mielessäni kysymys, kokevatko asukkaat olevansa kuntaliitoksen
jälkeen oululaisia vai edelleen ylikiiminkiläisiä. Työn aihe on myös osaltaan tulosta oman
alueellisen identiteettini pohdiskeluista.
Ylikiiminki oli myös mukana Oulun ja sen ympäristökuntien monikuntaliitoksessa.
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät 1.1.2013 yhdeksi uudeksi
kunnaksi. Vuoden 2013 mukaisesta Oulusta käytetään myös nimitystä Uusi Oulu.
Yhdistymisen tavoitteena on saada Uudesta Oulusta kaupunki, joka olisi Pohjois-Suomen
entistä vahvempi toiminnallinen ja taloudellinen keskus (Oulun kaupunki 2015b). Olisi ollut
sinänsä mielenkiintoista tutkia koko uuden Oulun asukkaiden alueellisen identiteetin
muutosta. Koska monikuntaliitoksesta on kuitenkin kulunut varsin vähän aikaa, tässä
tutkimuksessa tarkastellaan vain ylikiiminkiläisten alueellista identiteettiä. Minua kiinnostaa
se, tuntevatko ihmiset itsensä mieluummin ylikiiminkiläisiksi vai oululaisiksi vai edellä
mainittujen sijaan jonkin kylän asukkaaksi. Tämän työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Samaistuvatko ylikiiminkiläiset uuteen kotikuntaansa Ouluun vai vanhaan
kotikuntaansa Ylikiiminkiin?
2. Kokevatko ylikiiminkiläiset itsensä ensisijaisesti jonkin kunnan vai kylän
asukkaaksi?
3. Millaisten mekanismien kautta paikallisuutta tuotetaan?
Ylikiiminkiläisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa entisen Ylikiimingin kunnan, nykyisen
Ylikiimingin suuralueen alueella tällä hetkellä asuvaa henkilöä. Tutkimuksen aineisto on
kerätty

tekemällä

fokusryhmähaastatteluja.

Niiden

analysoimisessa

on

käytetty

sisällönanalyysia ja teemoittelua. Työn rakenne on seuraava. Aluksi määritellään alueellinen
identiteetti ja sen eri tasot. Tämän jälkeen käydään läpi kuntien ja kuntaliitoksien merkitystä
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ja lainsäädäntöä. Lisäksi tuon esille muutamia näkökulmia liittyen alueellisen identiteetin
tutkimiseen sekä maaseutuun. Tutkimusalueen ja Ylikiiminkiä koskevien kuntaliitoksien
esittelyn jälkeen esittelen aineiston ja analyysimenetelmät. Tulokset esittelen teemoittain
ryhmä kerrallaan. Ryhmien välistä vertailua teen yhteenveto- ja johtopäätökset -kappaleessa.
Työ päättyy pohdintakappaleeseen, jossa käyn läpi alueellisen identiteetin merkitystä
nykypäivänä sekä yleisesti että Uudessa Oulussa ja arvioin tutkimuksen onnistumista ja
tulosten luotettavuutta.
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TUTKIMUKSEN KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT
Alueellinen identiteetti
Identiteetti-käsitteen taustalla on latinan sana ”identitas”, joka tarkoittaa samaa ja samuutta.
Samuuden vastakohtana on erilaisuus. Tästä johtuen ”minuuden” määrittelyyn liittyy myös
”ei-minuuden” eli toiseuden määritteleminen. Ihminen ymmärtää identiteettinsä avulla, että
hän on tällainen, muttei tuollainen. Ulkoa päin tarkasteltuna identiteetti muodostuu siitä
erityisyydestä, joka erottaa jonkun kaikesta muusta (Karvonen 1999: 45). Kuuluminen
johonkin on ihmisen sosiaalinen perustarve (Raagmaa 2000:136). Yksilön identiteetin
rakentumiseen vaikuttavat hyvin monet asiat: koulutus, ammatti, sukupuoli, ikäryhmä,
siviilisääty, perheasema, uskonto, rotu, etninen tausta, kieli, yhteiskuntaluokka, asuinalue,
kansalaisuus sekä erilaiset järjestöt, joihin kuulumme (Oinonen ym. 2005: 8). Alueellinen
identiteetti on osa kulttuurista identiteettiä. Kulttuurinen identiteetti rakentuu Berezinin
(2003:11) mukaan uskonnollisesta, alueellisesta, etnisestä ja ”elämäntyyliin” liittyvistä
identiteeteistä.
Alueellinen identiteetti tarkoittaa yhtäältä alueen ominaisuuksia, joiden vuoksi se
eroaa muista vastaavanlaisista alueista. Alueellinen identiteetti on toisaalta ihmisten
tunneperäistä sitoutumista asumalleen alueelle muiden alueiden sijaan. Tätä ihmisten
alueellista identiteettiä voidaan kutsua myös aluetietoisuudeksi (Paasi 1984: 66–67).
Alueellinen identiteetti on liikkeelle paneva voima ja sillä on suuri vaikutus alueelliseen tai
paikalliseen kehitykseen. Nationalismin kanssa se on ollut yksi suurimpia ihmisiä yhdistävä
tekijä läpi historian (Raagmaa 2000: 152).
Paasi (1986: 35–37) jakaa alueellisen identiteetin alueen sinänsä identiteetiksi ja
alueen asukkaiden identiteetiksi eli aluetietoisuudeksi. Alueen identiteetti muodostuu hänen
mukaansa seuraavista konkreettisista rakennusaineista: 1) materiaalis-morfologinen perusta,
2) yhteisölliset instituutiot kuten talous, hallinto, politiikka ja kulttuuri, 3) symbolijärjestelmät
sekä 4) arvot ja normit. Alueen asukkaiden identiteetti sisältää tuntemuksen siitä, miten
asukkaat tuntevat kuuluvansa tietylle alueelle, miten he näkevät kyseisen alueen
kokonaisuutena, tiedostavat sen erityispiirteet sekä myös tuntevat alueen muiden asukkaiden
kanssa yhteenkuuluvuutta.
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Aluetietoisuus perustuu siihen, että jokainen ihminen sijaitsee aina jossakin ja on tietoinen
olemisestaan kyseisellä alueella. Aluetietoisuus voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka
ovat tiedollinen, emotionaalinen ja toiminnallinen ulottuvuus. Ensimmäinen ulottuvuus
käsittää sekä tietoisuuden kuulumisesta konkreettiselle alueelle että ihmisellä olevat aluetta
koskevat tiedot. Emotionaalisen eli tunneperäisen ulottuvuuden muodostavat ihmisen itse
alueestaan luomat käsitykset, stereotypiat ja ajatukset alueen myyttisestä olemuksesta.
Toiminnallinen ulottuvuus on toimintaa alueen ja siihen liittyvien asioiden hyväksi (Paasi
1984: 46–48).
Kuten edellä todetaan, alueellisen identiteetin yksi osa on yhteenkuuluvuuden tunne
muiden asukkaiden kanssa. Samalla asuinalueella asuvat henkilöt muodostavat eräänlaisen
ryhmän. Tämän vuoksi alueellinen identiteetti on myös kollektiivinen identiteetti. Lehtonen
(1997: 24–26) mukaan kollektiivinen identiteetti tarkoittaa niitä minäkäsitykseen liittyviä
asioita, jotka liittyvät kollektiiviseen kuulumiseen. Hän tuo esille identifioitumisen eli
samaistumisen käsitteen. Yhteisöidentifioituminen tarkoittaa sitä, että yksilö määrittelee
itseään

niillä

ominaisuuksilla,

jotka

hänen

mielestään

kuvaavat

myös

yhteisöä.

Identifioitumisen aste on sitä suurempi, mitä enemmän yksilö liittää itseensä samoja
ominaisuuksia kuin yhteisöön.
Kaunismaa (1997: 40–41) toteaa, ettei identifioituminen ole ainoa merkittävä tekijä
kollektiivisen identiteetin rakentumisessa. Toinen tärkeä seikka ovat historialliset prosessit
sekä niihin usein liittyvät myytit ja symbolit. Kolmantena tekijänä hän mainitsee tilanteet,
joissa

identiteetin

merkitysmalleja

sovelletaan.

Kaunismaa

painottaa

kollektiivisen

identiteetin olevan kulttuurinen ilmiö. Kulttuurin muodostavat merkitykset, arvot ja
katsomukset, joita ihmisillä on ja joita he tuottavat jatkuvasti toiminnassaan. Kulttuuri sisältää
ihmisten mielissä olevien käsitysten lisäksi myös heidän toiminta- ja käyttäytymismallinsa
sekä materiaaliset instituutiot.
Kollektiivinen identiteetti muodostuu yhteisesti tunnistetuista merkityksistä, jotka
ilmenevät symbolisissa koodeissa eli kulttuurisissa merkitysmalleissa. Tällaisia ovat
esimerkiksi toistuvat ilmaukset, myyttiset kertomukset, symbolit ja itsestään selvinä pidetyt
asiat. Symbolisista koodeista merkittävimpiä ovat myytit ja ”suuret kertomukset”, joita voivat
kertomuksien ja symbolisten merkkien lisäksi olla erilaiset tavat, luonteenpiirteet, henkilöt,
kirjalliset teokset ja tapahtumat. Myytit ja itsestäänselvyydet ovat kulttuurisia konstruktioita
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eli ne ovat syntyneet ihmisten kanssakäymisen yhteydessä. Tämän takia niihin liittyy yhtä
paljon tarkoituksenmukaisuutta kuin satunnaisuutta (Kaunismaa 1997: 40–43).
Aluepuhunta viittaa siihen, miten aluetta tuotetaan teksteinä ja symboleina. Sen yksi
tehtävä on alueellisen identiteetin ja me-hengen tuottaminen. Alueellinen identiteetti on tämän
määritelmän mukaan kielivälitteinen sosiaalinen konstruktio (Zimmerbauer 2008: 67).
Aluetietoisuutta rakentavina tekijöitä ovat muun muassa lehdistö, kirjallisuus ja koulutus.
Aluehengen käsite tarkoittaa asukkaiden samaistumista asuinalueeseensa perustuen yhteiseen
näkemykseen

omasta

alueestaan.

Aluehenki

on

ilmiö,

jota

tuotetaan

etenkin

joukkotiedotusvälineissä. Lisäksi se voi liittyä moneen eri aluetasoon (Paasi 1984: 115).
Aluetietoisuuteen vaikuttavat siis puheet, tekstit ja kuvat, joita tuotetaan ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa. Kartat ovat tehokkaita välineitä, kun halutaan ihmisten
mieltävän alue ja sen rajat tietyllä tavalla. Tekstejä ja kuvia tuodaan ihmisten näkyville
etenkin median kautta. Nykyisin sähköisellä medialla eli televisiolla, radiolla ja internetillä on
suuri rooli siinä, millaisia käsityksiä muodostamme eri alueista. Esimerkiksi uutiset
alueuutisista kansainvälisiin uutisiin vahvistavat ja muokkaavat mielikuviamme niin
asuinkunnastamme, omasta maastamme kuin koko maailmasta. Halme & Kuukasjärvi (2010:
36–37) kirjoittavat, että moderneilla viestimiskeinoilla ja sähköisillä medioilla kuten
esimerkiksi Facebookilla on oma roolinsa siihen, miten kuntaidentiteettiä vahvistetaan
kuntaliitoksien yhteydessä. Heidän mukaansa välineet identiteetin vahvistamiseen voivat
vaihdella maalais- ja kaupunkikylissä. Voisi myös olettaa, että edellä mainittujen keinojen
vaikutus voi joissakin tapauksissa olla myös uutta kuntaidentiteettiä heikentävä. Näin
tapahtuu silloin, jos mediaa käytetään hyväksi kuntaliitoksen vastustamiseen.
Merkittävä tekijä nuorten alueellisen identiteetin kehityksessä on kouluopetus.
Kouluissa rakennetaan tietämystä ja käsitystä maailmasta ja sen alueista. Opetuksella voidaan
vaikuttaa niin paikalliseen, kansalliseen, eurooppalaiseen kuin globaaliin identiteettiin.
Murtamalla kielteisiä ennakkoluuloja voidaan vahvistaa myönteistä suhtautumista haluttuun
alueeseen. Ei siis ole yhdentekevää, millainen maailmankuva opettajalla on, sillä hän välittää
niin myönteiset kuin kielteisetkin mielikuvansa ja stereotypiansa eteenpäin. Käsitystä alueista
ja maailmasta ei rakenneta yksistään maantiedon tunneilla, vaan myös muissa aineissa, joista
voisi mainita esimerkiksi historian ja uskonnon. Myös peruskoulun ensimmäisillä luokilla
annettavalla opetuksella, joilla ei opeteta vielä maantietoa, on jo vaikutusta.
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Uudessa opetussuunnitelman luonnoksessa alueellinen identiteetti on nostettu yhdeksi
maantiedon opetuksen asenne- ja arvotavoitteeksi. Vuosiluokilla 7-9 maantiedon opetuksen
tulee ”ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa”. Päättöarvioinnin kriteeri hyvälle osaamiselle tämän tavoitteen kohdalla on, että ”oppilas tunnistaa
oman

alueellisen

identiteettinsä

ja

osaa

kuvailla

oman

lähiympäristön

ja

sen

monimuotoisuuden merkitystä” (Opetushallitus 2014: 128).
Kees Terlouw (2012: 707) kirjoittaa artikkelissaan, kuinka alueet ja alueellinen
identiteetti ovat tulleet yhä tärkeämmäksi viime vuosikymmeninä ja kuinka alueellinen
identiteetti voi olla ”ohut” (thin) tai ”vahva” (thick). Sekä ohuelle että vahvalle identiteetille
voidaan määritellä tyypillisiä piirteitä (Katso taulukko 1). Vahva identiteetti on hyvin
vakiintunut ja sillä on traditionaaliset ja historialliset juuret. Ohut identiteetti puolestaan on
liikkuvampi ja enemmän keskittynyt taloudelliseen kilpailukykyyn. Vahva identiteetti on
suljettu ja stabiili. Se on myös territoriaalinen eli pohjautuu tarkasti rajattuun alueeseen. Ohut
identiteetti on avoin ja muuttuva. Se rakentuu paikkojen ja ihmisten verkostoista.
Näiden
ainutlaatuiseksi

kahden

hybridissä

sekoitukseksi.

yhdistyvät

Alueiden

ja

molempien

alueellisen

elementit

identiteetin

paikallisesti
rooli

kasvaa

paradoksaalisesti samaan kuin selvärajaisten alueiden ja vakiintuneiden identiteettien
merkitys heikkenee yhä vuorovaikutteisemmassa ja epävakaassa maailmassa. Terlouw
tarkastelee muutosta perinteisten ja vakiintuneiden alueiden vahvoista alueellisista
identiteeteistä kohti toiminnalliseen yhteistyöhön perustuvien uusien alueiden ohuita
identiteettejä. Todellisuudessa identiteetit ovat kuitenkin usein yhdistelmä molempien
elementeistä. Ohutta ja vahvaa identiteettiä ei niinkään tulisi ajatella kahtiajakona vaan
jatkumon kahtena ääripäänä. Näin voidaan monipuolisemmin tarkastella ja vertailla erilaisten
alueellisten identiteettien koostumusta (Terlouw 2012: 711, 717). Kuntaliitoksien yhteydessä
tarvitaan ohuen alueellisen identiteetin ominaisuuksia. Jos alueellinen identiteetti on vahva eli
suljettu ja stabiili, on sitä vaikea muuttaa. Koska se on historiaan orientoitunut, korostuu siinä
vanhan kunnan ja kuntarajojen merkitys. Ohut eli avoin, liikkuva ja tulevaisuuteen
orientoitunut identiteetti sopeutuu helpommin muutoksiin.
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Taulukko 1: Vahvan ja ohuen alueellisen identiteetin ominaisuuksia (Tiedot: Terlouw 2012: 711).

Tässä työssä alueellisella identiteetillä tarkoitetaan asukkaiden alueellista identiteettiä.
Alueellisen identiteetin kahta ulottuvuutta on tosin vaikea kokonaan erottaa toisistaan, sillä ne
vaikuttavat toisiinsa. Puhun alueellisesta identiteetistä kuntaidentiteetin sijaan, sillä haluan
tutkia ylikiiminkiläisten alueellista identiteettiä monipuolisesti ottaen huomioon sen eri tasoja,
joista lisää seuraavassa luvussa.
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Alueellisen identiteetin eri tasot
Identiteetin pohjana voivat olla hyvinkin erikokoiset alueet, kuten kylät, kaupunginosat,
kunnat, kaupungit, valtiot, maanosat tai koko maapallo. Alueiden ja identiteettien välinen
suhde on Paasin (2007: 33) mukaan yhä monimutkaisempi liikkuvassa ja globalisoituvassa
maailmassa. Nykyisin on yleistä, että ihmisillä on samaan aikaan useita alueellisia
identiteettejä (Zimmerbauer & Suutari 2007: 355). Alueellisen identiteetin muodostumisen
periaatteet ovat kuitenkin samanlaiset kaikilla aluetasoilla, vain alueen koko vaihtuu.
Kuntaidentiteetti on yksinkertaisesti määriteltynä samaistumista asuinkuntaansa
(Zimmerbauer & Suutari 2007: 348). Kunta on usein ihmisten paikallistason samaistumisen
kohde ja väline identiteetin rakentamiseen. Kunta on hallinnollisen organisaation lisäksi
paikallisyhteisö (Haveri 2002: 14). Kuntaidentiteettien ohella kunnan asukkailla on myös
paikallisidentiteettejä,

jotka

pohjautuvat

enemmän

ihmisten

väliseen

todelliseen

vuorovaikutukseen. Ylemmillä aluetasoilla, kuten valtion tasolla, kaikki ihmiset eivät tunne
toisiaan henkilökohtaisesti. Tällöin identiteetti perustuu symboliseen yhtenäisyyden
tunteeseen. Todellisuudessa myös kuntaidentiteetin perustana voi olla varsinaista kuntaa
pienempi alue (Zimmerbauer & Suutari 2007: 355). Näin on etenkin suurissa kunnissa ja
kaupungeissa,

joissa

kaupunginosaan.

asukkaan

Pienissä

kuntaidentiteetti

kunnissa

taas

koko

pohjautuukin
kunta

voi

kyläyhteisöön

muodostaa

tai

todellisen

paikallisyhteisön. Eräs tärkeä vahvan kuntaidentiteetin lähtökohta on asukkaan tunne siitä,
että hän asuu maailman parhaassa paikassa. Toinen lähtökohta on hyvin vahva kokemus siitä,
että

asuinpaikan

luonnonympäristö

on

miellyttävä

ja

säilyttämisen

arvoinen.

Kuntaidentiteettiä vahvistaa toiminta paikallistasolla. Paikallista identiteettiä rakennetaan
myös oman kylän historiasta kertovilla julkaisuilla (Halme & Kuukasjärvi 2010: 36).
Bühlmannin (2012: 168–169) tutkimustulosten mukaan kuntaidentiteetti vaihtelee
hyvin paljon niin erilaisten yksilöiden kuin erilaisten kuntien välillä. Tunneperäisen
kiintymisen perustana ovat kiintymyksen tunne kuntaa ja naapurustoa kohtaan sekä
tyytyväisyys elämään kunnassa. Toiminnallinen kiintyminen voidaan jakaa epäviralliseen ja
muodolliseen integraatioon. Ensimmäinen pohjautuu muun muassa laajaan naapuriverkostoon
ja toinen yhdistysten jäsenyyteen. Bühlmannin tutkimus käsittelee sveitsiläisiä kuntia.
Tulosten mukaan yksilön kuntaidentiteetin selittämisessä avaintekijänä on liikkuvuus.
Henkilöillä, jotka matkustavat työn vuoksi tai jotka muuttavat usein, on heikompi
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kuntaidentiteetti. Kunnan koko vaikuttaa kuntaidentiteetin eri ulottuvuuksien kohdalla eri
tavalla. Isossa kunnassa toiminnallinen sitoutuminen heikkenee, mutta tunneperäinen
sitoutuminen päinvastoin vahvistuu. Tyytyväisyys elämään on suurempaa kaupungeissa,
mutta sosiaaliset verkostot ovat vahvempia pienissä kylissä. Kuten Bühlmann kirjoittaa,
mielenkiintoinen kysymys on, voidaanko näitä sveitsiläisen tutkimuksen tuloksia yleistää
koskemaan myös muita maita.
Antonsich (2010: 265–268) on tutkinut alueellista identiteettiä maakuntien
näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat neljä länsieurooppalaista maakuntaa Iso-Britanniasta,
Ranskasta, Italiasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Pirkanmaa, jolta tutkimustuloksien
mukaan puuttuvat sekä alueen identiteetti että asukkaiden alueellinen identiteetti. Siellä
ihmiset identifioituvat useammin Tampereen seudun kuin Pirkanmaan asukkaaksi. Syynä
oletetaan olevan Suomen yhdyskuntarakenne, jolle on ominaista laajan kaupunkiverkoston
puuttuminen ja maaseudun väestökato. Näiden ominaisuuksien vuoksi maakunnat rakentuvat
yleensä suurten kaupunkien ympärille.
Kansallinen identiteetti rakentuu yksilön käsityksistä ja mielikuvista, joita hän
yhdistää itseensä kansakunnan jäsenenä. Lehtosen (1997: 29–32) mukaan kansallisen
identiteetin kaksi keskeistä elementtiä ovat tietoisuus kuulumisesta tarkasti rajattuun
territorioon

