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Tämä tutkielma käsittelee monipaikkaisuutta, ja sen mahdollisia vaikutuksia maaseudun aluekehitykseen. Monipaikkaisuus 

on koronapandemian myötä noussut ihmisten tietoisuuteen, ja sillä voi olla merkittävä rooli tulevaisuudessa tyhjenevien 

maaseutukuntien elvyttäjänä. Maaseutukunnat menettävät väestöään varsinkin kaupunkiseuduille, ja vähenevä väestö 

heikentää myös muun muassa kuntien palvelutasoa. Kuntiin olisi tärkeä saada tilapäistä asutusta, jotta elinvoimaisuutta 

saataisiin lisättyä. Tämän takia monipaikkaisuus ja monipaikkainen asuminen nähdään tärkeinä pienten kuntien kannalta.  

Tutkimusalueena on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevat neljä kuntaa: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli. 

Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: ”Miten monipaikkaisuuden nähdään vaikuttavan kohdealueen 

tulevaisuuden kehitykseen?”, ”Mitkä monipaikkaisuuden muodoista nähdään keskeisinä kohdealueen kehityksessä?” ja 

”Miten monipaikkaisuuden edellytyksiä voitaisiin parantaa ydinmaaseudulla?”. Tutkielman aineisto on kerätty 

puolistrukturoidulla haastattelulla kolmesta eri kohderyhmästä: kausiasukkailta, kunnan henkilöstön edustajilta sekä 

yrittäjiltä. Kerätty aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että monipaikkaisuuden uskotaan vaikuttavan kohdealueiden tulevaisuuden 

kehitykseen ennen kaikkea positiivisesti. Positiiviset vaikutukset kohdistuvat lisääntyvään väestöpohjaan, palveluiden 

käytön lisääntymiseen sekä mahdolliseen kuntien ulkopuoliseen työvoimaan. Monipaikkaisuuden muodoista 

keskeisimpänä nähdään vapaa-ajan asuminen, mutta myös matkailu ja etätyöskentely olivat lähestulkoon yksimielisesti 

hyödynnettävissä olevia. Ainoa selkeästi hajontaa aiheuttanut muoto oli pakotettu monipaikkaisuus. Edellytysten 

parantamisen osalta keskiöön nousi alueella vallitseva asuntopula. 

Monipaikkaisuudella voidaan helpottaa kuntien väestökatoon liittyviä ongelmia, joten monipaikkainen ajattelu on hyvä 

ottaa osaksi päätöksentekoa. Asuntopulan helpottamiseen yksi ratkaisu on tyhjillään olevien talojen hyödyntäminen 

tilapäisessä vuokraustoiminnassa. Kausiasukkaat ovat kunnille tärkeitä, ja heidän huomioimisensa osana päätöksentekoa 

voi vielä entisestään parantaa kausiasukkaiden oloja kunnissa. Osallistaminen ja huomioiminen on tärkeää, jotta kausittain 

kunnassa viettävät kokevat pääsevänsä osaksi yhteisöä. 
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1 Johdanto 

Monipaikkaisuus on noussut ilmiöksi, jolla voi olla merkittävä rooli maaseutukuntien 

tulevaisuuden kehityksen kannalta. Monipaikkaisuuden merkitys on korostunut varsinkin 

korona-aikana, kun ihmiset ovat siirtyneet etätöihin esimerkiksi kesämökeilleen toiselle 

paikkakunnalle. Ennen pandemiaa monipaikkaisuus ja paikkasidonnaisuuden väheneminen 

eivät olleet vallitsevia normeja (Lehtonen & Kotavaara 2021: 33), mutta pandemia teki 

suomalaisten monipaikkaisuuden näkyväksi sen useiden eri ulottuvuuksien kautta. Esimerkiksi 

työn monipaikkaisuus korostui sekä etätyötä tekevien että muualta tulevia kausityöntekijöitä 

tarvitsevien näkökulmasta (Pitkänen, Strandell & Rehunen 2021). Olli Lehtosen ja Ossi 

Kotavaaran (2021: 33) mukaan korona-aika mahdollisti entistä suuremmalle ihmismäärälle 

monipaikkaisen elämisen. Esimerkiksi vapaa-ajan asuminen oli Suomessa merkittävää jo ennen 

koronapandemiaa, mutta tällä hetkellä vapaa-ajan asuminen on niin suosittua, että voidaan 

puhua jopa mökkibuumista (Voutilainen, Korhonen, Ovaska & Vihinen 2021: 11).  

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2019 yli 500 000 mökkiä 

(Rakennukset ja kesämökit 2019a). Tosiasiassa vapaa-ajan asuntojen määrästä ei kuitenkaan 

ole tarkkaa tietoa, sillä tilastokeskuksen aineisto kattaa vain osan vapaa-ajan asunnoista 

(Mökkibarometri 2016: 3). Tilastoissa ei näy esimerkiksi rakennuksia, jotka on rekisteröity 

muuhun käyttötarkoitukseen kuin vapaa-ajan asunnoiksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

aiemmin vakituisesti asutetut rakennukset, kuten erilaiset mummon mökit tai vanhojen tilojen 

päärakennukset (Mökkibarometri 2016: 3). Monet ihmiset käyttävätkin tyhjiksi jääneitä 

asuinrakennuksia vapaa-ajan asuntoina (Sikiö, Pitkänen & Rehunen 2014: 50), ja näiden tyhjien 

asuinrakennusten huomioiminen vapaa-ajan asuntojen tilastoinneissa nostaisi vapaa-ajan 

asuntojen määrää merkittävästi. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että yleisin sijainti mökeille on 

syrjäisemmät seudut (Müller 2011: 137), joilla vakinaista väestöä on yleensä vähemmän kuin 

kaupungeissa. Mökkipaikkakunnilla asukasmäärän vaihtelu on huomattavaa eri vuodenaikoina, 

ja kausiasujilla voi olla suuri merkitys kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. 