eli

valtioon

sekä

tietoisuus

kuulumisesta

yhteisen

kielen

rajaamaan

kulttuuriyhteisöön. Kansallinen identiteetti perustuu oleellisesti erotteluun ”meihin” ja
”muihin”. Kansakunta määrittelee itsensä suhteessa muihin maihin ja niiden kansoihin.
Vahvaan kollektiiviseen identiteettiin liittyy myös etnosentrismi. Tällä tarkoitetaan asennetta,
jossa usein ajatellaan ”muiden” paitsi olevan erilaisia myös vähempiarvoisia kuin ”me”.
Anderson (2007: 39–41) määrittelee kansakuntien olevan kuviteltuja yhteisöjä
(imagined communities). Hänen 1980-luvulla esittelemänsä käsite perustuu siihen, että saman
valtion kansalaiset eivät kaikki voi koskaan tietää ja tuntea toinen toisiaan. Kuitenkin
useimmat ajattelevat heidän välillään olevan yhteyden, eräänlaisen toveruuden tai veljeyden.
Andersonin mukaan kaikki yhteisöt, lukuun ottamatta pieniä kasvokkaiskontakteihin
perustuvia kyliä, ovat kuviteltuja. Kansakunnat on kuviteltu rajallisiksi, koska suurimmalla
osalla on äärelliset rajat, jotka erottavat ne toisista kansakunnista. Ne on kuviteltu myös
täysivaltaisiksi eli vallan hierarkiassa korkeimpana ajatellaan olevan valtion. Koska
määritelmä kuvitelluista yhteisöistä koskee lähes kaikkia yhteisöjä, voidaan sanoa, että myös
kunnat ovat yhteisöinä kuviteltuja.
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Globalisaation myötä on herännyt epäilyjä kansallisvaltioiden ja kansallisen identiteetin
merkityksen vähentymisestä, mutta ainakin vielä toistaiseksi kansalliset identiteetit ovat
merkittävä osa ihmisten elämän ja olemisen määrittelyä. Kansalliseen yhteisöön kuuluminen
sisältää myös eritasoista sitoutumista, kuten perheeseen, työhön, yhteiskuntaan, asuinpaikkaan
ja kotimaahan kiinnittymistä. Entisaikojen hitaasti muuttuvissa yhteiskunnissa traditiot,
syntyperä, suku, asuinpaikka, yhteiskuntaluokka, sukupuoli ja uskonto määrittelivät
identiteetin, joka omaksuttiin kuin itsestään. Nykyisissä nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa
identiteetin rakentaminen on vaikeampaa ja siksi siitä puhutaan enemmän kuin ennen
(Oinonen ym. 2005: 7-8).
Keskustelu eurooppalaisesta identiteetistä ja Euroopan kansalaisuudesta on alkanut
1990-luvulla. Berezinin (2003: 14–16) mukaan Euroopan unioni on ylikansallinen poliittinen
projekti, jonka tarkoituksena on muuttaa Eurooppa yhtenäiseksi maantieteelliseksi tilaksi.
Projektin myötä ihmiset joutuvat määrittelemään alueen, sen jäsenyyden ja identiteettinsä
uudelleen. Tavoitteena on siirtyminen alueellisesti rajatuista kansallisvaltioista muodostuvasta
”vanhasta” Euroopasta kohti rajatonta ”uutta” Eurooppaa. Kumar (2003: 36–40) kirjoittaa,
että eurooppalaiset omaavat harvoin alueellisen identiteetin pelkästään Euroopan tasolla.
Kansalliset ja paikalliset identiteetit ovat pitkään täydentäneet eurooppalaista identiteettiä.
Kansalliset identiteetit ovat viime aikoina hieman menettäneet valtaansa ja ne ovat parhaillaan
korvautumassa yhä enemmän muilla identiteetin tasoilla. Nämä identiteetit voivat olla joko
ylikansallisia, monen valtion muodostamiin alueisiin kiinnittyviä tai alueellisia, valtiota
pienempiin alueisiin kiinnittyviä.
Suomalaisille tehdyssä kyselyssä kysyttiin, kuinka läheisiksi he tuntevat eri aluetasot.
Tasoina olivat Suomi, asuinkunta, asuinmaakunta ja Eurooppa. Läheisimmäksi alueeksi nousi
Suomi, jonka koki erittäin läheiseksi lähes puolet vastaajista. Myös asuinkunta koettiin
läheiseksi. Maakunnan ja Euroopan taas läheiseksi tunsivat hyvin harvat (Oinonen ym. 2005:
9). Tutkimus ei kuitenkaan huomioi alueellisia eroja vastaajien kotipaikan mukaan.
Esimerkiksi maakuntaan samaistumisen voimakkuus voi vaihdella alueittain. Eurooppa
koetaan vielä vieraaksi, mutta sen merkitys alueellisen identiteetin osana kasvaa koko ajan.
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Kunnan tehtävät ja kuntaliitokset
Suomessa kunnilla on suuri tehtäväkenttä verrattuna muuhun Eurooppaan. Niiden vastuulla
on kaksi kolmasosaa julkisista palveluista, kun valtio vastaa yhdestä kolmasosasta. Kuntien
tehtävänä on järjestää kansalaisille heidän tarvitsemat peruspalvelut. Tärkeimpiä palveluja
ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus- ja sivistystoimi sekä ympäristö ja tekninen
infrastruktuuri (Kuntaliitto 2015d). Kunnat huolehtivat lasten-, vanhusten-, ja vammaistenhoitopalveluista sekä ylläpitävät terveyskeskuksia, peruskouluja, lukioita, kirjastoja ja
liikuntakeskuksia. Kuntien vastuulla on myös ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä
erilaisten kulttuuripalvelujen ja vapaanajanviettopaikkojen järjestäminen. Ne ohjaavat
maankäyttöä ja rakentamista alueellaan sekä hoitavat vesi-, energia- ja jätehuoltoa. Kuntien
tehtävä on myös edistää elinkeinojen harjoittamista ja työllisyyttä (Kuntaliitto 2015a).
Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731, 121 §) sanotaan Suomen jakaantuvan kuntiin,
joiden hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntalain (17.3.1995/365) 1 §:ssa
mainitaan, että kunnassa päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka on asukkaiden valitsema.
Ensimmäisessä pykälässä määritellään myös kunnan perustehtävä eli kunnan tulee pyrkiä
edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä omalla alueellaan. Kuntalain 2
§:ssa määritellään, kuinka kunnan tulee huolehtia tehtävistään. Kunnan vastuulla ovat sekä
laissa säädetyt tehtävät että itsehallinnon nojalla hoidettavaksi otetut tehtävät. Laissa säädetyt
tehtävät kunnan tulee hoitaa itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kunta voi myös
ostaa palveluja muilta palvelujen tuottajilta. Kunnan tehtäviä, velvollisuuksia ja oikeuksia ei
saa muuttaa muuten kuin säätämällä siitä lailla.

Kuntarajojen sopeuttaminen
Kuntarajojen sopeuttaminen liittyy hallinnolliset rajat ylittävään toimintaan kuntien välillä.
Sopeuttaminen voi Haverin (2002: 10) mukaan toteutua kahdella eri tavalla, jotka ovat
kuntaliitokset ja kuntien välinen yhteistyö. Näiden kahden välinen ero on kuntarajojen roolin
muuttumisessa. Kuntaliitoksissa hallinnolliset rajat kuntien välillä katoavat kokonaan.
Kuntien välisessä yhteistyössä rajat eivät katoa, muuta niiden merkitys vähenee oleellisesti.
Haverin (2002: 19) mukaan kuntarajoja tulee hämärtämään myös kehittyvä teknologia, koska
julkiset palvelut tullaan suureksi osaksi tulevaisuudessa hoitamaan sähköisesti virastossa
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asioimisen sijaan. Kun asioita hoidetaan verkossa, ei ole enää niin suurta merkitystä, minkä
kunnan tuottamia palveluja käytetään.
Haveri

(2002:

10–11)

rakentaa

sopeuttamisen

teoreettista

näkökulmaa

kontingenssiteorian kautta. Hän tuo esille neljä väitettä kuntarajojen muutokseen liittyen. 1)
Avoimina organisaatioina kunnat ovat toimintaympäristöstään riippuvaisia ja tämän takia
joutuvat sopeuttamaan toimintojaan ympäristön muuttuessa. 2) Kuntien vapauden ja vastuun
kasvaessa myös tarve kuntarajojen sopeuttamiseen kasvaa, jos ne eivät kykene hoitamaan
tehtäviään

parhaalla

mahdollisella

tavalla

nykyisten

kuntarajojen

puitteissa.

3)

Kunnallishallinnon uudistuksen olisi pitänyt vauhdittaa sopeuttamista, koska uudistuksen
lähtökohtina olivat sääntelyn purkaminen, hallinnon hajauttamien ja itseohjautuvien
organisaatioiden luominen. 4) Ei ole olemassa yhtä oikeaa kuntakokoa tai kuntarakenteen
toimintamallia, vaan sopiva kuntakoko on riippuvainen kunkin kunnan omista erilaisista
sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä.
Koska oikeaa kuntakokoa ei ole olemassa, ei myöskään voida määritellä yleisiä
standardeja tai ohjeita siihen, kuinka kuntarajat tulee sopeuttaa. Tämän takia kuntarajoja
koskevan muutostyön tulee lähteä kunnan sisältä. Kunnat ovat itse oman toimintansa parhaita
asiantuntijoita. Kuntaliitosselvitykset ovat ainutlaatuisia ja ”käsityönä” tehtäviä projekteja.
Niitä ei voi suoralta kädeltä soveltaa muiden kuntien selvityksiin liitoksen eduista ja haitoista
(Haveri 2002: 15).

Kuntaliitokset
Kuntien yhdistyminen on keino, jolla pyritään paremmin vastaamaan tuleviin haasteisiin
yhtenä kuntana. Kuntaliitoksen tarkoituksena on taata palvelut myös tulevaisuudessa sekä
säilyttää kunta elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Useinkaan yhdistymisen hyödyt eivät ole
nähtävissä heti liittymisen jälkeen, vaan vasta pitkällä aikavälillä. Onnistuakseen kuntaliitos
vaatii hyvää johtamista muutostilanteen aikana (Kuntaliitto 2015c). 2000-luvulla kuntien
määrä on Suomessa kuntaliitoksien myötä vähentynyt paljon. Edellisen kerran kuntaliitoksien
tekeminen vähensi kuntien lukumäärää suuresti 1960- ja 70-luvuilla. Ennen ensimmäistä
kuntaliitosaaltoa vuonna 1966 kuntia oli 545 (Kuntaliitto 2015b). Vuonna 2015 Suomessa on
317 kuntaa (Kuntaliitto 2015a).
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Euroopassa kuntaliitoskeskustelu on koskettanut lähinnä Pohjoismaita sekä Baltian maita.
Muissa maissa kunnille ei ole annettu sellaisia tehtäviä, että niiden hoitamisen kannalta
kunnan koolla olisi merkitystä. Monien julkisten tehtävien hoitaminen on näissä maissa
väliportaan hallinnon vastuulla. Sen sijaan Pohjoismaissa kuntarakennetta on muutettu tai
suunniteltu muuttaa. Pääsääntöinen suuntaus on ollut vähentää kuntien määrää (Halme &
Kuukasjärvi 2010: 14). Pohjoismaiden pienten ja syrjäisten kuntien ongelmat liittyvät yleensä
taloudelliseen ja väestölliseen kehitykseen sekä liian vähäisiin tuloihin. Ongelmia on pyritty
ratkaisemaan parantamalla liikenneyhteyksiä,

muuttamalla vastuunjakoa keskus- ja

paikallishallinnon välillä sekä kuntien välisellä yhteistyöllä. Yhteistyö voi olla hallitusten
välistä verkottumista tai kuntien yhdistymistä (Hovgaard ym. 2004: 59–60).
Halme ja Kuukasjärvi (2010: 37, 84) pohtivat, milloin saadaan aikaan uusi eheä kunta
ja milloin pelkkä kuntaliitos, jossa alue-erot säilyvät. Heidän mukaansa kuntauudistuksessa
uuden kunnan syntymisessä on kolme ehtoa, jotka ovat uuden kunnan tarina, toimiva
demokratia ja palvelurakenteiden uudistus. Ilman edellä mainittuja jäädään vain
kuntaliitokseen. Halmeen ja Kuukasjärven mukaan uutta kuntaa muodostettaessa pitäisi koota
olemassa olevien identiteettien keskeiset ainekset ja luoda uutta niiden pohjalta. Toisin sanoen
uuden identiteetin perustaksi tulee ottaa merkittävimmät alueita kuvaavat asiat. Kaikkea
vanhaa ei voi eikä tarvitsekaan säilyttää, mutta ne ovat läsnä identiteetin muuttuessa.
Kuntien yhdistymisessä voidaan noudattaa mekaanista tai strategista mallia.
Ensimmäinen on pienestä muutoksesta lähtevä, nykyhetkeen katsova, vanhoja kuntarajoja
korostava, yhdistymisen automaattisia vaikutuksia korostava sekä suurimman kunnan
toimintamallia jatkava. Strateginen malli on puolestaan riittävän suuresta muutoksesta
lähtevä, tulevaisuuteen katsova, uuden kunnan mahdollisuuksia korostava sekä uuden kunnan
toimintaa kehittävä (Koski 2010a: 12–15). Kuntaliitoksen toteutuksen merkitys alettiin
tiedostaa vasta 2000-luvulla (Koski 2008: 31).
Seutuistumiskehityksen myötä on esiin noussut ajatus siitä, että kunnallinen jaotus on
vanhentunut ja ettei kuntien rajoilla ole enää samanlaista maantieteellistä merkitystä kuin
aiemmin. Seutuistumisilmiössä on kyse ennen kaikkea sekä ihmisten arjen sekä yritysten
toimintojen järjestäytymisestä yksittäistä kuntaa suuremmalle alueelle toisin sanoen
toiminnalliselle seudulle. Kuntarakenne ja hallinnolliset kuntarajat eivät ole itsetarkoitus,
vaan niiden rooli on taata kunnan perustehtävien hoitaminen ja paikallisen hyvinvoinnin
edistäminen tehokkaasti (Haveri ym. 2003: 34, 38).
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Haverin, Laamasen ja Majoisen (2003: 51, 64–65) tutkimuksen mukaan monet tekijät
edellyttävät tulevaisuudessa nykyistä suurempaa kuntakokoa. Tällaisia asioita ovat
esimerkiksi palvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti sekä kuntien kilpailukyvyn ja
vakavaraisuuden

säilyttäminen.

Sen

sijaan

kansalaisten

osallistuminen

ja

vaikuttamismahdollisuudet, hallinnon avoimuus sekä paikallisen kulttuurin ja identiteetin
säilyminen edellyttävät pientä kuntakokoa. Tosin viimeksi mainittuja asioita ei tutkimuksen
mukaan nähty kuntarakenteen muutostarpeiden kannalta oleellisiksi. Heidän tutkimuksessaan
nousi esille, että Pohjois-Suomen harvaan asuttujen kuntien kohdalla yhdistymisen edut ovat
rajallisia, koska kansalaisten asiointimatkat kasvavat äkkiä kohtuuttoman pitkiksi.
Palvelu-, identiteetti- ja verkostokunta ovat eräitä tulevaisuuden kehitysskenaarioita.
Palvelukunnassa kunnan oleellinen tehtävä on järjestää julkiset palvelut. Identiteettikunnassa
korostuvat paikallisuus ja yhteisöllisyys. Sopivan kokoisissa kunnissa demokratia pääsee
toteutumaan. Tällaisen kuntakuvan toteutuminen edellyttäisi sitä, että valtio tai jokin muu
hallinnon taso ottaisi hoitaakseen suuren osan nykyisistä kunnan tehtävistä. Verkostokunnassa
yhdistetään kahden edellisen piirteitä. Kunta vastaa julkisista palveluista, mutta ne järjestetään
yhteistyön avulla muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa. Tutkimustulosten mukaan
palvelu- ja verkostokunta ovat suunnilleen yhtä toivottuja kehityssuuntia. Sen sijaan
identiteettikunnan kannatus on hyvin pieni (Haveri ym. 2003: 66–67). Voidaan siis sanoa, että
kunnan tehtävä on edelleen tuottaa palveluja eikä olla vain pelkkä yhteisö.

Kuntarakennelaki
Kuntauudistuksen

myötä

kuntajakolain

sisältöä

muutettiin

ja

sen

nimeksi

tuli

kuntarakennelaki. Se astui voimaan 1.7.2013. Lain oleellisin muutos on uusi määräaikainen
luku, joka koskee kuntarakenneuudistuksen toteuttamista vuosina 2013–2016. Tässä luvussa
säädetään kunnan velvollisuudesta osallistua yhdistymisselvitykseen ja selvitysalueiden
muodostamisen perusteista. Uutta on myös valtioneuvoston oikeus päättää kuntajaon
muuttamisesta kunnan vastustuksesta huolimatta tilanteessa, jossa muutos on välttämätön
asukkaiden lakisääteisten palvelujen takaamiseksi (Kuntaliitto 2014).
Kuntarakennelain (29.12.2009/1698) 3 §:ssa määritellään kuntajaon muuttamisen
tarkoittavan kuntien yhdistymistä tai kunnan osan liittämistä osaksi toista kuntaa. Kuntien
yhdistyminen voi tapahtua kolmella tavalla: ”1) yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhdistyy jo
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olemassa olevaan kuntaan; 2) kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta; tai
3) kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken siten, että jaettava kunta lakkaa”.
Uusi kunta tarkoittaa yhdistymisen seurauksena syntynyttä kuntaa. Kunnan osan siirtäminen
toiseen kuntaan on kuntajaon muuttumista, jolloin kuntien lukumäärä säilyy samana.
Lain 1 §:ssa todetaan, että Suomi jakaantuu kuntiin, joiden tehtävänä on vastata
asukkaiden itsehallinnosta, palveluiden järjestämisestä ja yleisestä hallinnosta. 2 §:ssa
määritetään kuntajaon kehittämisen tavoite, joka on elinvoimainen, alueellisesti yhtenäinen ja
yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Kunnan tulisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta vastaavasta kokonaisuudesta ja sillä tulisi olla riittävät talous- ja
henkilöstöresurssit järjestää ja rahoittaa kunnan asukkaiden palvelut. Kuntajaon muutoksen
tulee lain mukaan (4 §) “parantaa 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata
palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden
palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen
yhdyskuntarakenteen toimivuutta”. Lisäksi kunnan tulee muodostua yhdestä alueesta. On
myös muistettava taata suomen- ja ruotsinkielisen väestön yhtäläiset mahdollisuudet saada
palveluja omalla äidinkielellään sekä saamelaisten oikeudet oman kielen ja kulttuurin
ylläpitämiseen.
Esityksen yhdistymisestä (5 §) tekevät yhdessä niiden kuntien valtuustot, joita muutos
koskee. Valmis esitys toimitetaan ministeriölle. Kunnan valmistelutöihin kuuluu (7 §)
huolehtia kunnan asukkaille ja muille asianosaisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
yhdistymisesityksen valmisteluun.

Päätöksen kuntien

yhdistymisestä (18

§) tekee

valtioneuvosto yhdistyvien kuntien antamasta esityksen perusteella. Valtuustojen esitys
voidaan hylätä vain siinä tapauksessa, jos yhdistymisessä eivät toteudu laissa säädetyt
kuntajaon kehittämisen tavoitteet tai kuntajaon muuttamisen edellytykset. Ennen päätöstä
ministeriön tulee ottaa selvää (20 §) siitä, millaiset vaikutukset muutoksella on valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan Unionin aluejakoihin. Kuntarakennelain (15 §) perusteella
ministeriö voi määrätä tehtäväksi erityisen kuntajakoselvityksen. Tähän tulee olla perusteltu
syy eli esimerkiksi muutoksen kohteena on laaja alue. Selvityksen tekee tehtävään erikseen
valittu kuntajakoselvittäjä, joita voi olla useampiakin.
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Monikuntaliitokset
Monikuntaliitoksessa on mukana vähintään kolme kuntaa. Asukasmäärä kasvaa roimasti ja
muodostuu monen yhdyskunnan alue. Mitä enemmän kuntia on mukana, sitä pienempi on
suurimman kunnan osuus koko asukasmäärästä. Pienille kunnille voi olla helpompaa lähteä
mukaan liitokseen, jossa on yhden suuren kunnan lisäksi mukana muita pieniä kuntia. Tämän
työn kannalta oleellinen ominaisuus on, että yhdistyminen liittää yhteen monta eri identiteetin
omaavaa

asukasjoukkoa.

Monikuntaliitoksessa

pinta-ala

kasvaa

usein

yli

1000

neliökilometriin. Etäisyydet reuna-alueilta keskusalueelle pitenevät pinta-alan lisääntyessä.
Uuden kunnan muoto, liikenneverkko ja asumiskeskittymien sijoittuminen vaikuttavat myös
saavutettavuuteen. Monen kunnan liitoksessa palveluverkosto laajenee ja keskusalueiden
määrä kasvaa. Monen keskuksen hitsaaminen toimivaksi verkostoksi vaatii suunnittelua ja
kehittämistyötä, etenkin jos alueella ei ole aluksi luontaista pääkeskustaa. Usean kunnan
liitoksessa kunkin alueen omien luottamushenkilöiden määrä vähenee. Vanhoissa kunnissa on
voinut olla erilaisia toimintatapoja, minkä takia toimintakulttuuria voidaan joutua muuttamaan
(Koski 2008: 16–18).
Monikuntaliitokseen liittyy monia mahdollisuuksia sekä uhkatekijöitä. Näitä
molempia on olemassa Kosken (2008: 18–25) mukaan kahdeksan kappaletta (taulukko 2).
Monikuntaliitos mahdollistaa riittävän suuren muutoksen, jolloin kuntarajoja ei tarvitse
muuttaa taas kohta uudestaan. Monikuntaliitos antaa mahdollisuuden rakentaa uuden kunnan,
joka on toiminnallisesti eheä kokonaisuus. Esimerkiksi työssäkäyntialueen sisällä olevat
kuntarajat voidaan poistaa. Pienet kunnat ovat herkempiä muutoksille kuin isot ja erot
naapurikuntien välillä voivat olla suuria. Monikuntaliitoksella tasataan alueellisia eroja. Iso
kunta voi hallita paremmin kasvua ja vastata satunnaisiin vaihteluihin. Monikuntaliitoksen
yhteydessä voidaan purkaa turhaa hallintoa, jolloin resursseja vapautuu muuhun toimintaan.
Uhkana on, että monikuntaliitoksesta voi seurata sellaisia muutostarpeita, joita on
vaikea toteuttaa. Kokemukset suurista liitoksista ovat vielä vähäiset ja nykyiset hankkeet
joudutaan tekemään ennakkoarviointien perusteella. Palvelurakenteiden yhteensovittaminen
voi muodostua ongelmaksi. Usean kunnan liitoksessa ratkaisuvaihtoja ja intressejä on yleensä
paljon erilaisia. Reuna-alueiden asukkaiden palvelujen pelätään heikentyvän tai katoavan. Jos
uudelta kunnalta puuttuu selkeä luontainen keskus, keskitettävien palvelujen sijoittaminen ei
ole helppoa. Uhkana monikuntaliitoksessa voi olla myös kuntalaisten vaikuttamis-
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mahdollisuuksien väheneminen ja vieraantuminen uudesta kotikunnasta. Jos vaikuttamisen
mahdollisuuksien koetaan pienentyneen, myös halukkuus vaikuttamiseen vähenee. Tämäkin
uhkatekijä vaikuttaa erityisesti reuna-alueilla asuviin. Vastuullinen ja hyvä taloudenhoito ei
tapahdu uudessa kunnassa itsestään. Uhkana on, että päätöksenteko perustuu liikaa vanhoihin
kuntiin ja asioita hoidetaan vain niiden näkökulmasta. Varautuminen tulevaisuuden
muutoksiin pitkällä aikavälillä on vaikeaa ja on olemassa riski, että tehdyt muutokset
osoittautuvat jo pian riittämättömiksi. Oleellista on, että syntyvät kunnat olisivat sellaisia,
jotka ovat valmistautuneet moneen erilaiseen tulevaisuusskenaarioon.

Taulukko 2. Monikuntaliitoksen mahdollisuudet ja uhkatekijät (Tiedot: Koski 2008: 18–25).
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Yhdistymisen tahtotila
Yhdistymisen tahtotilaa voidaan tarkastella sekä yksittäisen henkilön että ryhmän
näkökulmasta. Siitä voidaan erottaa seitsemän ulottuvuutta, joita tarkastellaan yksittäisen
ihmisen kannalta (Koski 2008: 34–35). Ensimmäisenä on yhteinen vastuu koko alueesta
asukkaineen. Tähän liittyy se, miten henkilö kokee itsensä uuden kunnan osana. Toisena
ulottuvuutena on tahto osallistua kunnan rakentamiseen. Kolmas liittyy siihen, näkeekö
ihminen tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat yhteisenä asiana kaikkien muiden asukkaiden
kanssa. Neljäs tahtotilan ulottuvuus on luottamus alueen asukkaiden välillä ja luottamus
siihen, että kaikki ovat rehellisiä toimissaan. Viidentenä mainitaan halu oppia uutta ja
kiinnostus yhdistymisprosessia kohtaan. Kuudentena tulee valmius unohtaa vanhat kuntarajat
ajan saatossa. Tähän voi mennä toisilla vuosikymmeniä, toisilla rajat unohtuvat hyvin
nopeasti. Viimeisenä yhdistymisen tahtotilan tekijänä on sopeutumiskyky demokraattiseen
päätökseen yhdistymisestä. Tahtotila vaikuttaa kuntaliitoksen onnistumiseen yhdistymisen
kaikissa vaiheissa alusta loppuun. Se ei välttämättä pysy koko aikaan samana, vaan voi
vahvistua ja heikentyä prosessin aikana.

Kunnan institutionalisoituminen ja deinstitutionalisoituminen
Institutionalisoitumisella tarkoitetaan prosessia, jossa jokin alue saavuttaa vakiintuneen roolin
yhteiskunnan spatiaalisessa rakenteessa ja yhteiskunnallisessa tajunnassa. Alue ei ole koskaan
staattinen vaan jatkuvasti uusiutuva ja muotoutuva prosessi. Paasi (1986: 30) jakaa
institutionalisoitumisen neljään vaiheeseen, jotka ovat 1) territoriaalinen hahmottuminen, 2)
käsitteellinen eli symbolinen hahmottuminen, 3) instituutioiden ja organisaatioiden
muotoutuminen ja 4) roolin vakiintuminen. Ensimmäisessä vaiheessa alue rajautuu omaksi
alueelliseksi yksikökseen, jonka rajat erottavat sen muista alueista. Usein rajat ovat
hallinnolliset ja kiinteät kuten esimerkiksi kuntarajat. Toisessa vaiheessa alue saa
vakiintuneen nimensä ja muut juuri siihen viittaavat symbolinsa. Kolmannessa vaiheessa
alueelle syntyy instituutioita ja organisaatioita, jotka kytkeytyvät omaan alueeseensa ja joiden
toiminta on aluelähtöistä. Neljännessä vaiheessa alue on saavuttanut selkeän identiteetin ja
aseman aluejärjestelmässä. Vaiheet eivät välttämättä toteudu mainitussa järjestyksessä, vaan
niiden järjestys vaihtelee tai vaiheet voivat myös tapahtua samanaikaisesti (Paasi 1986: 30–
33; Zimmerbauer 2006: 110).
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Deinstitutionalisoituminen on nimensä mukaisesti institutionalisoitumisen vastakkainen ilmiö.
Tämä ilmiö saa alkunsa aluerakenteen muutoksesta, jonka seurauksena alue lakkaa olemasta
osa yhteiskunnan aluejärjestelmää. Alueen symboleita ja instituutioita katoaa ja korvautuu
toisilla. Alue sulautuu osaksi suurempaa aluetta. Vaikka alue katoaa hallinnollisesta
järjestelmästä, ei tämä tarkoita alueen katoamista lopullisesti, eikä myöskään aluetietoisuuden
loppumista. Alue säilyy muistinvaraisena ihmisten mielissä ja he voivat rakentaa alueellisen
identiteettinsä sen varaan. Lisäksi alue säilyy dokumentoituneena erilaisissa sitä koskevissa
teksteissä ja kuvissa. Deinstitutionalisoituminen on hidas ja aikaa vaativa prosessi.
Kokonaiskuvan saaminen ilmiöstä vaatii riittävän pitkää aikaperspektiiviä (Riikonen 1995:
91; Zimmerbauer 2006: 113, 120).

Alueellisen identiteetin tutkiminen
Alueellista identiteettiä on tutkittu maantieteessä jo pitkän aikaa. Identiteetin tutkiminen on
maantieteessä

usein

liittynyt

alueiden

institutionalisoitumiseen

ja

aluepuhuntaan

(Zimmerbauer 2008: 43). Kun alueellista identiteettiä tarkastellaan kuntaliitosten yhteydessä,
tutkimus liittyy alueiden deinstitutionalisoitumiseen ja aluepuhunnan ylläpitämiseen sekä sen
uusiin muotoihin. Kuntaliitoksia koskevissa tutkimuksissa vallan saavat yleensä talouteen ja
hallintoon liittyvät näkökannat (Zimmerbauer 2006: 120). Kuntien yhdistyessä alueellinen
identiteetti joutuu uudelleenmäärittelyn kohteeksi, kun samaistumisen kohteena ollut kunta
lakkaa virallisesti olemasta ja muuttuu toiseksi. Kuntaliitosprosesseissa alueellisella
identiteetillä on merkittävä rooli joko muutoksia edesauttavana tai estävänä voimana.
Tunnusmerkkien säilymisellä ja aluepuhunnan ylläpitämisellä on suuri vaikutus siihen, että
tietty alue pysyy yhä ihmisten samaistumisen kohteena. Suuren roolinsa takia alueellisen
identiteetin tutkiminen on tärkeää (Zimmerbauer 2008: 66–68)
Identiteetti voi muuttua, kun alueen rajat muuttuvat. Ongelmia syntyy, kun alueen
asukkaat kieltäytyvät luopumasta identiteetistään tai identiteetit on liiaksi rakenteisiin
juurtuneita (Berezin 2003: 10). Kunnat ovat poliittisia organisaatioita ja niissä käydään
kilpailua vallasta. Kuntaliitokset ovat yksi valtaa horjuttavista tekijöistä. Tästä seuraa helposti
vastustusta kuntaliitosta kohtaan, mikäli liitos uhkaa vähentää oman kunnan valtaa ja
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vaikutusmahdollisuuksia

päätöksenteossa.

Vahva

kunnallinen

identiteetti

voi

olla

rakenteellista hitautta eli inertiaa aikaansaava tekijä (Haveri 2002: 14). Alueellisen identiteetin
asema kuntaliitoksissa on melko ongelmallinen. Liittyvissä kunnissa asukkaiden tulisi
samaistua mieluummin kotikylään kuin kohta katoavaan kuntaan. Toisaalta heidän
toivottaisiin samaistuvan liitoksen myötä syntyvään uuteen kuntaan. Vahvan kuntaidentiteetin
odotetaan väistyvän liitoksen ajaksi, mutta toimivan taas uudessa kunnassa liitoksen
tapahduttua (Zimmerbauer & Suutari 2007: 357).
Identiteetin tutkiminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Eri tutkimukset ovat antaneet
toisistaan poikkeavia tuloksia. Syynä ovat olleet osittain erilaiset tutkimusmenetelmät ja
ajankohta. Lisäksi tulee muistaa, että oma kunta hahmotetaan ja kuntaidentiteetti
ymmärretään eri tavoilla (Zimmerbauer 2008: 68). Samaistuminen alueeseen voi tapahtua
myös alueesta riippumattomien asioiden kautta tai kohdistua muunlaisiin paikkoihin kuin
perinteisiin aluetasoihin. Alueellinen identiteetti ei ole stabiili, joka pysyisi samana ja yhtä
voimakkaana kerran synnyttyään (Zimmerbauer & Suutari 2007: 355). Alueellinen identiteetti
on muuttuva ja siihen vaikuttavat alueella tapahtuvat yhteiskunnalliset, poliittiset ja
kulttuuriset muutokset (Chromý & Janu 2003: 108).
Minna Mäkisen (2007: 5) lisensiaatintyö ”Kotikunta kaupunginosaksi” käsittelee
Säynätsalon

kunnan

ja

Jyväskylän

kaupungin

kuntaliitosta

kulttuurisena

ilmiönä.

Tutkimuksen kohteena ovat Säynätsalon asukkaat ja heidän ajatuksensa, kokemuksensa ja
mielipiteensä kuntaliitoksesta. Tavoitteena on ollut tutkia kuntaliitosprosessin inhimillisiä ja
arkipäivään vaikuttavia tekijöitä. Mäkisen (2007: 98–101) esittämien tulosten mukaan asia,
jota säynätsalolaiset eniten pelkäsivät kuntaliitoksessa, oli itsemääräämisenoikeuden
menettäminen. Siihen liittyy myös pelko paikallisen identiteetin heikkenemisestä tai jopa
murenemisesta. Kotikunnan itsenäisyyden kadotessa, myös paikallisuutta ja kotiseututunnetta
ylläpitävät asia uhkaavat kadota. Tutkimuksessa tuodaan esille myös säynätsalolaisten
ajatuksia, jotka liittyvät paikalliseen identiteettiin ja aluetietoisuuteen. Säynätsalolaisuus
näkyi elävän yhä vahvasti asukkaiden ajatuksissa ja mielikuvissa sekä pienissä arjen
tilanteissa ja valinnoissa. Esimerkiksi kotipaikan vastataan olevan Säynätsalo, ei Jyväskylä.
Vanha kunta ei siis kadonnut kuntaliitoksen myötä nykyisen Säynätsalon kaupunginosan
asukkaiden elämästä.
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Kuntaliitoksen myötä rajojen muuttuessa ”meidän” pitäisi muuttua niiksi ”toisiksi” ja
vastaavasti niistä ”toisista” tuleekin osa ”meitä”. Konkreettisia muutoksia kuntaliitos tuo
asukkaiden arkeen esimerkiksi palveluihin, päivittäiseen asiointiliikenteeseen, teiden
nimistöön ja kunnan vaakunaan. Joillekin kunnallinen järjestelmä ja kunnalliset symbolit on
paikallisuuden merkittävä osa, toisille kunnallinen järjestelmä ja paikallisuus ovat kaksi
toisistaan

erillistä

asiaa.

Tällöin

paikallisuuden

perustana

ovat

henkilökohtaiset

merkityksenannot (Mäkinen 2007: 115–118). Se, kuinka paljon paikallinen identiteetti
pohjautuu kunnalliseen järjestelmään, vaikuttaa todennäköisesti siihen, koetaanko liitos
uhkaavaksi, neutraaliksi vai myönteiseksi asiaksi.
Antonsichin (2010: 271) artikkelissa nousee esiin mielenkiintoinen kysymys: onko se
todella ongelma, jos jollakin ei ole alueellista identiteettiä? Hän toteaa, että jos alueet voivat
olla olemassa ilman alueellista identiteettiä, niin näyttää myös, että alueellinen identiteetti voi
olla olemassa ilman alueellisia instituutioita. Antonsichin tutkimuksen kohteena ovat
maakunnat, mutta samalla tavalla voisi ajatella kuntaidentiteetin voivan säilyä, vaikka
kunnalliset instituutiot katoavat.

Maaseutunäkökulma
Maaseudun

huomioon

ottaminen

on

tärkeää

sellaisissa

kuntaliitoksissa,

joissa

kaupunkikeskuskuntaan liittyy yksi tai useampi maaseutukunta. Kuntaliitokset saavat aikaan
sen, että suurten ja keskikokoisten kaupunkien maaseutualueet kasvavat. Monissa uusissa
kunnissa joudutaan haastavaan tilanteeseen, kun koko kunnan elinvoimaisuudesta tulisi
huolehtia tasapuolisesti. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus muuttuu yhä enemmän
kuntien välisestä kunnan sisäiseen vuorovaikutukseen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
2009: 128). Ylikiimingin ja Oulun välinen kuntaliitos on tällainen tapaus, jossa selvästi
maaseutumainen kunta liittyi suureen kaupunkiin. Ylikiimingin alue jakautuu kaupungin
läheiseen maaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun. Myös Kanta-Oulusta löytyy
kaupungin läheistä maaseutua erilaisten kaupunkialueiden lisäksi (Ympäristöhallinnon
yhteinen verkkopalvelu 2015). Tässä työssä Kanta-Oululla tarkoitetaan ennen vuoden 2009
kuntaliitoksen mukaista Oulua.
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Kuhmosen ja Niittykankaan (2008: 61–73) teoksessa määritellään erilaisia tapoja ajatella
maaseutua ja sen tulevaisuutta. Maaseutu näyttäytyy näkökulmasta ja katsojasta riippuen
erilaisena. Maaseutu paikkana pysyy samana, mutta eri näkökulmista katsottuna siitä voidaan
esittää hyvinkin erilaisia, jopa päinvastaisia tulkintoja. Samat asiat saavat erilaisia
merkityksiä. Tämän työn kannalta mielenkiintoisin on identiteettilähtöinen ajattelutapa, jonka
lähtökohtana on käsitys, että jokainen on kotoisin jostakin. Suomalaisista enemmistöllä on
juuret maaseudulla. Näitä juuria voidaan vaalia vierailemalla kotiseudulla sukulaisten luona
tai kesämökillä. Oleellista identiteettilähtöisessä ajattelussa on arvioida maaseutua muiden
kuin taloudellisten verkostojen ja yhteyksien määrällä ja laadulla. Chromýn ja Janun (2003:
114) tutkimuksen mukaan alueellinen identiteetti on usein periferiassa ja maaseudulla asuvilla
vahvempi kuin keskusalueiden asukkailla.
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TUTKIMUSALUE
Ylikiiminki on yksi Oulun suuraleista ja entinen oma kunta (kuva 1). Ylikiimingin
suuralueella on myös samanniminen kaupunginosa, joka on yksi tämän suuralueen kuudesta
kaupunginosasta. Muut viisi ovat Vesala, Vepsä, Vuotto, Nuoritta ja Jolos. Kaupunginosat on
nimetty kylien mukaan, mutta jokainen kaupunginosa sisältää useamman kuin yhden vanhan
kylän. Ylikiimingin suuralueella asukkaita on 3 545 (31.12.2013) (Oulun kaupunki 2015a).
Ylikiimingin pinta-ala on noin 1061 km². Nykyinen Oulu on asukasluvultaan Suomen
viidenneksi suurin kaupunki. Ouluun muuttaa opiskelijoita ja työväestöä sekä lisäksi
syntyvyys on Oulun alueella korkea (Oulun kaupunki 2012: 12). Oulun kaupungin asukasluku
on 193 798 henkilöä (31.12.2013) ja pinta-ala on noin 3866 km² (Oulun kaupunki 2015c).

Kuva 1. Oulun ja Ylikiimingin kuntarajat ennen vuoden 2009 kuntaliitosta. Karttaan on merkitty myös
kylät, joissa fokusryhmähaastattelut on tehty.
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Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos 2009
Ylikiimingin kunnan aloitteesta kuntaliitosselvitys Oulun kaupungin kanssa käynnistettiin
syyskuussa 2005. Maaliskuussa 2006 molemmat valtuustot yksimielisesti hyväksyivät
ehdotuksen kuntaliitoksesta. Ylikiiminki liitettiin osaksi Oulua 1.1.2009 (kuva 2).
Kuntaliitosselvityksen mukaan Ylikiimingin kunnan taloustilanne oli heikko, minkä takia
tarvittiin uusia vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi. Kuntaliitoksen avulla pyrittiin
turvaamaan palveluiden järjestäminen asukkaille ja samalla myös hakemaan muutosta alueen
kehittämiseen. Kunta halusi läheisempää yhteistyötä Oulun kanssa, koska merkittävä osa työja asiointiliikenteestä suuntautuu sinne. Kuntaliitosselvityksessä todetaan, että kunta- ja
seutukuntarajat haittaavat kuntalaisten joustavaa palveluiden käyttöä. Selvityksessä
kiinnitetään huomiota lähipalveluiden turvaamiseen ja demokratian säilymiseen. Matkaa
Ylikiimingin vanhasta kuntakeskuksesta on Oulun keskustaan 38 kilometriä. Tästä
maantieteellisestä etäisyydestä johtuen katsottiin olevan todennäköistä, että Ylikiimingissä
tulee säilymään suhteessa enemmän lähipalveluita verrattuna muihin Oulun kaupunginosiin
(Kuntaliitosselvitys 2006: 5-11).
Vuoden 2009 kuntaliitos nelinkertaisti Oulun pinta-alan. Ylikiimingin mukana
kaupunki sai runsaasti maa- ja metsätalousalueita sekä alueita, joissa on tilaa asumiseen ja
virkistäytymiseen. Matkailun kehittämisessä nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia, joista
yhtenä

esimerkkinä

kuntaliitosselvityksessä

mainitaan

Kiiminkijoen

hyödyntäminen.

Laajentumisen uhkana oli se, että Ylikiiminki ei luontevasti liity osaksi Oulun
kaupunkirakennetta. Lyhin tieliikenneyhteys Ouluun kulkee osaksi entisen Kiimingin kunnan
alueella (Kuntaliitosselvitys 2006: 24).
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Kuva 2. Oulun kaupungin kuntarajat vuonna 2009.

Uusi Oulu – monikuntaliitos 2013
Ylikiiminki oli kaupunginosana mukana myös Oulun kaupungin ja sen ympäristökuntien
välisessä monikuntaliitoksessa. Uusi Oulu tarkoittaa kuntaliitosta, jossa Haukiputaan,
Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistettiin 1.1.2013 (Kuva 3)
(Yhdistymissopimus 2010: 4). Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja YliIin kuntien aloitteesta valtiovarainministeriö päätti toukokuussa 2009 määrätä toimitettavaksi
erityisen selvityksen kuntajaon muuttamisesta. Oulun seudun kuntien liitosselvitystyö alkoi
elokuussa 2009 ja kuntajakoselvittäjänä toimi Arto Koski (Koski 2010a: 4-5). Hänen
tekemänsä ensimmäisen ehdotuksen mukaan edellä mainitut kuusi kuntaa olisivat
muodostaneet uuden kunnan. Muut kunnanvaltuustot hyväksyivät esityksen, mutta Muhos ei
(Koski 2010b: 3). Koski teki uuden ehdotuksen lopuille viidelle kunnalle ja niiden kunnanvaltuustot tekivät yhdistymispäätöksen kesäkuussa 2010 (Yhdistymissopimus 2010: 4).
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Kuva 3. Oulun kaupungin kuntarajat vuonna 2013.

Uusi Oulu –projektin tavoitteena on luoda kaupunki, joka olisi Pohjois-Suomen
toiminnallinen ja taloudellinen keskus. Se olisi myös kansainvälisesti merkittävä kaupunki.
Kuntien yhdistymisen ajatellaan vahvistavan uuden Oulun elinvoimaisuutta kehittämällä
elinkeinojen harjoittamista. Liitoksen myös nähdään parantavan palvelujen tuottamista
tehokkaasti, mikä pienentää menoja (Oulun kaupunki 2015b). Kuntaliitoksen valmisteluvaihe
on jo takana (2010–2012). Nyt on menossa ensimmäinen toteutusvaihe, joka kestää kolme
vuotta (2013–2015). Toinen toteutusvaihe on viiden vuoden mittainen (2016–2020) ja silloin
tavoitteena on rakentaa yhtenäinen Oulu (Oulun kaupunki 2015d). Yhdistymissopimuksessa
luodaan visio vuodelle 2020, jolloin ”Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä
keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen,
viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki” (Yhdistymissopimus 2010:
5).
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Uudessa Oulussa elinvoimaisen kunnan aikaansaamisen yhtenä tärkeänä osana on kehittää
osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pohjana ovat kaupungin hyväksi koetut
käytännöt esimerkiksi asukastupa- ja vapaaehtoistoiminnassa. Aluetoimintaa rakennetaan
suuraluejaon mukaan. Tärkeänä pidetään, että jokainen kuntalainen voi osallistua oman
elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon (Yhdistymissopimus 2010:
10–11). Tulevaisuudessa kuntaliitoksia on ehkä tulossa vielä lisää. Valtiovarainministeriö
määräsi kuntarakennelain perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Oulun
alueella. Mukana olevat kahdeksan kuntaa ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki,
Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Kuntajakoselvitys käynnistyi 3.3.2014 ja se valmistui saman vuoden
loppuun mennessä (Valtiovarainministeriö 2014). Kunnat itse olivat asettaneet selvityksen
lähtökohdaksi alueen elinvoiman kasvattamisen huomioimalla elinvoimaan vaikuttavat tekijät
ja kuntien erilaiset lähtökohdat (Elinvoiman 8 tekijää... 2014: 3).
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Laadullinen tutkimus ja haastattelut aineistona
Tämä pro gradu on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen kohteena on se,
millainen ylikiiminkiläisten tavallisten asukkaiden alueellinen identiteetti on tällä hetkellä.
Alueellinen identiteetti on muun identiteetin tavoin hyvin henkilökohtainen asia ja jokainen
ymmärtää alueellisen identiteetin eri tavalla, mikä onkin yksi tutkimukseni ongelmakohta ja
haaste. Monikaan ei välttämättä osaa määritellä alueellisen identiteetin käsitettä, mutta silti
heillä on alueellinen identiteetti. Haaste on löytää sellaiset haastattelukysymykset, joilla
tutkittava ilmiö saadaan esille. On myös hyvä muistaa, että paikkaan sitoutumisen merkitys on
eri ihmisille erilainen. Joillekin alueellinen identiteetti on merkittävä osa identiteettiä, toisille
asuinpaikalla ei ole suurta merkitystä.
Laadullisessa tutkimuksessa tavallisimmat aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu,
kysely, havainnointi sekä tiedonkeruu erilaisista dokumenteista (Tuomi & Sarajärvi 2002: 73).
Alasuutari (1995: 19, 22–23) toteaa, että kvalitatiivisen tutkimuksen ei aina tarvitse tarkoittaa
perinteistä osallistuvaa havainnointia tai yksilöteemahaastatteluja. Haastattelutekniikoita ja
strukturoineisuuden astetta voi ja pitää vaihdella aiheesta riippuen. Alueellisessa identiteetissä
ovat oleellisia muut ihmiset, joiden kanssa paikallisuuden tunne jaetaan ja joiden kanssa
koetaan yhteenkuuluvuutta. Siksi ryhmähaastattelu on hyvä vaihtoehto. Alueellinen
identiteetti voi olla vaikea asia hahmottaa, siksi aiheen pohtiminen yhdessä ryhmän kanssa
voi auttaa.
Haastattelun idea on hyvin yksinkertainen. Kun halutaan tietää, mitä ihmiset
ajattelevat, tai miksi he toimivat tietyllä tavalla, kannattaa kysyä sitä heiltä itseltään.
Haastattelun eräs hyvä etu on joustavuus. Tutkija voi haastattelutilanteessa toistaa
kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selittää käyttämiään käsitteitä ja sanamuotoja ja ennen
kaikkea keskustella haastateltavan kanssa. Tällaista mahdollisuutta ei ole kyselyssä, joka
lähetetään tutkittaville kotiin tai sähköpostiin. Haastatteluun joustavuutta tuo myös se, että
kysymysten esitysjärjestystä voidaan muuttaa tarvittaessa. Haastattelussa tavoitteena on saada
mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen kohteesta. Tämän takia haastattelukysymykset tai aiheet tulisi antaa haastateltaville etukäteen. Toinen haastattelun hyvä puoli on se, että samalla
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saadaan mahdollisuus havaintojen tekemiseen. Muistiin voidaan merkitä paitsi se, mitä
sanotaan myös se, miten asia sanotaan. Haastattelututkimuksen hyviä puolia on myös se, että
henkilökohtaisesti sovittuja haastatteluja perutaan harvemmin, ja että mukaan voidaan valita
henkilöt, joilla tutkittavasta aiheesta tarpeeksi tietoa ja kokemusta. Haastattelun haittapuoli on
se, että se on kallis ja aikaa vaativa tapa kerätä aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2002: 74–76).
Ryhmäkeskustelu tuottaa yksilöhaastatteluun verrattuna erilaista aineistoa, mikä tulee
huomioida aineiston tulkinnassa. Etenkin jos kyseessä on luonnollinen ryhmä, osallistujat
soveltavat samaa vuorovaikutustilanteen kehystä kuin arkielämän tilanteissa. Keskustelu
kohdistuu niihin asioihin, jotka ovat yksilöille ryhmän jäseninä yhteistä. Subjektiiviset
tuntemukset ja yksilölliset erot jäävät pois. Ryhmäkeskustelun ongelmana on pidetty usein
sitä, että ihmiset eivät uskalla puhua omista asioistaan muiden ryhmän jäsenten kuullen.
Ryhmäkeskustelun yksi hyvä puoli on se, että siinä saadaan haastateltavat puhumaan usein
asioista, jotka muuten ”itsestäänselvyyksinä” tai muista syistä johtuen jäisivät kenties
keskustelun ulkopuolelle. Kun tavallisesti puhumatta jääneistä asioista keskustellaan, syntyy
kiinnostavaa tutkimusaineistoa (Alasuutari 1995: 131–134).

Fokusryhmähaastattelut
Fokusryhmähaastattelu on laadullinen tutkimusmenetelmä ja sen avulla haetaan vastauksia
kysymyksiin miksi, kuinka, mitä ja miten. Sitä voidaan käyttää sekä itsenäisenä
tutkimusmenetelmänä että yhdessä jonkin toisen menetelmän kanssa. Sillä halutaan yleensä
selvittää ihmisen mielipiteitä ja kokemuksia asioista. Lisäksi samalla voidaan tutkia ryhmän
sisäistä vuorovaikutusta. Aineistoa kerätään

videoimalla, tekemällä kaavapiirroksia

vuorovaikutussuhteista, perinteisesti nauhoittamalla tai tekemällä muistiinpanoja. Tavoitteena
on synnyttää mahdollisimman paljon keskustelua osallistujien kesken. Haastattelija voi
käyttää strukturoitua haastattelurunkoa, johon on koottu teemat, joista halutaan saada
keskustelua. Fokusryhmähaastattelulla saadaan monipuolinen aineisto, jollaista ei saada
muilla menetelmillä (Mäntyranta & Kaila 2008: 1507–1512). Fokusryhmät ovat tulleet viime
vuosikymmenien aikana suosituksi. Yhteiskuntatutkijat kiinnostuivat 1930-luvun lopulla
vaihtoehtoisista tavoista tehdä haastatteluja. He alkoivat kehitellä tutkimustapaa, jossa
tutkijan rooli olisi vähemmän hallitseva ja ohjaava (Krueger & Casey 2000: 5).
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Fokusryhmän tarkoitus on tiedon kuuntelu ja kerääminen. Sen avulla voidaan ymmärtää, mitä
ihmiset ajattelevat tai tuntevat tutkimuksen kohteesta, joka voi olla jokin aihe, tuote tai
palvelu (kuva 4). Haastattelu tehdään usein epämuodollisessa, haastateltaville miellyttävässä
ympäristössä ja keskustelun on tarkoitus olla vapaata ja rentoa. Ryhmän jäsenet vaikuttavat
tosiinsa, he reagoivat ja kommentoivat muiden ideoihin ja ajatuksiin. Optimikoko yhdelle
fokusryhmälle on esimerkiksi kuudesta kahdeksaan henkilöä. Ryhmän koko voi kuitenkin
vaihdella suurestikin muutamasta henkilöstä yli kymmeneen. Ryhmän tulee olla tarpeeksi
pieni, jotta jokaisella on mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä esille, mutta sen tulee olla
myös tarpeeksi suuri, jotta se tarjoaa laajasti erilaisia näkökulmia (Krueger & Casey 2000: 45, 10–11). Suositukset fokusryhmän osallistujien lukumäärästä vaihtelevat suurestikin eikä
optimikoosta ole olemassa yksimielisyyttä. Tutkijan tulee siis itse valita, kuinka monta
haastateltavaa ryhmään on hyvä ottaa. Hopkinsin (2007: 531) mukaan osallistujien lukumäärä
on tärkeä, mutta myös muilla tekijöillä kuten haastateltavien iällä, haastattelupaikalla ja
aiheella on yhtä paljon merkitystä.
Tavoitteena tässä työssä oli tehdä 4-5 fokusryhmää ja saada haastateltavia yhteen
ryhmään 4-5 henkilöä. Näin ollen haastateltavia olisi yhteensä 16–25 henkilöä. Tein yhteensä
neljä fokusryhmähaastattelua, jotka muodostavat tämän tutkimuksen aineiston. Ryhmäkoot
vaihtelivat kolmesta viiteen osallistujaan. Yhteensä osallistujia oli 16 henkilöä, joista miehiä 7
ja naisia 9. He olivat iältään 19–80-vuotiaita. Haastateltavat etsin kyläyhdistysten kautta
ottamalla niihin yhteyttä puhelimella, kasvokkain tapaamalla tai facebookin kautta. Minulle
joko ehdotettiin kyläläisiä, joita kysyä tai ryhmä kerättiin valmiiksi. Kylät, joista ryhmät on
kerätty, ovat Hiltukylä, Vesala, Ylivuotto ja Jolos (katso kuva 1). Kylät sijaitsevat eri puolilla
Ylikiiminkiä,

jokainen

eri

kaupunginosassa.

Hiltukylässä

ja

Vesalassa

toimivat

kyläyhdistykset ja Ylivuotolla kylä- ja maamiesseura. Joloksen kyläyhdistys ei ole aktiivisesti
toiminnassa, mutta sain vinkin ottaa yhteyttä Joloksen urheiluseuraan. Kerroin haluavani
haastateltavia monipuolisesti eri taustamuuttujien suhteen, mutta tärkeintä oli, että henkilö
asuu tällä hetkellä Ylikiimingissä ja kyseessä olevalla kylällä. Haastattelut tehtiin
kyläyhdistyksen toimitiloissa tai Ylikiimingin asukastuvalla ja osallistujille luvattiin heidän
motivoimisekseen tarjota pullakahvit. Haastattelut tehtiin kevään ja syksyn 2014 aikana ja
niiden kesto vaihteli noin puolesta tunnista reiluun tuntiin (katso Liite 1). Ne nauhoitettiin ja
myöhemmin litteroitiin eli kirjoitettiin sanalliseen muotoon.
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Kuva 4: Fokusryhmään onnistumiseen vaikuttavat tekijät. (Kuva kirjoittajan tekemä. Kuvan tiedot:
Krueger & Casey 2000: 4-5)

Fokusryhmän osallistujat ovat samanlaisia sen ominaisuuden suhteen, joka on tutkijalle
tärkeä. Tämä samanlaisuus voidaan määritellä laajasti tai suppeasti. Muiden ominaisuuksien
suhteen haastateltavien välillä voi olla eroja. Perinteisesti fokusryhmä on rakentunut ihmistä,
jotka eivät entuudestaan tunne toisiaan (Krueger & Casey 2000: 10–11). Tässä tutkimuksessa
haastateltavia yhdistävä tekijä on asuinkylä. Lisäksi kaikkia vastaajia yhdistää samalla
suuralueella ja samassa kunnassa asuminen. Koska vastaajat ovat asuvat samalla kylällä, ei
ollut mahdollista, että he eivät olisi tunteneet toisiaan. Muita yhdistäviä tekijöitä ei ryhmän
jäseniltä vaadittu, vaan tavoitteena oli saada ryhmään eri-ikäisiä ja ammatiltaan erilaisia
ihmisiä. Osa on asunut Ylikiimingissä vasta jonkin aikaa. He ovat mukana sen vuoksi, että on
mielenkiintoista

tietää,

mitä

alueella

vähemmän

aikaa

asuneet

ajattelevat

ylikiiminkiläisyydestä ja kuntaliitoksista. Lisäksi näin mukana on myös paluumuuttajia.
Tulomuuttajista vain yksi on muuttanut Ylikiiminkiin vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen,
mutta hänellekin paikka on ennestään tuttu.
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Päämääränä fokusryhmähaastatelussa on kerätä tietoa, ja usein pyritään selvittämään löytyykö
ryhmien välillä vaihtelua. Aineistossa ryhmiä tulee olla vähintään kolme, jotta vertailu on
mielekästä tehdä. Haastattelukysymykset ovat huolellisesti etukäteen määrätyt. Ne pitää
muotoilla niin, että ne ovat kaikkien osallistujien helppoja ymmärtää. Yleensä käytetään
mieluummin avoimia kysymyksiä. Alussa esitetään yleisiä kysymyksiä ja keskustelun
edetessä siirrytään yhä tarkempiin. Ensimmäisten kysymysten tarkoitus on johdatella
aiheeseen ja loppupuolen kysymykset ovat usein tutkimuksen kannalta tärkeimpiä ja
informatiivisimpia (Krueger & Casey 2000: 11–12). Hyvät kysymykset kuulostavat
puhekieliseltä, niissä on käytetty sellaisia sanoja, joita haastateltavat voivat käyttää ja ne ovat
helppoja lausua. Kysymyksien tulee olla myös lyhyitä, selkeitä, avoimia ja yksiulotteisia
(Krueger & Casey 2000: 40–42).
Tässä tutkimuksessa haastattelurunko muodostui 16 kysymyksestä, jotka yritin pitää
mahdollisimman lyhyinä ja selkeinä (Katso Liite 2). Varsinaisten kysymysten tueksi laitoin
sulkuihin jatkokysymyksiä siltä varalta, että keskustelua ei synny tai jos vastaukset jäävät
hyvin lyhyiksi. Haastattelu alkoi taustatietoihin liittyvillä kysymyksillä. Ensimmäiset
varsinaiset haastattelukysymykset käsittelivät paikkaan ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.
Tämän jälkeen tulivat kuntaliitoksiin liittyvät kysymykset. Loppupuolella vuorossa olivat
ylikiiminkiläisyyteen ja paikallisuuteen liittyvät kysymykset. Viimeisenä kysymyksenä oli,
mitä tarkoittaa alueellinen identiteetti. En käyttänyt keskustelussa identiteetti sanaa ennen
viimeistä kysymystä, eivätkä haastateltavat saaneet kysymyksiä nähtäväksi etukäteen.
Haastattelusta kannattaa tehdä hyvät muistiinpanot, joista ilmenee muun muassa
keskustelun pääasiat, merkittävimmät suorat lainaukset ja haastateltavien taustatiedot.
Haastattelun osallistujista kannattaa piirtää istumajärjestys, josta voi olla apua litteroinnin
aikana (Krueger 1998: 48–49). Taustatietoja, joita keräsin ylös, olivat ammatti, ikä, sukupuoli
ja

asumisaika

Ylikiimingissä.

Lisäsin

muistiinpanoihin

myös

haastattelutilanteen

istumajärjestyksen ja kommentteja, jotka sanottiin nauhurin sammuttamisen jälkeen.
Tuloksissa en kuitenkaan erittele vastaajia taustamuuttujien mukaan, jotta heitä ei voitaisi
tunnistaa. Haastatteluun osallistuneille olen luvannut käsitellä vastaukset anonyymisti.
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Analyysimenetelmät
Laadullisessa tutkimuksessa analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä, joka
edesauttaa johtopäätöksien ja perustelujen tekemistä aineiston sisältämän informaation
perusteella.

Analysoinnilla

tavoitellaan

aineiston

tiivistämistä

napakkaan

muotoon

kadottamatta siinä olevaa tietoa (Hämäläinen 1987: 33). Laadullisessa analyysissa aineistoa
tarkastellaan kokonaisuutena. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa resurssit sallivat harvemmin
niin monen haastattelun tekemistä, että erot yksilöiden välillä olisivat tilastollisesti
merkitseviä (Alasuutari 1995: 28–29). Hämäläisen mukaan (1987: 34) laadullinen analyysi
pohjautuu tutkijan tekemään loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. Tulkinnan hän määrittää
olevan tutkimuskohteen merkityksen selvittämistä, asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä
ja yksityiskohtien suhteuttamista kokonaisuuteen kokonaiskuvan aikaansaamista varten.
Tutkimustulokset

ovat

riippuvaisia

tutkijasta

ja

hänen

käyttämistään

havaintomenetelmistä. Tieto on oikeastaan aina subjektiivista, koska tutkimusasetelmasta
päättää tutkija itse oman ymmärryksensä ja tietojensa varassa. Laadullisessa tutkimuksessa ei
tavoitella tilastollisia yleistyksiä. Sen sijaan päämääränä on kuvata ja ymmärtää jotakin
ilmiötä, tapahtumaa tai toimintaa ja antaa niille teoreettinen tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2002:
19, 87). Kvalitatiivinen aineisto sisältää usein paljon informaatiota ja voi aluksi vaikuttaa
sekavalta joukolta erilaisia asioita. Analyysin edetessä aineisto pikkuhiljaa selkenee ja alkaa
näyttää mielekkäämmältä (Hämäläinen 1987: 32).
Laadullisen analyysin vaiheet ovat seuraavat. Aluksi on päätettävä, mikä aineistossa
on kiinnostavaa. Valitaan ja rajataan siis ilmiö johon keskitytään. Toiseksi aineisto käydään
läpi ja se litteroidaan tai koodataan luettavaan muotoon. Tutkimuksen kannalta
mielenkiintoinen aineisto erotaan muusta erilleen. Kolmanneksi tehdään varsinainen analyysi
eli esimerkiksi luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto
(Tuomi & Sarajärvi 2002: 94–95).
Alasuutarin (1995: 30–35) mukaan laadullinen analyysi rakentuu kahdesta vaiheesta,
jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Nämä kaksi vaihetta
kuitenkin kulkevat aina lomittain. Havaintojen pelkistämisessä aluksi aineistoa tarkastellaan
aina vain yhdestä näkökulmasta. Huomio kiinnitetään vain siihen, mikä on teoreettisen
viitekehyksen ja tutkimuskysymyksien kannalta olennaista tietoa. Näkökulmia voi olla
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samassa tutkimuksessa monia. Tavoitteena on pelkistää aineisto hallittavaksi määräksi erillisiä
havaintoja. Tämän jälkeen havaintojen määrää aletaan karsia yhdistämällä niitä.
Yhdistämisessä pyritään etsimään havaintojen yhteisiä piirteitä tai nimittäjiä. Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa erot ihmisten tai muiden tutkimusyksiköiden välillä ovat huomionarvoisia, sillä
jo yksikin poikkeus kumoaa oletetun säännönmukaisuuden, ja johtaa asioiden uudelleen
mietintään. Arvoituksen ratkaisemista voidaan nimittää myös tulosten tulkinnaksi. Se
tarkoittaa sitä, että aineistosta tuotettujen johtolankojen perusteella tehdään merkitystulkinta
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.
Tämän työn analyysimenetelmät ovat sisällönanalyysi ja teemoittelu. Sisällönanalyysi
on yksi tapa tehdä tekstianalyysi ja siinä etsitään tekstin merkityksiä. Kohteena oleva
dokumentti voi olla kirja, artikkeli, kirje, haastattelu, puhe, keskustelu tai jokin muun
kirjalliseen muotoon aikaansaatu materiaali. Sisällönanalyysin päämääränä on tiiviissä
muodossa oleva kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2002:
105–106). Teemoittelussa aineistosta nostetaan esille tutkimuskysymystä valaisevia teemoja.
Kiinnostavien teemojen esiintymistä aineistossa voidaan sen jälkeen vertailla. Tavoitteena on
ensin löytää ja sitten erotella tutkimusongelman kannalta oleelliset aiheet. Pelkät teemoittain
järjestellyt sitaatit eivät riitä, vaan onnistuneessa teemoittelussa teoria ja empiria ovat
vuorovaikutuksessa ja tekstissä ne on sidottu yhteen. Teemoittelu on suositeltava
analyysimenetelmä etenkin käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseen. Ihmisten tarinoista
poimitaan tutkimusongelman kannalta oleelliset tiedot (Eskola & Suoranta 1998: 175–179).
Analyysi

voi

olla

aineistolähtöinen,

teoriasidonnainen

tai

teorialähtöinen.

Aineistolähtöisessä analyysissä teoria pyritään rakentamaan aineistosta. Teoriasidonnaisessa
analyysissä on yhteyksiä teoriaan, mutta se ei varsinaisesti pohjaudu teoriaan. ”Teoria”
sisältää

kokoelman

erilaisia

teorioita,

aikaisempia

tutkimustuloksia

ja

käsitteitä.

Teorialähtöinen analyysi lähtee liikkeelle teoriasta, johon palataan takaisin aineistossa
käynnin jälkeen. Teoria on tällöin yleensä jokin malli tai jonkun tutkijan esittämä ajatus, josta
voidaan johtaa hypoteesi (Eskola 2001: 136–137). Käytännössä eri analyysitavat kuitenkin
kietoutuvat toisiinsa ja rajat niiden välillä eivät ole selviä. Sen lisäksi harvoin vain yksi
analyysitapa riittää (Eskola & Suoranta 1998: 162). Tämän pro gradun analyysi on
teoriasidonnainen, sillä työn ”teoria” koostuu keskeisten käsitteiden määrittelyistä ja aiempien
tutkimustuloksien esittelyistä. Lisäksi teemat pohjautuvat sekä kirjallisuuteen että aineistoon.
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Analyysin aluksi laadin teemat haastattelukysymyksien pohjalta, ja jakaessani aineistoa
teemoihin lisäsin niitä pari lisää. Niiden alle keräsin aineistosta kutakin teemaa käsittelevät
kohdat. Aluksi teemoja oli yhteensä 13 kappaletta ja ne olivat seuraavat:
1. Samaistumisen kohde ja asuinpaikan merkitys, alueellisen identiteetin alemmat tasot
2. Asuinalueen paikallisyhteisö
3. Kyläyhdistyksen toiminta
4. Kuntaliitoksen vaikutukset (2009)
5. Monikuntaliitoksen vaikutukset (2013)
6. Suhtautuminen

Uuteen

Ouluun,

kaupunkiin

ja

hallintoon,

suhtautuminen

monikuntaliitokseen
7. Suhtautuminen Uuteen Ouluun, ihmisiin ja asukkaisiin, suhtautuminen suurempaan
”paikallisyhteisöön”
8. Paikallisuuden ilmeneminen, säilyttäminen ja merkitys, ylikiiminkiläisyys
9. Paikallisuuden tuottaminen, mekanismit
10. Alueellisen identiteetin ylemmät tasot
11. Alueellisen identiteetin määritelmä
12. Suhtautuminen vuoden 2009 kuntaliitokseen ja Oulun kaupunkiin
13. Kiinnostuneisuus oman asuinalueen historiasta

Seuraavaksi yhdistin teemoja, jotka sivusivat toisiaan. Yhdistämisen tein myös sen vuoksi,
että joihinkin niihin kertyi vähän vastauksia. Lopuksi pääteemoja on viisi kappaletta. Suluissa
näkyy, mitkä teemat olen kuhunkin pääteemaan yhdistänyt.
1.

Alueellinen identiteetti (1, 10, 11)

2.

Paikallisyhteisö (2, 3)

3.

Kuntaliitos 2009 (4, 12)

4.

Monikuntaliitos 2013 (5, 6, 7)

5.

Paikallisuus ja ylikiiminkiläisyys (8, 9, 13)
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TULOKSET
Ryhmä 1 Hiltukylä

Hiltukylä sijaitsee lähellä Ylikiimingin kirkonkylää. Matkaa Oulun keskustaan on 40
kilometriä (Google Maps 2014). Tässä ryhmässä haastateltavia oli neljä, kolme naista ja yksi
mies. Kaksi on asunut aina ja kaksi muuta suurimman osan elämästään Ylikiimingissä.

Alueellinen identiteetti
Asuinpaikalla koettiin olevan merkitystä. Yhdelle haastateltavalle oma kotitalon paikka on
tärkeä ja hän haluaa asua samalla paikalla, mihin esi-isät ovat aikoinaan muuttaneet. Toiselle
oma asuinpaikka on hyvä sen vuoksi, että se sijaitsee rauhallisella alueella, eikä hän lähtisi
koskaan asumaan kaupungin keskustaan. Kolmannelle vastaajalle asuinpaikan omalla
kulttuurilla on merkitystä. Neljäs vastaaja, joka ei ole syntynyt Ylikiimingissä, mutta on
muuttanut sinne nuorena, koki kotiutuneensa hyvin nykyiseen asuinpaikkaan. Hänen
mielestään Ylikiimingissä uuden ihmisen vastaanotto oli hyvä ja lämmin, mikä helpotti
kotoutumista. Asumiseen vaikuttaa myös se, että puoliso haluaa asua siellä. Haastateltavat
sanoivat olevansa yhä ylikiiminkiläisiä eivätkä oululaisia. Heidän mukaansa kaupungin
palveluiden alla oleminen ja verojen maksaminen Ouluun ei muuta ihmisiä oululaisiksi.
Yhden vastaajan mukaan vanhemmilla ihmisillä identiteetti ei enää muutu oululaiseksi, mutta
nuorilla se voi muuttua. Erään vastaajan mukaan kuntaliitoksen aikaan koettiin jonkinlaista
identiteettikriisiä siitä, saavatko ihmiset edelleen olla ylikiiminkiläisiä.
”Justiinsa tämä, kun kysytään, että tuota ollaanko, koetaanko me olla oululaisia vai. Niin
minä sanon, että me ei muututa miksikään oululaisiksi, ku me olla ylikiiminkiläisiä, se on
siinä se meijän iden[titeetti].”
Ryhmässä kaikki kokivat olevansa Oulun seudun asukkaita. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi,
että on myös pohjoispohjanmaalainen. Eräs haastateltava totesi, että Etelä-Suomessa
liikkuessa ei kannata sanoa olevansa ylikiiminkiläinen, koska monikaan ei siellä tiedä, missä
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kyseinen paikka sijaitsee. Oulu on paikka, joka määrittää myös ympäristöalueita.
Keskustelussa esiin nousi myös termi Oulun kaari, jonka ajatellaan ehkä tarkoittavan samaa
kuin Oulun seutu. Alueellisen identiteetin käsitteen määrittäminen ei ollut kaikille helppoa,
mutta esiin nousi muutamia määritelmiä. Yhden vastaajan mukaan se rakentuu kaikista niistä
asioista, joista haastattelun aikana oli keskusteltu. Lisäksi hän sanoi, että se on monitahoinen.
Toisen vastaajan mukaan ylikiiminkiläinen identiteetti rakentuu omasta murteesta, asukkaiden
luonteesta ja toimintavoista.
”Se on niinku jos aattelee tätäki Ylikiiminkiä, täällähän on tämä oma murre - -. Sitten tämä
niinku toimintatapa ja tämä kanssakäymisen kulttuuri täällä, niin kyllä se varmaan niistä sillä
tavalla rakentuu. Ja semmosesta tietynlaisesta elämänasenteesta, just siitä, et ollaan jollakin
tavalla vähään tyytyväisiä ja ystävällisiä.”

Paikallisyhteisö
Hiltukylän ryhmässä vastaajat kokivat kuuluvansa samaan yhteisöön asuinalueen muiden
asukkaiden kanssa. He sanoivat, että on kuitenkin paljon itsestä kiinni, kuinka paljon on
tekemisissä naapureiden kanssa. Heidän mukaansa kyläläiset kuitenkin tuntevat toinen
toisensa ja naapurissa voi mennä käymään ilmoittamattakin. Erään vastaajan mukaan
Hiltukylä ei ole ehkä niin tiivis yhteisö kuin muut kauempana kirkonkylästä sijaitsevat kylät.
Yhteisöllisyydestä kuitenkin kertoo se, että toisten kyläläisten liikkumiset huomataan ja
huolestutaan, jos jotakin ei pitkään aikaan näy. Oma asuinpaikka kylällä myös vaikuttaa
siihen, kuinka tiiviisti kokee kuuluvansa kyläyhteisöön.
”Minusta tuntuu tuo Hiltukylä on ehkä semmonen, niinku ei niin tiivis, ku joku tommonen
kauempana oleva. Me ollaan ehkä vähän tässä kirkonkylän kuppeessa niin. Että meillä ei
kauheen tiivis oo se kylä kylähenki ja kyläyhteisö, mutta tuota kyllä minusta tuntuu, - - että voi
mennä käymään naapurissa vaikka ei oo eeltä soittanukkaan.”
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Kyläyhdistyksen toiminta on ollut välillä aktiivisempaa ja välillä hiljaisempaa. Joskus on
keskusteltu liittymisestä johonkin toiseen kyläyhdistykseen, mutta osa jäsenistä vastusti
liittymistä, joten Hiltukylän kyläyhdistys säilyi omanaan. Toimintaan toivotaan mukaan
enemmän nuoria. Haastateltavista kaksi on tai on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa
aktiivisesti. Yksi vastaajista on ollut toiminnassa mukana vain vähän, koska erilaisiin
kokouksiin osallistuminen ei innosta. Sen sijaan hän koki harrastusyhteisön eli hirviporukan
omanlaiseksi kyläyhteisöksi, koska siinä on mukana monta hiltukyläläistä. Kyläyhdistyksen
järjestämät yhteiset kokoontumiset on koettu mukavaksi, sillä silloin tapaa muita kyläläisiä.
Kyläyhdistys on järjestänyt muun muassa hiihtokilpailuja, siivoustalkoita ja erilaisia retkiä.
”Ne on kyllä ihan mukavia aina ne yhteiset, mitä touhutaan että. Siinä kuitenkin näkkee sitten
vähän isompaa porukkaa kerralla.”
Kuntaliitos 2009
Vuoden 2009 kuntaliitos ja sen vaikutukset herättivät paljon keskustelua. Kuntaliitoksen
tuomina haittoina pidettiin palveluiden huonontumista ja niiden karsimista, pienten koulujen
lakkauttamista ja teiden ylläpidon huonontumista. Erään vastaajan mukaan veroäyri nousi,
mutta toisaalta sitä olisi pitänyt nostaa joka tapauksessa. Opettajien työssä ryhmän
näkemyksen mukaan ylimääräiset työt lisääntyivät. Kokonaisuudessaan suurimmat kielteiset
vaikutukset tulivat ryhmän mielestä terveyden- ja vanhustenhoitoon. Niiden ajateltiin
toimineen hyvin ennen kuntaliitosta. Haastateltujen mielestä myös byrokratia lisääntyi ja sen
vuoksi asioiden hoitaminen vaikeutui. He kokivat, että eriarvoisuus lisääntyi, koska
ylikiiminkiläiset eivät ole samassa asemassa kantaoululaisten kanssa. Hyviä puolia
kuntaliitoksessa olivat kirjastopalveluiden parantuminen, koulupsykologin ja -kuraattorin
palveluiden saatavuuden parantuminen, kaavateiden kunnostaminen

sekä pyörätien

rakentaminen Vesalan ja kirkonkylän välille. Varsinaisen haastattelun jälkeen yhdeksi hyväksi
asiaksi mainittiin asukastupa.
Kuntakylttien poistaminen rajoilta ja oman vaakunan häviäminen tuntuivat parista
vastaajasta ikävältä. Osa vastaajista oli mukana kunnanvaltuustossa, kun päätöstä
kuntaliitoksesta tehtiin. Heidän mukaansa tuossa tilanteessa oli tarjolla vain huonoja
vaihtoehtoja, joista jouduttiin valitsemaan. He kertoivat, että Ylikiimingin kunnanvaltuustossa
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tehtiin yksimielinen päätös kuntaliitoksesta, koska muuten kunnan olisi pitänyt ottaa lainaa ja
karsia palveluja. Pari haastateltavaa olivat pettyneitä, kun uudelle kunnalle ei tullut vaakunaa,
jossa myös Ylikiiminki olisi näkynyt jollakin tavalla. Näin oli valmistelujen aikana jossakin
vaiheessa heidän kertomansa mukaan luvattu. Yhdellä vastaajalla ei ollut tunteita kuntaliitosta
kohtaan etukäteen eikä itsenäisenä kuntana pysyminen ollut merkityksellinen asia, mutta
myöhemmin hän on ollut pettynyt kaupungin toimintatapaan. Hän mainitsi, ettei vanha
kuntarakenne ole enää tarpeellinen tähän päivään. Välimatkoilla on nykyisin pienempi
merkitys, joten kuntien koko voi olla isompi kuin ennen.
”Niinku minä aina sanon, että periaatteessahan nämä vanahanajan pitäjät, nehän on hevosja jalakakulun aikana tehtyjä, - - että mistää ei oo mihinkään pitkä matka - -.”
Suhtautuminen Oulun kaupunkiin oli monessa suhteessa kielteistä. Vastaajien mukaan
kaupungilla on liikaa työntekijöitä, joille kaikille ei riitä töitä. He kokivat, että Oulussa ei
luoteta ylikiiminkiläisten osaamiseen eikä sitä arvosteta, että joku tekee työnsä tunnollisesti.
Kaupungin palveluksessa töissä olleet haastateltavat kertoivat, että ihmiset ja työkaverit eivät
muuttuneet, mutta työnantajan toiminta muuttui tylyksi kuntaliitoksen myötä. Tämä vaikutti
työn tekemisen mielekkyyteen. Vastaajien mielestä hallinnon eri portaita on liian paljon,
minkä takia asioiden hoitaminen on hidasta ja kallista. Päätöksenteossa suunnitellaan yksi asia
kerrallaan eikä kukaan katso kokonaisuutta ja asiakkaan etua. Vaikka koko ajan suunnitellaan
miten voisi säästää, vastaajien näkemyksen mukaan mennään kuitenkin juuri päinvastaiseen
suuntaan.

Monikuntaliitos 2013
Monikuntaliitos ei useamman haastateltavan mielestä ”tuntunut miltään”. Näkyvimpiä
vaikutuksia heidän mukaan ovat olleet lääkäripula ja terveyskeskuksen muuttuminen
hyvinvointipisteeksi. Yksi haastateltavista kertoi, että monikuntaliitoksen jälkeen Ylikiiminkiä
ei enää huomioitu erikseen, vaan sen katsottiin kuuluvan Kanta-Ouluun. Erään vastaajan
mukaan palvelut voivat huonontua entisestään, kun niitä siirretään naapurisuuralueelle
Kiiminkiin. Toisen vastaajan mielestä siitä ei tosin ole suurta haittaa, koska Kiiminki sijaitsee
kuitenkin lähempänä kuin Oulun keskusta. Muuten monikuntaliitos ei haastateltavien mielestä
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vaikuttanut ylikiiminkiläisiin ja suhtautuminen muihin uusiin oululaisiin on sama kuin
ennenkin. Osasta vastaajista Yli-Ii tuntuu läheisemmältä kuin Oulu, koska siellä olosuhteet
ovat samanlaiset kuin Ylikiimingissä. Yli-Iin eräs haastateltava ennakoi tulevan kärsimään
samalla tavalla kuin Ylikiiminki. Muut liittyneet kunnat ovat hänen mukaan isompia ja tulevat
pärjäämään hyvin uudessa Oulussa. Vanhan naapurikunnan Kiimingin kanssa ei koettu
oltavan samaa yhteisöä, vaan yksi vastaajista kertoi heti korjaavansa, jos joku luulee hänen
kotipaikkansa olevan Kiiminki. Erään vastaajan mukaan tuntuu ihmeelliseltä, että monet
kantaoululaiset eivät tiedä, missä Ylikiiminki sijaitsee.

”Ja sitten ne saattaa olla, että ne sannoo, että oot sieltä Kiimingistä. Eikö Ylikiimingistä,
sieltä paremmasta.”
”Yli-Iin kohtaloa minä oon vain surkeutellu. Kiiminki ja Haukipuvas pärjää, ne on isoja, ei
niillä oo hättää niillä.”

Paikallisuus ja ylikiiminkiläisyys
Yhden vastaajan mukaan Ylikiimingissä on oma kulttuurinsa. Hän ajatteli, että myös kylien
välillä löytyy eroja esimerkiksi murteessa. Ylikiiminkiin aikoinaan muuttanut henkilö on
kokenut vieraan ihmisen vastaanoton olleen hyvä ja lämmin. ”Ystävällisesti Ylikiiminki” oli
vanhan kunnan mainoslause, joka hänen mukaansa tuli kaiken kansan luonteesta, joka on
lämmin ja ystävällinen. Oululaisen ja ylikiiminkiläisen välillä nähtiin selvä kaupunkimaaseutu ero. Tämä ero näkyy ryhmän mukaan elämäntavassa ja toimintakulttuurissa. Erään
vastaajan mukaan ylikiiminkiläiset ovat luonteeltaan nöyriä, vaatimattomia, vähään
tyytyväisiä ja luotettavia, eikä Ylikiimingissä ole päässyt syntymään isoja hallitsevia taloja ja
sukuja. Hänen kertomansa mukaan ylikiiminkiläisiä on joskus kuvailtu lappalaisten ja
savolaisten yhdistelmäksi.
Esille tuli myös, että Ylikiiminki on paikka, joka ei sijaitse minkään valtareitin
varrella, ja josta on hitaasti liikuttu muualle. Tämän takia heidän näkemyksensä mukaan
monet ylikiiminkiläiset ovat sukua toisilleen. Ryhmän mukaan Ylikiimingissä ihmisiä
puhutellaan sukunimen sijaan talon nimellä, mikä on monien maalaiskylien vanha tapa.
Hiltukyläläisten mielestä Ylikiimingissä ihminen voi vapaasti olla oma itsensä, mikä saa
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aikaan kotoisuuden tunteen. Esimerkiksi paikalliseen ruokakauppaan voi mennä vähän
huonommillakin vaatteilla. Keskustelussa esille nousi myös ylikiiminkiläisenä piirteenä
”paikallinen parlamentti”, jolla tarkoitetaan paikalliselle huoltoasemalla säännöllisesti
keskustelemaan kokoontuvia ihmisiä.

”Joskus 1700-luvulla täällä kierteli semmosia ylioppilaita, jotka teki kansatieteellistä
tutkimusta. He tulivat siihen tulokseen, että ylikiiminkiläinen on lappalaisen ja savolaisen
risteytys eli se on hyvin luotettava ja sen puheisiin voi melkein aina luottaa.”
”- - täällä on ihmisellä tilaa olla semmonen, ku se on, että ei tarvi niinku pittää välttämättä,
jos ei halua niin semmosta virallista julkisivua tai semmosta. Niinku olla kauhian palijo
hienompaa ku mitä on. Ja se on varmaan yks siitä, et miks täällä on niin hyvä olla.”

Ryhmässä todettiin, että paikallisia piirteitä on pyritty säilyttämään. Tärkein tapa heidän
mukaansa on Tervastiimaviikko, joka on vuosittain kesällä järjestettävä perinneviikko. Muita
tapoja ovat kotiseutuyhdistyksen toiminta sekä paikallisen vanhan sananlaskuperinteen
säilyttäminen. Oman asuinalueen historiasta Hiltukylän ryhmässä oltiin kiinnostuneita,
etenkin kun monella vastaajalla sukujuuret ovat tällä kylällä. Heidän mielestään on tärkeää,
että tietoa oman asuinalueen historiasta säilytetään ja siirretään nuorille. Yhdestä vastaajasta
on kiinnostavaa, kun on jossakin paikassa syvällä juuret. Hän on esimerkiksi kerännyt talteen
vanhaa esineistöä.

Ryhmä 2 Vesala
Vesala sijaitsee Ylikiimingistä Ouluun menevän tien varrella. Matkaa Ylikiimingin
kirkonkylään on kuusi kilometriä ja Ouluun 32 km (Google Maps 2014). Kylä on viime
vuosien aikana kasvanut paljon. Fokusryhmässä osallistujia oli kolme henkilöä, kaksi naista ja
yksi mies. Kaksi vastaajaa ovat syntyneet Ylikiimingissä, mutta ovat asuneet välillä
useamman vuoden muualla. Kolmas on asunut Ylikiimingissä seitsemän vuotta.
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Alueellinen identiteetti
Tässä ryhmässä oli paljon vaihtelua sen suhteen, mihin alueeseen ryhmän jäsenet kokivat
kuuluvansa. Paluumuuttajista toinen koki kuuluvansa Ouluun, toinen enemmän Ylikiiminkiin.
Jälkimmäinen heistä kertoi myös, että Ylikiiminki on hänelle aluetasona läheisempi kuin
asuinkylä. Haastateltava, joka on muuttanut alueelle muualta, ei kokenut olevansa oululainen
eikä ylikiiminkiläinen. Hän kuitenkin ajatteli, ettei Ylikiiminki ole vielä Oulua. Vesalan
ryhmässä todettiin, että on luonteesta kiinni, missä ja kuinka hyvin ihminen viihtyy. He
asuisivat mielellään vielä kauempana maalla, mutta työ- ja asiointimatka halutaan säilyttää
kohtuullisena. Ylikiiminkiin muualta muuttanut piti myös kaupungissa asumisesta, mutta
elämä maaseudulla on hänen mukaansa parempaa. Kaksi vastaajaa kokei itsensä Oulun
seudun asukkaiksi ja kolmas määritteli asuvansa Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Yksi heistä
totesi, että muualla Suomessa ei osata paikantaa asuinpaikkaa, jos yrittää ensin sanoa olevansa
Ylikiimingistä. Sen sijaan kaikki tietävät, missä Oulu sijaitsee.
”No minä koen kyllä vahavasti kuuluvani Ouluun, en ala ennää erittelemään, että on
Ylikiiminki vaan me ollaan niinku Oulua..”
”Mää ehkä taas koen olevani kuitenki enempi ylikiiminkiläinen kun oululainen. Edelleen.
Mutta toki osana Oulua ja kun Oulussa ollu pitkään ennen tätä, niin on tietenki oululainenkin.
Mutta varmaan niinku paikkana se Ylikiiminki on eniten se oma. Sen sijaan se Vesala taas
tuntuu vähän semmoselta kauemmalta, että ehkä enemmän just Ylikiiminki kuin Vesala.”
Yksi haastateltava määritteli alueellisen identiteetin tarkoittavan sitä, että ihminen kuuluu
johonkin paikkaan. Se tarkoittaa hänen mukaan myös sitä, että millainen joku paikka on,
mihin vaikuttaa muun muassa paikan historia. Toisen vastaajan mukaan alueellinen
identiteetti rakentuu ihmisistä, heidän toimintatavoistaan sekä ympäristöstä. Ryhmässä heräsi
myös keskustelua identiteettikriisistä, onko ylikiiminkiläisillä nyt sellainen vai joko se on
mennyt ohi. He totesivat, että kuntaliitoksen seurauksena ylikiiminkiläisten oma identiteetti
on vahvistunut, mikä näkyy edelleen. Esimerkiksi ihmiset ovat puolustaneet oman kirjaston
säilymistä.
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”- - niin kauhean moni kyläläinen on ollu niinku et joo, pittää mennä pitämään puolia, et on
se nyt kumma, ettei kirjasto pysy. Että kyllä se ehkä nostaa vähän semmosta niinku ajatusta
edelleen, vaikka siitä liitoksesta on jo aikaa.”

Paikallisyhteisö
Vastaajien mukaan on tärkeää kuulua paikallisyhteisöön ja he kokivat itse kuuluvansa siihen.
Kylälle muualta muuttanut on yrittänyt aktiivisesti oppia tuntemaan oman kylän asukkaita ja
hakeutui sen vuoksi mukaan kyläyhdistyksen toimintaan. Yksi vastaajista koki kuulumisen
tärkeäksi, vaikka ei ole itse aktiivinen kyläläinen. Vesalassa koulu ja kyläyhdistys tekevät
paljon yhteistyötä, minkä ajateltiin olevan hyväksi molemmille. Yhdessä toimimalla saadaan
enemmän voimavaroja molempien toimintaan. Haastateltavien mielestä on hyvä, että kylällä
on toimintaa. Järjestetyissä tapahtumissa yhden vastaajan näkemyksen mukaan käy väkeä,
tosin usein samat ihmiset, osan kyläläisistä jäädessä ulkopuolelle joko tahtomattaan tai
tietoisesti.

Kuntaliitos 2009
Kuntaliitos toi ryhmän mukaan monenlaisia muutoksia. Vastaajien mukaan kuntaliitos vaikutti
palveluihin, jotka muuttuivat isolle kaupungille tyypillisiksi. Asioiden hoito siirtyi
kaupunkiin, kun monet virastot sijaitsevat nykyisin siellä. Joustavuus ja ”maalaisjärjen”
käyttö heidän mielestään katosi ja ”kasvottomuus” lisääntyi. Vaikka työntekijät esimerkiksi
terveyskeskuksessa ovat samat kuin ennenkin, ilmapiiri muuttui. Erään haastateltavan
kokemuksen mukaan aiemmin pienessä kunnassa ihmiset tekivät töitä ihmisten kanssa. Hänen
mielestään vanhustenhoitopalveluissa tuli kuntaliitoksen myötä muutos huonompaa suuntaan.
Toinen vastaajista koki, että terveyskeskus toimii kuitenkin yhtä hyvin kuin ennenkin. Kaikki
kielteiset muutokset ja palveluiden laadun huonontuminen eivät ryhmän mukaan johdu
kuntaliitoksesta, vaan ne ovat osa kaupungin yleisiä säästötoimia. He ajattelivat, että palvelut
tulevat huonontumaan joka paikassa muuallakin samalla tavalla.
Myönteisiä muutoksia, joita Vesalan ryhmässä mainittiin, olivat halvemmat linjaautoliput, erityislastentarhaopettajan ja -psykologin palvelujen saaminen ja pyörätien
rakentaminen Vesalan ja kirkonkylän välille. Julkisen liikenteen kulkuyhteyksien koettiin
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olevan hyvät verrattuna moneen muuhun paikkaan. Kuntaliitoksen seurauksena Vesalan
koulun remontoimiseen saatiin lisärahoitus. Toisen haastateltavan mielestä myönteinen asia
on myös se, että Ylikiimingissä on vielä kaksi omaa koulua, vaikka alue on asukasmäärältään
pieni.
Tässä ryhmässä haastateltavat ajattelivat, että kuntaliitoksen seurauksena tapahtui
kyläyhdistysten ja -yhteisöjen ”herääminen”. Heidän mielestään kuntaliitos nosti kylien
yhteishenkeä ja sai aikaan sen, että monella kylällä on nykyisin aktiivista toimintaa. He
totesivat, että kyläyhdistykset tulivat lakkautettujen koulujen tilalle pitämään kyliä elävinä.
Erään vastaajan mukaan kyläyhdistyksiä tarvitaan, vaikka kaupungilla onkin omaa
lähidemokratiatoimintaa kuten suuralueiden asukastuvat. Toinen haastateltava koki, että
Ylikiimingin asukastuvan ajatellaan palvelevan enemmän kirkonkylän kuin koko suuralueen
asukkaita.
Toisesta Ylikiimingissä syntyneistä haastatelluista kuntakylttien poistamien vanhoilta
kuntarajoilta ”ei tuntunut miltään”. Toisesta taas rajojen katoaminen tuntui haikealta, vaikka
toisaalta kunnan liittyminen osaksi Oulua ei haitannut. Sen sijaan kuntaliitos oli yksi syy
hänen paluumuuttoonsa Ylikiiminkiin. Hänen mukaansa on ymmärrettävää, ettei pienellä
kunnalla olisi ollut mahdollisuuksia pysyä itsenäisenä. Kolmannen vastaajaan mukaan
paikallisuus ei ole kiinni kylteistä. Kaupungin päätöksenteko sai tässä ryhmässä kritiikkiä
siitä, että siellä jokainen työntekijä hoitaa omat tehtävänsä eikä kukaan katso kokonaisuutta.
Erään vastaajan mukaan esimerkiksi vanhustenhoidossa työntekijät ovat hyviä työssään,
mutta kaupungin taholta heille ei anneta tarpeeksi aikaa ja resursseja tehdä työtään. Hänen
mielestään kuntaliitoksen haittapuolista kärsivät etenkin reuna-alueilla asuvat vanhukset ja
lapsiperheet. Toisen haastateltavan näkemys oli, että suuret kunnat ovat kuitenkin
tulevaisuuden kehityksen suunta. Välimatkat paikkojen välillä menettävät yhä enemmän
merkitystään ja samalla palveluja kehitetään siihen suuntaan, että yhä useampi voi asua
kotonaan, vaikka palvelut eivät sijaitsekaan lähellä.
”Se ehkä kelle se eniten tuntuu, niin on just varmaan vanhat ihmiset, nuo jotka assuu
syrjäkylillä ja sitten lapsiperheet, jotka assuu kans vaikka vähän kauempana.”
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Monikuntaliitos 2013
Vesalan ryhmässä todettiin, että monikuntaliitoksen vaikutuksia ei tavallinen kuntalainen
huomannut, mutta Oulun kaupungin palveluksessa oleville se näkyi työn kautta. Yksi
vastaajista kertoi, että kaupunki unohti Ylikiimingin monikuntaliitoksen myötä. Kaupunki on
keskittynyt enemmän uusiin liittyjiin, vaikka haastateltavan mukaan tulisi muistaa, että myös
Ylikiiminki on vasta liittynyt Ouluun ja on samalla tavalla reuna-alue muut uudet alueet.
Vesalan ryhmän suhtautuminen muihin uusiin oululaisiin ei ole muuttunut. Yksi
haastateltavista mainitsi, että kokee muiden oululaisten kanssa yhteenkuuluvuutta
suomalaisuuden tasolla. Lisäksi toisen vastaajan mukaan he ovat samassa asemassa uusien
oululaisten kanssa, koska vanhat kunnat ovat nyt suuria lähiöitä Oulun sisällä. Hänen
mielestään on kuitenkin tärkeää säilyttää vanhojen kuntien omat paikalliset piirteet ja
perinteet, koska alueet ovat keskenään erilaisia.
”Jotenki sillain säilyy ne perinteetki. Sen paikan ja seudun semmoset omat tyypilliset
perinteet, onhan meilläki jotkut omat asiat verrattuna vaikka Ouluun, tai Haukiputtaalla ne
omat asiat verrattuna Ouluun. Et jos aatellaan, niin meilläkin on kuitenkin just tuo
tervanpoltto ja nuo niin ne on semmosta vanahaa perinnettä mitä täällä on aina tehty. Et
sitten ehkä Haukiputtaalla voi enempi olla semmosta mereen liittyvää historiaa ja kuitenki
sitten omanlaista, et kyllä musta se pittää säilyä ja tuleville polovillekki mielellään.”
Paikallisuus ja ylikiiminkiläisyys
Ryhmän näkemys oli että, oululaiset ovat kaupunkilaisia ja ylikiiminkiläiset maalaisia. Lisäksi
todettiin, että maaseudulla on verkkaisempi elämäntapa. Yhden vastaajan mukaan
Ylikiimingille tyypillistä on yhteisöllisyys, jota ei kaupungista samalla tavalla löydy. Toisen
vastaajan mielestä yhteisöllisyys on vanha maaseudulle tyypillinen tapa, joka tosin on
vähenemässä. Hänestä Ylikiimingin murre on hieman erilainen kuin Oulun murre, mutta
ihmisten luonteenpiirteissä hän ei näe eroja. Keskustelussa esiin nousi myös se, kuinka
Ylikiimingissä on mahdollisuus elää rennommin ja paikalliseen kauppaan voi mennä vaikka
kumisaappaissa.
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”Oululainen on kaupunkilainen ja ylikiiminkiläinen on enemmän semmonen maalainen.”
” Ehkä täältä saattaa joku lähtä vielä kumpparit jalassa kirkonkylällä käymään.”

Paikallisia piirteitä on Vesalan ryhmän mielestä pyritty säilyttämään. He mainitsivat
Tervastiimaviikon, jonka nähdään viime vuosina kasvaneen yhä merkittävämmäksi
tapahtumaksi. Perinteiden säilyttämisen he kokivat tärkeäksi ja alueella syntyneet olivat
kiinnostuneita omista juuristaan, vaikka he eivät ole niitä kovin paljon tutkineetkaan. Yksi
haastateltava oli tyytyväinen siihen, että vanhojen ihmisten tarinoita on kerätty talteen ja
oman kylän historiaa on koottu historiikiksi.

Ryhmä 3 Ylivuotto
Ylivuotto on kylä suuralueen itäisessä osassa lähellä Utajärven rajaa. Kylä sijaitsee 26
kilometrin päässä Ylikiimingin kirkonkylältä ja 63 km päässä Oulun keskustasta (Google
Maps 2014). Ryhmässä oli osallistujia yhteensä viisi, kaksi naista ja kolme miestä.
Haastateltavista kolme on syntynyt Ylikiimingissä, mutta he kaikki ovat välillä asuneet
jonkun aikaa muualla. Loput kaksi ovat muuttaneet alueelle muutamia vuosia sitten. Lisäksi
haastattelun puolen välin jälkeen paikalle tuli vielä yksi henkilö, joka ei varsinaisesti kuulunut
fokusryhmään. Hän myös osallistui keskusteluun ja hänen vastauksensa on otettu mukaan
analyysiin.
Alueellinen identiteetti
Ylivuoton ryhmässä kylältä kotoisin olevat haastateltavat kokivat olevansa ylikiiminkiläisiä ja
ylivuottolaisia. Yhdelle heistä kotipaikka on tärkeä ja hän ei sitä aio vaihtaa, vaikka
esimerkiksi kulkuyhteydet ovat huonot. Sen sijaan Oulu tuntuu jollakin tavalla kaukaiselta
paikalta. Toinen vastaajista on asunut muualla välillä, mutta ei ole sopeutunut sinne, vaan on
aina kaivannut kotipaikkaan. Tämän kaukokaipuun hän ajatteli johtuvan juurista ja
tunnesiteistä. Haastateltava, joka on muuttanut kylälle muutama vuosi sitten, ja joka on
elämänsä aikana asunut monessa eri paikassa, koki hyväksi asiaksi, että nyt ollaan oululaisia.
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Hänelle kuntaa tärkeämpi on paikka, jossa hän asuu. Hänelle syrjäseudulla asuminen on oma
tietoinen valinta, ja hän tiedostaa, että siellä asuvan täytyy hakea palvelut itse. Toiselle
muualta muuttaneelle Ylivuotto on rauhallinen paikka asua. Hänen mukaan jokaiseen
asuinpaikkaan on täytynyt sopeutua ja sopeutuminen on paljon itsestä kiinni. Keskustelussa
todettiinkin, että on itsestä kiinni, kuinka hyvin asuinalueellaan viihtyy.

”Kyllä sitä aikalailla ylivuottoseks itsensä tuntea”
”Mutta kuitenkin täällä on hyvä olla, tämä on meille koti”.
Pari vastaajaa koki asuvansa Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla. Yksi haastateltava koki
ylemmistä aluetasoista läheisimmäksi Oulun läänin. Lisäksi erään haastateltavan mukaan nyt
voi oikeastaan sanoa olevansa Oulusta, kun nykyinen Oulu on niin laaja, että se on melkein
sama asia kuin Oulun seutu ennen kuntaliitosta. Myös Oulun kaari mainittiin ja sen
muisteltiin kuntaliitoksien jälkeen muuttuneen Iin seutukunnaksi. Tässä ryhmässä
keskusteltiin vielä siitä, kuuluuko Ylikiiminki Pohjois- vai Keski-Suomeen, jos Suomi jaetaan
kolmeen osaan. Useimmat olivat sitä mieltä, että alue kuuluu Pohjois-Suomeen.
Alueellisen identiteetin määritelmä oli erään vastaajan mukaan lyhyesti sanottuna
vuottolaisuutta eli samaistumista omaan kylään. Toisen vastaajan mukaan ylikiiminkiläiseen
identiteettiin kuuluvia asioita ovat paikallisuuden ja luonnon säilyttäminen, kulttuuri, työtavat,
vuorovaikutustapa, välittäminen ja rauha. Hän ajatteli paikallisidentiteetin merkityksen
kasvavan tulevaisuudessa sekä vahvistuvan, jos sen olemassaoloa yritetään hallinnon taholta
vastustaa. Hänen mukaansa ihmisten paikallisidentiteetti on erilainen maalla kuin
kaupungissa. Toisen vastaajan näkemyksen mukaan alueellinen identiteetti on maaseudun
asukkailla vahvempi siksi, että usein maalla asuvalla on vahvat sukujuuret omaan
asuinpaikkaan. Kaupungissa väestö taas on liikkuvampaa, joten paikkaan samaistuminen jää
heikommaksi.
”Se paikallisidentiteetti siinä vaan vahavistuu, mitä enemmän sitä vastustettaan.”
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Paikallisyhteisö
Ryhmän jäsenet kokivat kuuluvansa samaan yhteisöön asuinalueensa muiden asukkaiden
kanssa riippumatta siitä, kuinka kauan he ovat kylällä asuneet. Maamiesseuran talo on yhdelle
haastateltavalle vähän niin kuin toinen koti. Toinen vastaaja hakeutui heti muuton jälkeen
mukaan toimintaan, koska kokee itsensä ”yhdistysihmiseksi”. Hänelle kyläyhdistyksen
säilyminen on tärkeää siksi, että näin myös kunnioitetaan aikaisempien sukupolvien tekemää
työtä. Kylä- ja maamiesseuran tavoite on pitää kylää elävänä. Useamman vastaajan mukaan
huolena on, löytyykö seuraavaa sukupolvea, joka on valmis tulemaan mukaan toimintaan ja
ottamaan vastuuta. Nuoret muuttavat usein kylältä pois ja toimintaan osallistuminen päättyy
samalla. Kesällä 2014 kylä- ja maamiesseura järjesti kerran viikossa kesäkahvilan
seurantalollaan, koska se halusi tarjota kyläläisille kokoontumispaikan. Kahvila koettiin
tarpeelliseksi ja se keräsi sekä nykyisiä että entisiä kyläläisiä yhteen.

”Ainakin mulle tosissaan tuli, - - että ihan niitten aikasempien ihmisten vuoksikin, niin täytyy
edelleenkin pittää tämmöstä, vaikka tässä on väki vähentyny kovasti. Mutta jotenki pitäs
saaha vielä uusia, että kyllä me ollaan sen verran vähän velekaa noille menneille sukupolville
ja muille ja taas sitten tulevillekkin.”

Kuntaliitos 2009
Vuoden 2009 kuntaliitoksen myönteisiä vaikutuksia Ylivuoton ryhmän mielestä olivat
bussilippujen hinnan lasku, onnibussin liikennöinnin alkaminen ja Vesalan koulun
rakentaminen. Haittapuolisiksi he nimesivät rakennus- ja asumiskustannuksien nousemisen.
Tulomuuttajan mukaan kuntaliitos ei vaikuttanut hänen arkipäiväiseen elämään. Hänen
mielestään kuntaliitos tapahtui oikeaan aikaan, koska kaupungin kuntaliitoksesta saamat
tukirahat käytettiin Ylikiimingin hyväksi. Toinen vastaaja sanoi, että oleellinen vaikutus oli
lähidemokratian katoaminen. Oulun kaupungin tekemiin päätöksiin on vaikea tai jopa
mahdotonta vaikuttaa ja lisäksi päätöksentekoon ei saa mukaan oman kylän edustajaa.
Kuntaliitos toi mukanaan suuraluetoiminnan ja entiseen kunnantaloon perustettiin
asukastupa. Erään vastaajan mukaan sillä oli hyvät tavoitteet ja hän ajatteli sen hieman
korvaavan

menetettyä

kunnanvaltuustoa.

Mutta

hänen

näkemyksensä

oli,

että
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suuraluetoiminta ei ole vastannut odotuksia eikä se ole pysynyt tavoitteissaan. Kuitenkin
vastaaja sanoi, että toiminnalla on vielä mahdollisuus nousta uudelleen. Ryhmän mukaan
ongelmana suuraluetoiminnassa on se, että siinä mukana olevilla asukkailla ei ole tarpeeksi
mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Osa vastaajista koki, että
kuntaliitoksen jälkeen maaseudulla asuminen alettiin tehdä liian vaikeaksi. Heidän mielestään
on paljon asioita, joilla pyritään tyhjentämään maaseutu ja saamaan asukkaat keskuksiin.
Nämä eivät tosin ole pelkästään kunnan vaan myös valtion vastuulla olevia asioita.
”Kyllähän se totta melekeen on, että Vesalassakkaan ei tuommosta koulua ois, jos ei ois
liitytty Ouluun, että se oli hyvässä saumassa. Ei oo Kiimingit eikä muut saanu sitten, kun
jäläkeen on liittyny, niin samanlaisia etuja, että se porkkanaraha käytettiin Ylikiimingin
hyväksi.”

Kuntakylttien poistamista vastaajat eivät oikeastaan huomanneet. Yhden vastaajan mukaan
kuntaliitoksen tekeminen oli taloudellisen tilanteen takia tehtävä ja hänen näkemyksensä oli,
että kuntaliitoksia tehdään tulevaisuudessa Suomessa lisää. Toinen haastateltava kuitenkin
koki, että Ylikiimingin kunnan tilanne ei vielä vuonna 2009 ollut vielä niin huono, että
kuntaliitosta olisi tarvinnut tehdä. Jos kuntaliitos olisi tullut myöhemmin, hän olisi
ymmärtänyt sen. Suhtautuminen Oulun kaupunkiin oli tässä ryhmässä monessa suhteessa
kriittistä. Ryhmän mukaan Kelan palvelujen tavoin muitakin palveluja voisi keskittää
asukastuvalle.

Näin

esimerkiksi

työvoimatoimiston

palvelut

olisivat

paremmin

ylikiiminkiläisten saatavilla. Kaupungin hallinnon ja organisaatioiden sekä niiden tehtävien
hahmottaminen on joidenkin vastaajien mukaan vaikeaa. Kaupungin hallintoon tarvittaisiin
erään haastateltavan mukaan joku, joka pitäisi myös reuna-alueiden ihmisten puolta.
Kaupungin toivottiin ottavan sivukylät ja niiden mahdollisuudet paremmin huomioon.
Esimerkiksi osan mielestä Ylivuoton matkailumahdollisuuksia ei ole hyödynnetty tarpeeksi.
Ryhmässä ilmeni myös myönteistä suhtautumista Oulun kaupunkia kohtaan. Erään
vastaajan mukaan on ymmärrettävää, että kaupunki asemakaavan avulla yrittää saada aikaan
isompia ja elinvoimaisempia taajamia. Hänestä niiden, jotka haluavat asua ja rakentaa kauas
keskustasta, tulee hyväksyä siitä aiheutuvat kustannukset. Hänen näkökulmansa oli, että
ennen kuntien koot olivat pieniä, jotta joka puolelta olisi lyhyt matka kirkonkylään, mutta
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nykypäivän tilanne on erilainen ja hallinto voidaan keskittää suurempiin keskuksiin.
Ryhmässä koettiin, että kuntaliitoksien tarkoitus ei ole hävittää paikallisuutta vaan alueelliset
identiteetit pyritään säilyttämään. Vaikka hallinto on nykyisin Oulussa, voivat ihmiset
edelleen säilyttää alueellisen identiteettinsä.

” Se on kuitenkin näissä kuntaliitoksissa, että me ollaan jo eletty se aika, jollon kirkon piti
olla keskellä kylää ja joka paikasta päästä sinne kirkkoon. Ku nyt mä ymmärrän, että nyt on
niinku meillä se hallinto ja talous on siellä Oulussa, mutta ihmiset on täällä ylikiiminkiläisiä
ja vuottolaisia edelleenkin.”

Keskustelussa nousi esille myös kysymys siitä, pitäisikö Ylivuoton kylän olla mieluummin
osa Utajärven kuntaa kuin Oulun kaupunkia. Liittymistä tähän naapurikuntaan on ilmeisesti
joskus suunniteltukin. Vastaajien kertoman mukaan tiet ovat aikanaan tulleet Ylivuotolle ensin
Utajärveltä päin ja tie Ylikiiminkiin kirkonkylälle on rakennettu myöhemmin. Selkeitä
mielipiteitä asian suhteen ei kuitenkaan lopulta esitetty.

Monikuntaliitos 2013
Ylivuoton

ryhmän

ylikiiminkiläisiin.

jäsenten
Yhden

vaikuttamismahdollisuudet

mukaan

vastaajan

monikuntaliitos

mielestä

ei

merkittävin

pienenivät entisestään. Yksi

oikeastaan
muutos

vaikutus

oli

vaikuttanut
se,

että

eräiden vastaajien

näkemysten mukaan oli se, että kun Oulun kaupunkiin tuli paljon henkilökuntaa muista
kunnista, niin kaikille ei riittänyt töitä ja jotkin asiat alkoivat ”pyörimään tyhjää”. Parin
haastateltavan mielestä Oulua ei olisi kannattanut laajentaa näin isoksi. Erään vastaajan
mukaan taas on järkevää, että hallinto keskitetään suurempiin yksiköihin. Hän sanoi myös,
että taloudellinen tilanne on tuonut lisähaasteita ja sen takia kuntaliitos ei ole toteutunut
suunnitellulla tavalla.
Vastaajien suhtautuminen uusin oululaisiin asukkaisiin ei ole muuttunut. Useamman
mielestä vanhat rajat elävät edelleen ja erään vastaajan mukaan ne eivät katoakaan koskaan.
Esimerkiksi kiiminkiläiset tuntuvat edelleen kiiminkiläisiltä, eivätkä haastateltavat kokeneet
olevansa samaa yhteisöä heidän kanssaan. Ryhmän näkemyksen mukaan Kanta-Oulussa harva
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on tietoinen Ylikiimingin sijainnista tai siitä, että se on osa Oulua. He ajattelivat myös, että
harva uusi oululainen on kiinnostunut, mitä heidän kylällään tapahtuu. Useat haastateltavat
pitivät tärkeänä, että Uudessa Oulussa säilytetään vanhojen kuntien paikallisuus ja ”ihmisten
näköiset kylät”. Eräs vastaaja totesi, että paikallisuus kannattaa säilyttää, mutta samalla tulee
muistaa olla mukana kokonaisuudessa. Tästä asiasta ryhmässä osa oli samaa ja osa eri mieltä.
”Ehkä se vielä tuntuu vaan että ne on kiiminkiläisiä, että me ollaan täällä ylikiiminkiläisiä.”
”Ei sitä niinku sammaa olla. Kyllä ne on alakiiminkiläisiähän ne on”.
Haastateltavien kertoman mukaan monesta paikallisesta asukkaasta tuntuu, että Ylikiimingistä
on paljon lyhempi matka Ouluun kuin Oulusta Ylikiiminkiin. Tähän liittyen ryhmässä
todettiin, että yleisesti keskuksesta tuleminen harvaan asutulle alueelle on vaikeampaa, ja
samanlainen tilanne on esimerkiksi Oulun ja Helsingin välillä. Vastaajien näkemys oli, että
välimatkoilla ja etäisyyksillä on erilainen merkitys maaseudulla ja kaupungissa. Esimerkiksi
viiden kilometrin koulumatka voi olla kaupunkilaiselle pitkä, mutta maalla asuvalle lyhyt.

Paikallisuus ja ylikiiminkiläisyys
Ylikiiminkiläisen ja oululaisen välinen ero näkyy tämän ryhmän mielestä siinä, että
ylikiiminkiläiset ovat maalaisia ja oululaiset kaupunkilaisia. Oulussa voi olla erään
haastateltavan mukaan ihmisiä, jotka eivät halua lukeutua ollenkaan maalaisiksi, mutta
Ylikiimingissä on aika vähän sellaisia, jotka haluaavat olla kaupunkilaisia. Erään kuvauksen
mukaan ylikiiminkiläiset ovat ”oikeita metsäsuomalaisia” ja siellä jopa nuoret pitävät
tärkeänä maalla olemista ja luontoon pääsemistä. Ryhmän jäsenet kertoivat, kuinka
ylikiiminkiläiset ovat aikoinaan olleet tunnettuja puuesineiden kuten veneiden ja rekien
tekijöitä. Yhden vastaajan näkemyksen mukaan Ylikiimingissä on enemmän yhteisöllisyyttä
kaupunkiin verrattuna ja sieltä löytyy paljon pieniä yhdistyksiä. Hänen mielestään
syrjäseudulla on itsestäänselvyys, että ihmisten tulee pitää huolta toisistaan. Lisäksi hän totesi,
että Ylivuotolla ei ole vanhoja ja isoja sukuja, jotka hallitsisivat kylää. Toisen vastaajan
mukaan esimerkiksi Kiimingissä ja Haukiputaalla on olemassa enemmän tällaisia vahvoja
sukuja, ja tämän takia niissä kuntaliitosta vastustetaan enemmän.
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Ylikiimingissä on ryhmän mielestä pyritty säilyttämään omia paikallisia piirteitä. Siitä, onko
siinä onnistuttu, he olivat hieman eri mieltä. Tärkeimmäksi toimintamuodoksi he nimesivät
Tervastiimaviikon. Lisäksi heidän oman kylän toiminta on pyritty säilyttämään ja
kyläyhdistyksen yksi tavoite on ylläpitää perinteitä. Parin vastaajan mukaan myös ”seon
parlamentti” eli ylikiiminkiläisen huoltoaseman asiakaskunta osaltaan ylläpitää paikallisuutta.
Oman asuinalueen historiasta he olivat kiinnostuneita riippumatta siitä, onko vastaaja
syntynyt siellä. Eräs haastateltava kertoi, että kylällä on paljon muinaishistoriaa, jota ei saisi
unohtaa.

”Ei me täsä vissiin oltas, jos ei olla [kiinnostuneita oman alueen historiasta].”

Ryhmä 4 Jolos
Jolos sijaitsee lähellä Kuusamontietä eli valtatietä 20. Matkaa Ylikiimingin vanhaan
kuntakeskukseen on 14 kilometriä ja Ouluun 43 km (Google Maps 2014). Ryhmässä
haastateltavia oli yhteensä neljä, kaksi naista ja kaksi miestä. He ovat asuneet Ylikiimingissä
aina, mutta yksi henkilö on asunut välillä vähän aikaa muualla.
Alueellinen identiteetti
Samaistumisen kohde oli tässä ryhmässä yleisesti Ylikiiminki. Kotipaikkaa kysyttäessä heistä
useimmat vastaavat, että he ovat Ylikiimingistä. Erään haastateltavan mukaan joskus joutuu
tarkentamaan, että se on osa Oulua. Yksi haastateltava kertoi vastaavansa aina asuvansa
nykyisessä Oulussa, mutta entisessä Ylikiimingissä. Vaikka Ylikiiminkiä ei ole enää kuntana
olemassa, se elää kuitenkin puheessa. Yksi ryhmän jäsen sanoi, että hän on kotoutunut omalle
kotikylälle niin hyvin, että hänen on vaikea kuvitella asuvansa muualla. Toiselle vastaajalle
Ylikiiminki on edelleen ”kotikunta”, minkä takia hän haluaa asua siellä.
Ylemmistä aluetasoista läheisimmäksi yksi vastaaja koki Oulun seudun ja toinen
Oulun läänin. Kolmas haastateltava sanoi voivansa samaistua kaikkiin kolmeen eli edellisten
lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaahan. Alueellisen identiteetin käsitteen määrittely oli osalle
vaikeaa, vaikka itse termi olikin tuttu. Alueellinen identiteetti on yhden vastaajan näkemyksen

54
mukaan ihmisten ajatuksissa oleva asia, joka ei ulospäin näy. Hänen mielestään ennen
kuntaliitosta Ylikiimingissä asuneille ihmisille ylikiiminkiläinen identiteetti on tärkeä eikä se
heiltä katoa.
”- - kyllä silti edelleen tuntuu, että tää on Ylikiiminki vaikka en minä tiiä, eikö sitä sitten
ennää oo Ylikiiminkiä. Mutta että kyllä se silti tavallaan hengessä on.”
”No se ei varmaan niinku näy mitenkään, mut se on se, mitä ihmiset niinku tietää tavallaan ja
ajattelee tai tuntee. Se voi olla ehkä enemmän siellä pinnan alla sitten että. Kuitenkin siis
ylikiiminkiläisyys on varmaan silleen kaikille, ketkä täällä on vielä sillon ennen saanu asua ja
näin, niin tärkeä ja ne muistaa sen semmosena, eikä ne unohakkaan - -.”

Paikallisyhteisö
Yksi haastateltavista totesi, ettei Joloskylä ole kovin tiivis yhteisö, mutta naapurit kuitenkin
tunnetaan ja heidän kanssaan ollaan tekemisissä. Haastateltavat kokivat kuuluvansa samaan
yhteisöön asuinalueensa muiden asukkaiden kanssa. He kertoivat, että kyläyhdistys oli
aktiivisimmillaan noin kymmenen vuotta sitten, mutta nykyisin se ei toimi aktiivisesti, koska
yhdistykselle ei ole ollut vetäjää. Kun Oulun kaupunki kuntaliitoksen jälkeen laittoi
Ylikiimingin lakkautetut kyläkoulut myyntiin, kyläläisistä kerättiin porukka, joka osti
Joloksen koulun. Kyläläiset perustivat urheiluseuran ja tällä hetkellä vanhalla koululla on
viikoittain liikunnallista toimintaa. Lisäksi urheiluseura on järjestänyt kylällä erilaisia
tapahtumia kuten nappulahiihdot ja Joloshölkän. Haastateltava, joka ei itse ole aktiivinen
seuran toiminnassa, koki sen kuitenkin tärkeäksi. Hänen mukaan sen järjestämät tapahtumat
tuovat kylälle eloa ja yhteisöllisyyttä. Urheiluseurassa mukana olevan vastaajan mielestä
vanhan koulun säilyttäminen kyläläisten käytössä kertoo yhteisöllisyydestä. Hän mainitsi
myös, että Joloksella urheiluseura on tavallaan korvannut kyläyhdistyksen.

”No mehän se ostettiin se koulu Oululta - -, tuota noin mitä meitä oli neljänkymmentä
kyläläistä. Ostettiin se niinku kylälle. - - Kyllä sillain jonkunnäkönen yhteisöllisyys kuitenkin
on, että haluttiin pittää se.”
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Kuntaliitos 2009
Joloksen ryhmän mukaan kuntaliitos vaikutti monella tavalla Ylikiiminkiin. Heidän
mielestään sen aikaansaamia myönteisiä muutoksia olivat muun muassa halvemmat
bussiliput, Oulu-lisän tuleminen hoitotukeen sekä maanviljelijöiden kunnalta saama parempi
tuki.

Kielteisiä

seurauksia

olivat

kyläkoulujen

lakkauttaminen,

terveyspalvelujen

huonontuminen ja rakentamisen kallistuminen. Eräs vastaaja totesi, että nämä huonot
muutokset heikensivät alueen vetovoimaa. Toisen haastateltavan mukaan veroäyri laski ensin,
mutta on nyt noussut samalle tasolle takaisin. Varsinaisen haastattelun jälkeen mainittiin vielä
se, että Oulun kaupunki ei mielellään anna rakentaa syrjäseuduille. Vastaajat ajattelivat, että
kaiken kaikkiaan kuntaliitoksen tarkoitus oli hyvä, mutta se ei lopulta toteutunut halutulla
tavalla.
Kuntakylttien katoaminen ei ollut tässä ryhmässä merkityksellinen asia. Myöskään itse
kuntaliitos ei etukäteen ollut kovinkaan paljon tunteita herättävä, mutta yksi vastaaja totesi
sen kuitenkin olleen yhden aikakauden loppu. Toinen vastaaja toi esille sen, että palveluiden
huonontuminen johtuu kuitenkin enemmän taloudellisesta tilanteesta kuin Ouluun
liittymisestä, mutta toisaalta juuri Ylikiimingin kunnan huono taloudellinen tilanne oli syy
kuntaliitokseen. Hän koki, että he olisivat tällaisessa tilanteessa joka tapauksessa.
”En lähteny [kuntakylttejä] varastaan, ei ollu niin tärkiä. Ei ainakkaan itku päässy, mutta että
kyllähän tietenki jonku aikakauen loppu on.”
”Ja vaikka nuo kaikki palveluitten huonontumiset onkin tavallaa seurausta taloudesta, että
eihän ne oo seurausta Ouluun liittymisestä, mutta siksihän me liityttiin Ouluun, että me
vältyttäis tuo. - - Mutta nythän sitten me ei vältytty kuitenkaan, että ihan yhtälailla me oltas
tämmösessä tilanteessa, vaikka me ei oltas liityttykkään.”

Monikuntaliitos 2013
Monikuntaliitoksen vaikutukset jakoivat mielipiteitä. Yhden vastaajan mukaan se on
vaikuttanut enemmän kuin vuoden 2009 liitos, kun taas toisen vastaaja ei ole huomannut sen
oikeastaan vaikuttaneen ylikiiminkiläisiin millään tavalla. Kolmas vastaaja ei kertomansa
mukaan ole niin tarkasti seurannut tilannetta, että hän osaisi sanoa, kumpi kuntaliitos on
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vaikuttanut enemmän. Haastateltaville ei myöskään ollut aina selvää kumman kuntaliitoksen
seurausta eri asiat ovat. Lisäksi erään vastaajan mielestä monikuntaliitoksesta on kulunut sen
verran vähän aikaa, että muutokset ovat vielä kesken. Monikuntaliitoksen seurauksista esille
nousivat vain terveyspalvelujen muutokset. Useamman vastaajan mielestä alueen oman
ambulanssin lopettaminen oli merkittävä haittapuoli. Erään vastaajan mukaan myönteinen
muutos oli se, että tuli mahdolliseksi käydä muillakin kuin Ylikiimingin terveysasemalla,
koska Jolokselta on yhtä lyhyt matka muille terveysasemille.
Haastateltavien suhtautuminen Uuden Oulun asukkaisiin ei ole muuttunut, vaan he
kokivat sen olevan sama kuin ennenkin, koska ”ihmiset eivät muutu”. Rajat vanhojen kuntien
välillä elävät ryhmän jäsenten mielestä vielä jollakin tasolla, sillä he kokivat olevansa eri
yhteisöä vanhojen kuntien asukkaiden kanssa yhteisestä hallinnosta huolimatta. Lisäksi yksi
vastaaja toi esille, että tämän hetkinen tilanne ei välttämättä ole mikään lopullinen ratkaisu.
Tulevaisuudessa kuntarakenne tulee hänen näkemyksen mukaan todennäköisesti muuttumaan
yhä lisää.

”Ehkä se asenne on niinku edelleenkin, että me oltas vähän niinku erejä, Kiiminginkin kanssa.
Sillain vaikka tiedetään, että ollaan saman hallinnon alla, mutta kiiminkiläiset on
kiiminkiläisiä, ylikiiminkiläiset on ylikiiminkiläisiä ja oululaiset oululaisia.”

Paikallisuus ja ylikiiminkiläisyys
Ylikiiminkiläisten

ja

oululaisten

väliseksi

eroksi

yksi

ryhmän

jäsen

mainitsi

kaupunkilaisuuden ja maalaisuuden. Parin muun vastaajan mielestä tämä ero voi olla
olemassa, mutta muuten ihmiset ovat samanlaisia sekä Ylikiimingissä että Oulussa. Toinen
heistä sanoi, että ylikiiminkiläiset voisivat ihan hyvin sulautua oululaisiksi. Hänen mukaansa
paikallisuus ilmenee omassa murteessa, mutta se on hänen ja muiden vastaajien mielestä sama
kuin Oulun murre. Ylikiiminkiläisten omien paikallisten piirteiden nimeäminen ei tässä
ryhmässä ollut helppoa. Ryhmän jäsenet kuitenkin ajattelivat, että perinteitä ei saa kokonaan
unohtaa, ja että on tärkeää muistaa mistä on kotoisin. Oman asuinalueen historiasta oli
kiinnostunut etenkin hän, jonka suku on asunut samalla paikalla jo vuosisatojen ajan. Yksi
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vastaaja totesi, että Ylikiimingissä perinteitä pidetään yllä etenkin Tervastiimaviikon avulla.
Hänen kertoman mukaan ylikiiminkiläisiltä on löytynyt sinnikkyyttä perinneviikon
säilyttämiseen, vaikka Oulun kaupunki ei sille tukea tarjoa.

”Ainakin justiin mekin kaikki sulauduttas oululaisiin ihan hyvin.”
”Siis jos sää ylikiiminkiläisistä tavoista niin ei varmaan, mut sitten et kyllähän täällä edelleen
pyritään pitämään niinku nämä Tervastiimaviikot ja kaikki tämmöset, mitkä on ollu aina. Ja - ainakin huhujen mukkaan Oulu niistä jossakin vaiheessa, tai että ei tarjonnu ennää
rahotusta. Mutta sitten, että ne vaan sinnillä nuo, ketkä siinä ryhymässä on, niin sitten pitävät
ja tämmösiä perinteitä yrittävät kunnioittaa.”
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Suurin osa haastateltavista samaistui enemmän Ylikiiminkiin kuin Ouluun. Eniten ryhmän
sisäistä vaihtelua oli Vesalan ryhmässä, jossa jokainen koki alueellisen identiteettinsä
erilaiseksi. Vahvin kyläidentiteetti oli Ylivuoton asukkailla. Tämän huomaa siitä, että oman
kylän nimi ja vuottolaisuus mainittiin useamman kerran keskustelussa. Mutta useimmat
vuottolaiset kokivat itsensä myös ylikiiminkiläisiksi. Muissa ryhmissä näkyi selvemmin
samaistuminen enemmän ylikiiminkiläiseksi kuin oman kylän jäseneksi. Etenkin Hiltukylässä
ja Joloksella paikallisyhteisöt eivät vastaajien mukaan ole tiiviitä. Haastateltavien joukosta
löytyi myös heitä, joille oma kotitalo on paikkana merkityksellisempi kuin asuinkylä tai kunta.
Vaikka kotikunta muuttuu, ihmisten asuinympäristö ei muutu. Ylikiiminkiläiset asuvat
edelleen maaseudulla. Vanhat yhteisöt eivät katoa ja arki niissä jatkuu samanlaisena kuin
ennenkin. Ylikiiminkiläisten ja oululaisten välillä on tuloksien mukaan selvä kaupunkimaaseutuero, joka mainitaan kaikissa ryhmissä. Alueellinen identiteetti on usein periferiassa
ja maaseudulla asuvilla vahvempi kuin keskusalueiden asukkailla (Chromý & Janu 2003:
114). Tämä seikka mainittiin myös Ylivuoton ryhmässä. Heidän näkemyksensä mukaan se
johtuu siitä, että kaupungissa ihmiset ovat liikkuvampia ja maaseudulla asutaan kauemmin
samalla

paikalla.

Bühlmannin

(2012:

168–169)

mukaan

yksilön

kuntaidentiteetin

rakentumiseen vaikuttaa etenkin liikkuvuus, ja paljon matkustavilla ja muuttavilla
kuntaidentiteetti on heikompi kuin paikallaan pysyvillä. Myös tässä tutkimuksessa näyttää
siltä, että liikkuvuus vaikuttaa siihen, kuinka helposti uuteen kotikuntaan samaistutaan. He
haastateltavat, jotka osittain tai kokonaan kokivat itsensä oululaiseksi, olivat yleensä paluutai tulomuuttajia.
Maalaisuuden, joka leimaa vahvasti vanhaa kuntaa, ei haastateltavien mukaan tarvitse
olla kaupungille taakka vaan etu ja mahdollisuus. Yhdessä ryhmässä

ajateltiin

stereotyyppisesti, että ylikiiminkiläinen on luonteeltaan vaatimaton ja luotettava. Melkein
kaikissa ryhmissä esille nousi se, että Ylikiimingissä ihmisellä on tilaa olla oma itsensä.
Useammassa fokusryhmässä mainittiin ylikiiminkiläiseksi piirteeksi myös yhteisöllisyys.
Haastateltavien mukaan yksi tähän vaikuttava seikka on se, että alueella ei ole syntynyt
vanhoja ja isoja sukuja, jotka hallitsisivat kyliä tai koko aluetta. Osa vastaajista ei osannut
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nimetä erityisiä ylikiiminkiläisiä piirteitä ja he sanoivat, että ihmiset ovat samanlaisia koko
Oulun seudulla.
Yleisesti fokusryhmissä ajateltiin, että paikallisia piirteitä on pyritty Ylikiimingissä
säilyttämään, mutta ylläpitotapoja nimettiin vähän. Paikallisuuden säilyttämistavoista
tärkeimmäksi

nostettiin

kaikissa

ryhmissä

ylikiiminkiläinen

perinneviikko

eli

Tervastiimaviikko. Paikallisuutta tuotetaan tulosten mukaan siis ylläpitämällä perinteitä ja
siirtämällä tietoa historiasta uusille sukupolville. Useimmat vastaajat olivat kiinnostuneita
oman asuinalueen historiasta ja luonnollisesti etenkin he, joiden suku on pitkään asunut
samalla paikalla. Kyläyhdistykset ovat yksi tapa ylläpitää paikallisuutta ja säilyttää perinteitä.
Joissakin ryhmissä kaivattiin kyläyhdistykseen etenkin nuoria uusia jäseniä, jotta toiminta
jatkuisi tulevaisuudessakin. Vesalan ryhmässä ajateltiin, että kuntaliitos on nostanut
yhteishenkeä eri kylillä sekä koko Ylikiimingin alueella.
Mäkisen (2007: 98–101) tutkimuksessa havaittiin, että vanha kunta säilyi kauan
säynätsalolaisten mielessä ja myös samaistumisen kohteena kunnan liitettyä Jyväskylään.
Myös Ylikiiminki elää yhä ihmisten mielissä. Säynätsalossa suurimpana pelkona
kuntaliitoksessa oli itsemääräämisenoikeuden menettäminen. Tämän työn tuloksista käy ilmi,
että myös ylikiiminkiläiset ovat kokeneet käyneen juuri tällä tavalla. Sen sijaan Ylikiimingissä
ei koeta paikallisen identiteetin heikenneen tai paikallisuutta ylläpitävien asioiden kadonneen.
Päinvastoin kuntaliitoksen jopa todetaan vahvistaneen ylikiiminkiläistä identiteettiä sekä
lisänneen halua säilyttää paikallista perinnettä.
Kaikissa ryhmissä ainakin osa sanoi olevansa Oulun seudun asukas. Kahdessa
ryhmässä löytyi heitä, jotka ensisijaisesti kokivat itsensä Oulun läänin asukkaaksi.
Maakuntatason eli Pohjois-Pohjanmaan mainitsi harvempi haastateltava, mutta sekin tulee
esille kaikissa ryhmissä. Antonsichin (2010: 265–268) tuloksien mukaan Suomessa ihmiset
samaistuvat enemmän kaupunkiseudun kuin maakunnan asukkaaksi. Myös tämän työn
tulokset osoittavat, että haastateltavat kokevat olevansa useammin Oulun seudun kuin
Pohjois-Pohjanmaan asukkaita.
Haastattelun viimeinen kysymys oli, mitä ”alueellinen identiteetti” tarkoittaa. Monille
termi oli uusi tai ainakin heidän oli vaikea määrittää, mitä se tarkoittaa. Esille nousi myös
vastauksia, jotka vastaavat sitä, miten tässä työssä alueellinen identiteetti on määritelty.
Esimerkiksi alueellinen identiteetti tarkoittaa erään vastaajan mukaan sitä, että ihminen
kuuluu johonkin paikkaan, tai että millainen joku paikka on. Toisen määritelmän mukaan se
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rakentuu niistä asioista, joista keskustelun aikana oli puhuttu. Kolmas näkökulma oli, että
alueellinen identiteetti rakentuu ihmisistä, heidän toimintatavoistaan sekä ympäristöstä. Osa
vastaajista määritteli alueellisen identiteetin sitä kautta, millainen on ylikiiminkiläinen
identiteetti. Se rakentuu esimerkiksi murteesta, asukkaiden luonteesta ja toimintatavoista.
Kuntaliitokset toivat monia myönteisiä ja kielteisiä muutoksia. Yleensä omaa elämää
ja omaa kylää koskevat asiat nousevat esille. Monella kokemukset kuntaliitoksista liittyivät
omaan työhön, varsinkin jos he ovat olleet kuntaliitoksien aikaan töissä Oulun kaupungin
palveluksessa. Eri ryhmissä mainitaan myös monia samoja asioita. Monet positiiviset
muutokset, kuten uuden koulun ja pyörätien rakentaminen, ovat hyödyttäneet etenkin Vesalan
kylää. Useammassa ryhmässä tuotiin esille, että kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009
Oulun kaupunki lupasi monia asioita. Haastateltavat pitivät luvattuja muutoksia ja niiden
tavoitteita hyvinä, mutta pettyivät, kun lupaukset eivät toteutuneetkaan. Monikuntaliitos ei
suurimman osan mukaan tuonut Ylikiiminkiin suuria muutoksia. Toisaalta joskus kahden eri
kuntaliitoksen vaikutukset menivät vastaajien mielessä sekaisin, eikä tämän takia ollut
helppoa sanoa kumpi kuntaliitos on vaikuttanut ylikiiminkiläisten elämään enemmän. Lisäksi
vastaajat eivät aina olleet samaa mieltä siitä, onko jokin muutos ollut hyvä vai huono.
Esimerkiksi lääkäripalvelujen siirtymisestä Kiiminkiin on toisille hyötyä ja toisille haittaa.
Eroja löytyy niin ryhmien väliltä kuin niiden sisältä.
Tulosten mukaan monet muutokset eivät ole yksistään johtuneet kuntaliitoksista, vaan
myös huonosta taloudellisesta tilanteesta. Nämä kaksi tekijää kietoutuvatkin tiukasti toisiinsa.
Useat haastateltavat ajattelivat, että taloudellisen tilanteen vuoksi kuntaliitokset eivät
toteutuneet suunnitelmien mukaan. Mutta toisaalta talous on juuri se syy, miksi kuntaliitoksia
tehtiin. Kuntaliitosten tarpeellisuudesta haastateltavat eivät olleet yksimielisiä. Monen
vastaajan mukaan on tarpeellista, että hallinnolliset yksiköt muuttuvat suuremmiksi
vastaamaan paremmin nykyajan tarpeita, eivätkä he näe kuntaliitoksia pelkästään pahana
asiana. Toiset taas näkevät kuntaliitoksen kielteisenä asiana ja etenkin monikuntaliitos
toteutettiin osan mukaan liian suurena. Joka tapauksessa tulisi muistaa, että kotikunta ei
muutu ihmisten mielissä yhdessä yössä eikä muutamassa vuodessakaan. Yleinen toivomus
vastaajilla oli, että ylikiiminkiläisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisina niin kantaoululaisten kuin
monikuntaliitoksessa mukana olleiden alueiden asukkaiden kanssa.
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Moni haastateltava ajatteli, että vuoden 2009 kuntaliitos oli välttämätön pakko.
Kuntaliitosselvityksen mukaan Ylikiimingin kunnan luottamushenkilöiden näkemys oli
tuolloin, että Ylikiiminki on liian pieni kunta voidakseen järjestää tarvittavat palvelut.
Kuntaliitoksen avulla pyrittiin turvaamaan palveluiden säilyminen. Tämä tavoite ei tulosten
mukaan toteutunut, sillä juuri palvelujen katoaminen mainittiin kaikissa fokusryhmissä.
Matkailun kehittämisessä nähdään selvityksen mukaan olevan paljon mahdollisuuksia
Ylikiimingin alueella. Etenkin Ylivuoton ryhmän mukaan näitä mahdollisuuksia ei ole
hyödynnetty toivotulla tavalla.
Kuntaliitosselvityksen mukaan laajentumisen uhkana oli se, että Ylikiiminki ei
luontevasti liity osaksi Oulun kaupunkirakennetta. Suhtautuminen omaan kotikuntaan
vaikuttaa siihen, kuinka helposti siihen halutaan samaistua. Uuden Oulun rakentamisen
kannalta huono asia on, jos uusien oululaisten suhtautuminen kotikaupunkiin ja sen hallintoon
on kielteistä. Tuloksien mukaan etenkin Hiltukylän ryhmässä ei ymmärretä kaupungin tapaa
toimia. Suhtautuminen monikuntaliitoksessa mukana olleisiin vanhoihin kuntiin ei ole
muuttunut. Vanhat kunnat elävät ylikiiminkiläisten ajatuksissa vielä omina yhteisöinään.
Ylikiiminkiläisille Oulu on paikkana tuttu, mutta heidän näkemyksensä mukaan harvalle
kantaoululaiselle Ylikiiminki on tuttu paikka.
Kuntaliitos käynnisti Ylikiimingissä deinstitutionalisoitumisen eli alueen katoamisen
hallinnollisesta järjestelmästä. Tähän mennessä talous ja hallinto ovat liittyneet Oulun
kaupungin alaisuuteen ja myös symbolit kuten oma vaakuna ovat virallisesta käytöstä
kadonneet. Näkyvien symbolien ja kuntarajojen katoaminen ei saatujen tulosten mukaan ole
ollut ylikiiminkiläisille merkittävä asia. Kuntakylttien poistaminen oli harvalle vastaajalle
merkityksellistä. Lisäksi oman vaakunan katoaminen mainittiin vain yhdessä eli Hiltukylän
ryhmässä. Alue ei kuitenkaan ole vielä kokonaan sulautunut osaksi uutta kotikuntaa.
Deinstitutionalisoituminen on prosessi, jossa hallinnollisesti lakkautettu alue säilyy kuitenkin
ihmisten mielissä vielä pitkään ja kuntaidentiteetti voidaan edelleen rakentaa vanhan
kotikunnan varaan. Tämä ilmiö näkyy tulosten perusteella Ylikiimingissä. Aluetietoisuus
sisältää muun muassa yhteenkuuluvuuden tunteen muiden asukkaiden kanssa. Useimmat eivät
koe yhteenkuuluvuutta sen paremmin kantaoululaisten kuin Uuden Oulun asukkaidenkaan
kanssa muuten kuin kansallisella ja seudullisella tasolla.
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Toisaalta

osa

haastateltavista

samaistuu

jo

vahvasti

Ouluun,

ja

monet

itsensä

ylikiiminkiläiseksi tuntevat ajattelivat, että nykyisillä lapsilla ja nuorilla alueellinen
identiteetti on tulevaisuudessa todennäköisesti oululainen. Uuden Oulun rakentamisessa
eletään suunnitelmien mukaankin vasta ensimmäistä toteutusvaihetta ja yhtenäinen Oulu on
tarkoitus saada valmiiksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhtenäistä Oulua tuskin
kuitenkaan saavuteta näin nopeasti, vaan prosessi jatkuu senkin jälkeen.
Monikuntaliitoksen yhtenä etuna nähdään, että yhdellä yhdistymisellä tehdään
riittävän suuri muutos. Tästä näkökulmasta ajateltuna vuoden 2013 liitoksella luultavasti
vältettiin yksittäisiä kuntaliitoksia, jotka olisivat tulleet eteen myöhemmin. Toinen
monikuntaliitoksen mahdollisuus

on tasoittaa alueellisia eroja. Tuloksien mukaan

Ylikiimingissä koetaan sen päinvastoin lisänneen eriarvoisuutta. Monikuntaliitoksen yksi
uhkatekijä on se, että liitoksen myötä heikennetään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia
ja vieraannutetaan heidät uudesta kotikunnasta. Tulosten mukaan etenkin Ylivuoton
fokusryhmässä näin koettiin käyneen. Tulosten mukaan kuntaliitoksia ajatellaan tulevan
tulevaisuudessa lisää. Tämä on mahdollista myös Oulun seudulla, kun parhaillaan on
käynnissä uusi kuntaliitosselvitys.

63

POHDINTA

Maailma muuttuu ja on ymmärrettävää, että hallinnolliset yksiköt muuttuvat suuremmiksi.
Monet ongelmat, joita kunnat ja kaupungit nykyään kohtaavat ovat yhteisiä, joten sen
perusteella ei ole kannattavaa ylläpitää pieniä yksiköitä. Yksi iso toimija on usein vahvempi
kuin monta pientä. Mutta toisaalta taas isoissa yhteisöissä yksilö unohtuu helposti.
Alueellisella identiteetillä näyttää olevan ylikiiminkiläisille merkitystä ja se on osa heidän
muuta identiteettiään. Alueellisen identiteetin vaihtaminen ei helppoa. Tämä on yksi syy,
miksi kuntaliitokset aiheuttavat vastustusta. Kuntaliitoksen myötä ”meistä” pitäisi tulla osa
”muita”. Kuntaliitokset ovat yhä kasvavassa määrin monikuntaliitoksia, mikä asettaa
alueelliselle identiteetille omat haasteensa. Todennäköisesti, mitä suurempi uusi kunta on, sitä
vaikeampi on saada kuntalaisille yhtenäistä alueellista identiteettiä. Kuntaidentiteetti voi
helpommin olla vanhaan kuntaan perustuva paikallisidentiteetti, jolloin samaistuminen uuteen
kotikuntaan jää heikoksi. Huonosti toteutetussa kuntaliitoksessa asukkaat voivat tuntea, että
heidät unohdetaan. Kunnan tehtävä on kuitenkin huolehtia asukkaistaan.
Ihmisten identiteettiin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin asuinpaikka. Asuinpaikan
merkitys on nykymaailmassa vähentynyt. Nykyisin suuren liikkuvuuden ja teknologian
seurauksena ei ole enää niin oleellista, missä tietty henkilö asuu. Internet antaa
mahdollisuuden osallistua tapahtumiin olematta fyysisesti paikalla. Jos asuinpaikalla ei ole
suurta merkitystä asukkaalle, myös samaistuminen omaan asuinalueeseen voi jäädä heikoksi.
Kuntaliitoksissa on tällöin oleellista omien etujen säilyminen, eikä kunnan pysyminen
itsenäisenä. Toisaalta alueellinen identiteetti on yksi maantiedon asenne- ja arvotavoitteista
perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luonnoksessa (Opetushallitus 2014: 128).
Kuntarajojen sopeuttamisessa on tärkeää huomata, että yhtä oikeaa, sopivaa
kuntakokoa ja sopeuttamisen tapaa ei ole olemassa. Kunnan tulee kuitenkin olla sen sellainen,
että se pystyy huolehtimaan sille määrätyistä tehtävistä mahdollisimman hyvin. Käytännössä
tämä on tarkoittanut kuntaliitoksia. Alueellista identiteettiä ja kuntaliitoksia tutkittaessa on
myös hyvä muistaa, että kukin kuntaliitos ja siitä saadut tulokset ovat ainutlaatuisia. Tällä
vuosituhannella yhdistyneistä kunnista on tehty jo tutkimusta. Lopulliset tulokset voidaan
nähdä kuitenkin vasta myöhemmin.
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Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa. Haveri (2002: 19) totesi hieman yli kymmenen
vuotta sitten, että kuntarajojen sopeuttaminen ei tulevaisuudessa tule tarkoittamaan suurta
määrää kuntaliitoksia, vaan kuntayhteistyön tiivistymistä. Kuntien määrä on kuitenkin
vähentynyt 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana noin sadalla kunnalla. Se on
huomattavasti enemmän kuin millään muulla vuosikymmenellä. Tulevaisuuden suuntana
näyttää olevan, että kuntien määrä vähenee edelleen. Tämän vuoksi kuntaliitoksista tehtyjä
tutkimuksia tarvitaan. Näin suuressa muutoksessa asukkaiden näkökulmaa ja kokemuksia
kuntaidentiteetistä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta ei voida ohittaa.
Ylikiiminkiläisten kokemuksia voidaan hyödyntää nyt, kun rakennetaan uutta Oulua.
Uudessa Oulussa mukana olevilla voi olla edessään alueellisen identiteetin muuttuminen. Nyt
syntyvään alueelliseen identiteettiin voidaan vaikuttaa jokaisella aluetietoisuuden kolmella
ulottuvuudella, jotka ovat tiedollinen, emotionaalinen ja toiminnallinen ulottuvuus (Paasi
1984: 47). Uuden kuntaidentiteetin tiedolliseen ulottuvuuteen vaikuttaa, mitä faktoja
liitoksesta ja uudesta kunnasta saadaan. Ihmisillä olevia omaa aluettaan koskevia faktatietoja
ja tunneperäisiä käsityksiä voidaan muokata selkeällä informaatiolla, joka on mahdollisimman
helposti kaikkien saatavilla. Tieto voi vähentää ennakkoluuloja liitosta kohtaan. Tuloksista
käy ilmi, että asukkaat eivät tunne Oulun kaupungin hallintoa ja päätöksenteon koetaan
karanneen kauas. Tällainen tilanne voi herättää ennakkoluuloja ja oletettavasti kielteinen
suhtautuminen uuteen kotikuntaan johtuu osaltaan tästä. Olisi siis tärkeää, että hallintoa
tehtäisiin uusille oululaisille tutuksi, ja että se olisi avointa ja läpinäkyvää. Kaikkia kuntalaisia
yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei kiinnosta, mutta siihen olisi tarjottava mahdollisuus.
Emotionaaliseen ulottuvuuteen sisältyvät vanhasta naapurikunnasta luodut omat
käsitykset ja stereotypiat. Naapurikuntien asukkaiden välillä on monenlaisia käsityksiä
toisistaan. Kielteisiä stereotypioita tulee yrittää poistaa, koska ne hidastavat yhdentymistä.
Toiminnallisessa ulottuvuudessa toimitaan kuntaliitoksen edistämiseksi ja estämiseksi. Tähän
vaikuttaa se, ovatko kahden ensimmäisen ulottuvuuden sisällöt sävyltään positiivisia vai
negatiivisia. Toiminnallista ulottuvuutta Oulussa edustavat esimerkiksi asukastuvat, joissa
oman alueen paikallistoimintaa jatketaan. Vanhat kunnat ja kylät eivät alueina häviä, vaan
niistä muodostuu uusia suuralueita ja kaupunginosia. Kyläidentiteetin toiminnallisesta
ulottuvuudesta ylikiiminkiläisissä kylissä kertoo se, että lakkautetut koulut on monella kylällä
haluttu ostaa kyläläisten käyttöön.
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Uudessa Oulussa ihmiset voisivat tuntea itsensä ensisijaisesti jonkin kaupunginosan
asukkaaksi ja oululaisuus voisi korvata sen identiteetin tason, jossa tähän mennessä he ovat
tunteneet itsensä Oulun seudun tai Oulun läänin asukkaaksi. Etenkin kun läänejä ei enää
hallinnollisina yksikköinä ole olemassa. Tai sitten oululaisuudesta voisi tulla uusi alueellisen
identiteetin taso. Voisivatko suuralueet olla asukkaiden ”kotikuntia” ja Oulu niitä suurempi
aluetaso? Kaupungin kehittämisen ja hallinnon kannalta olisi hyvä, että nykyiset oululaiset
tuntisivat edes jonkinlaista yhteenkuuluvuutta ja olisivat valmiita toimimaan kuntansa
puolesta. Jos maaliskuussa 2014 alkanut uusi kuntajakoselvitys johtaa uusiin kuntaliitoksiin
Oulussa ja sen ympäristökunnissa, kannattaa edellisten kuntaliitosten kokemuksia hyödyntää.
Paikallislehden uutisessa (Rantapohja 12.8.2014) kerrotaan, että pitäjät, kylät ja
kotiseuturakkaus säilyvät vaikka kuntarajat muuttuvat. Pitäjä on vanha sana, joka alkujaan on
tarkoittanut paikallisyhteisöä ja myöhemmin valtionhallinnollista alueyksikköä. Pitäjistä tuli
aikoinaan kuntia, mutta puhekielessä sana jäi elämään. Uutisen mukaan pitäjä-sanaa on nyt
ehdoteltu otettavaksi uudestaan käyttöön viralliseksi termiksi kuvaamaan lakkautettuja kuntia.
Alueellinen identiteetti ei ole helppo tutkimuksen kohde. Koska identiteetti on niin
henkilökohtainen asia, on eri ihmisten identiteettien vertailu vaikeaa. Jokainen ymmärtää sen
omalla tavallaan ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita. Ihmisen alueelliseen identiteettiin ja
sen muuttumiseen vaikuttaa se, millaiseksi hän kokee kotikuntansa hallinnon sekä
asuinympäristönsä viihtyvyyden. Asukkaiden mielikuva kotikunnastaan vaikuttaa siihen,
kuinka halukkaasti he haluavat samaistua uuteen kotikuntaansa. Tämän takia kuntaliitokset ja
niiden vaikutukset ovat tuloksissa oma teemansa. Haastatteluaineiston jakaminen eri
teemoihin ei ollut niin helppoa kuin aluksi oletin. Monen ajatuksen olisi voinut liittää
useamman teeman alle.
Fokusryhmähaastattelut olivat mielekäs tapa kerätä aineisto. Ryhmähaastattelut eivät
ole täysin ongelmaton aineistonkeruumenetelmä, koska muiden läsnäolo voi myös olla
haitaksi. Jotain voidaan jättää sanomatta muiden ihmisten ja heidän mielipiteidensä takia.
Kaikissa ryhmissä oli sekä puheliaita että hiljaisempia ihmisiä, ja kaikkiin kysymyksiin eivät
kaikki ole halunneet tai ehtineet vastata. Vain osa Ylikiimingin kylistä oli mukana, mutta
pyrin valitsemaan kylät eri puolita Ylikiiminkiä. Ehkä tulokset olisivat osin erilaiset, jos
mukana olisi ollut jotkin muut kylät. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia myös siinä
tapauksessa, että mukana olleilta kyliltä olisi tullut mukaan eri henkilöt. Kaikissa ryhmissä oli
mukana sekä aktiivikyläläisiä että vähemmän aktiivisia asukkaita. Tulee muistaa, että erot
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ryhmien välillä eivät johdu pelkästään asuinkylästä, vaan myös henkilöiden oma historia,
ammatti, ikä ja muut taustatekijät vaikuttavat.
Tämän

tutkimuksen

tekemisessä

olen

pyrkinyt

olemaan

mahdollisimman

objektiivinen. Se että olen itse kotoisin Ylikiimingistä ja omaan hyvänpaikallistuntemuksen,
on ollut hyödyksi haastattelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Haastattelun aikana oma
roolini oli esittää varsinaiset haastattelukysymykset sekä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.
Muuten osallistuin keskusteluun hyvin vähän ja keskityin seuraamaan, että keskustelu pysyy
aiheessa. Kun keskustelu tuntui loppuvan tai siirtyvän liikaa aiheesta, esitin seuraavan
kysymyksen. Kysymysten loputtua vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida, jos he halusivat
sanoa vielä jotain aiheeseen liittyvää. Tämä sai vielä parissa ryhmässä aikaan tutkimuksen
kannalta mielenkiintoista keskustelua.
Yksi

vaihtoehtoinen

tapa

kerätä

aineisto

olisi

ollut

kerätä

uutisia

ja

mielipidekirjoituksia paikallisista lehdistä esimerkiksi Kalevasta tai Rantapohjasta. Tässä
työssä keskityttiin vain Ylikiimingin suuralueeseen. Tulevaisuudessa muutamien vuosien
päästä olisi mielenkiintoista tehdä vastaava tutkimus koko uuden Oulun alueella. Olisivatko
tulokset samanlaisia kuin Ylikiimingin tapauksessa? Toinen mielenkiintoinen kysymys on,
miten tilanne muuttuu sukupolven vaihtumisen myötä. Millainen on niiden ihmisten
alueellinen identiteetti, joiden kotikunta on aina ollut Oulu? Yksi mielenkiintoinen
tutkimuskohde olisivat kouluikäiset lapset ja nuoret. Myös sitä olisi mielenkiintoista tutkia,
miten opettajat tuottavat alueellista identiteettiä omassa opetuksessaan.
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LIITTEET
LIITE 1: Haastattelujen ajankohdat, paikat, osallistujien lukumäärä sekä kesto.

Kylä

Aika

Paikka

Osallistujat

Kesto (min)

Hiltukylä

19.5.2014

Ylikiimingin asukastupa

4

66

Vesala

3.6.2014

Vesalan monitoimitalo

3

31

Ylivuotto

25.8.2014

Ylivuoton

5

79

4

28

maamiesseurantalo
Jolos

28.10.2014

Ylikiimingin asukastupa
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LIITE 2: Haastattelukysymykset
Taustatiedot:
1. Kuka olet? (Ikä, sukupuoli, ammatti?)
2. Kuinka kauan olet asunut Ylikiimingissä? (Missä olet asunut ennen sitä?)
Haastattelukysymykset
1. Koetko kuuluvasi johonkin alueeseen?
2. Onko sillä väliä missä asut?
(Onko väliä missä kunnassa asuu? Onko väliä millä kylällä asuu?)
3. Tunnetko kuuluvasi samaan yhteisöön asuinalueesi muiden asukkaiden kanssa? (Millainen
merkitys sinulle on sillä, että kuulut tähän yhteisöön?)
4. Mikä merkitys kyläyhdistyksen toiminnalla on sinulle?
5. Miltä tuntui, kun vuonna 2009 kuntakyltit poistettiin rajoilta ja entisillä Ylikiimingin
kunnan rajoilla on nykyisin Oulun kyltti?
6. Millaisia vaikutuksia vuoden 2009 kuntaliitoksella oli? (Miten liitos vaikutti arkipäiväiseen
elämään?)
7. Miltä tuntui kun kotikunta Oulu laajeni lisää monikuntaliitoksen myötä 2013? Vaikuttiko
monikuntaliitos ylikiiminkiläisiin? (Miten?)
8. Millaista yhteenkuuluvuutta koet kaikkien nykyisen Oulun asukkaiden kanssa? Miten
ylikiiminkiläiset suhtautuvat muihin uusiin oululaisiin (kiiminkiläisiin, haukiputaalaisiin,
oulunsalolaisiin ja yli-iiläisiin)?
9. Koetko olevasi Oulun seudun asukas? Oulun läänin asukas? Pohjoispohjanmaalainen?
(Suomalainen? Eurooppalainen?)
10. Millainen on ylikiiminkiläinen? Millainen on oululainen? (Onko yhtäläisyyksiä ja eroja?)
11. Miten paikallisuus eli ylikiiminkiläisyys ilmenee? Millaisissa tilanteissa?
12. Onko Ylikiimingissä pyritty säilyttämään omia paikallisia piirteitä? (Millaisia ja miten?)
13. Onko tärkeää säilyttää uudessa Oulussa vanhojen kuntien omalaatuisuus ja paikallisuus?
(Miksi?)
14. Oletko kiinnostunut asuinalueesi historiasta? (Miksi?)
15. Onko sukusi kotoisin Ylikiimingistä?
16. Mitä tarkoittaa alueellinen identiteetti?