Kakkoskodeissa ja kausittain kunnissa asuvilla henkilöillä on myös selkeä merkitys varsinkin 

syrjäisempien seutujen yhteisöjen rakenteisiin (Gallent 2014: 175). Uudet ihmiset tuovat uusia 

näkökulmia ja ideoita yhteisöihin ja saattavat omalla toiminnallaan muokata myös yhteisöjen 

toimintatapoja. Maaseutu on merkittävässä roolissa monille ihmisille, ja esimerkiksi moni 

vuoden 2020 maaseutubarometriin vastanneista henkilöistä koki omaavansa kaksoisidentiteetin 

sekä maalaisina että kaupunkilaisina (Pyysiäinen & Vihinen 2020: 13).  
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Juho Alasalmen ym. (2020: 142) mukaan kausiasukkaiden siirtyminen vakituisesta 

asuinkunnasta vapaa-ajan asunnolle kasvattaa maaseudun väkilukua jopa 1,3 miljoonalla 

henkilöllä. Alasalmi ym. (2020: 109) huomauttavatkin, että vaikka vakinaisen väestön 

kehityssuunta olisi taantuva, kausiväestön ansiosta esimerkiksi kunnassa olevia palveluita 

käytetään enemmän. Tämä muun muassa turvaa palveluiden pysyvyyttä. Janne Antikaisen ym. 

(2017: 16) tutkimuksesta käy ilmi, että jos jokaisella vapaa-ajan asunnolla asuisi kesän aikana 

kaksi asukasta, maaseutualueiden asukasmäärä olisi yli kolmanneksen suurempi, kuin 

vakituisten asukkaiden todellinen määrä. Kausiasujat vaikuttavat siis merkittävästi 

maaseutualueiden asukasmääriin. Vapaa-ajan asuntojen määrän kasvu kompensoi myös 

vakituisen asutuksen vähenemistä, mikä pienentää maaseutualueiden väestömäärässä 

tapahtuvia muutoksia (Antikainen ym. 2017: 16). Kesäkuukausina ihmiset lähtevät 

kaupungeista mökeille, ja hiljaisetkin kylänraitit elävöityvät kausiasukkaiden ansiosta 

muutamaksi kuukaudeksi. Varsinkin pienempien paikkakuntien yrittäjille kesä ja sen mukanaan 

tuomat mökkeilijät voivat olla merkittävä tulonlähde.  

Antikaisen ym. (2017:16) mukaan vapaa-ajan asutusten merkitys maaseutualueiden 

elinvoimaisuudelle on erityisen suuri Järvi-Suomessa, rannikolla, saaristossa sekä Pohjois-

Suomessa. Suomessa on kuitenkin alueita, joissa vapaa-ajan asujat ja muut kausittaiset eläjät 

ovat tärkeässä roolissa vaikkei alue itsessään olisi suosituin matkailukohde. Tässä tutkielmassa 

haluttiin tarkastella monipaikkaisuuden vaikutuksia nimenomaan tällaisella alueella. Tästä 

syystä tutkimusalueeksi valikoitui Etelä-Pohjanmaa ja sen reuna-alueilla olevat 

maaseutukunnat. Vaikka Etelä-Pohjanmaata tituleerataan jopa Suomen monipuolisimpana 

matkailumaakuntana (Visit Lakeus 2021), rekisteröityjen yöpymisten ja maakuntatasolla 

tarkasteltuna vähäisen mökkimäärän perusteella voidaan todeta, ettei maakunta ole 

matkailijoiden ja kausiasukkaiden näkökulmasta vetovoimaisin kohde. Vuoden 2019 

matkailutilastoista voidaan havaita, että Etelä-Pohjanmaan suosituin matkailukuukausi on 

heinäkuu. Tällöin rekisteröityjä yöpymisiä on ollut reilu 180 000 (Etelä-Pohjanmaa: Matkailu 

pähkinänkuoressa 2021). Samana vuonna esimerkiksi Lapissa oli heinäkuussa 258 000 

rekisteröityä yöpymistä (Lappi: Matkailu pähkinänkuoressa 2021), ja Varsinais-Suomessa 

231 000 (Varsinais-Suomi: Matkailu pähkinänkuoressa 2021). On huomionarvoista, että näistä 

tilastoista puuttuu omilla vapaa-ajan asunnoillaan yöpyvät kausiasukkaat.  

Suomen mökkirikkaimpia maakuntia ovat Etelä-Savo ja Varsinais-Suomi, joissa 

molemmissa vuokrattavia ja omistusmökkejä on yhteensä yli 50 000 (Rämö 2020). Suomen 

suurimmat vapaa-ajan keskittymät sijaitsevat Järvi-Suomessa, rannikkoalueilla, mutta myös 

Lapin matkailukeskukset houkuttelevat vapaa-ajan asujia (Adamiak ym. 2015: 9). Esimerkiksi 
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Järvi-Suomessa vapaa-ajan asuntoja on Adamiakin ym. (2015: 10) mukaan yli kymmenen per 

neliökilometri. Kun näissä yöpyvät henkilöt lisätään osaksi aiemmin listattuja rekisteröityjä 

yöpymisiä, voidaan todeta, että luvut kasvavat huomattavasti. Varsinais-Suomessa 

vetovoimatekijänä on esimerkiksi saaristo, Etelä-Savossa taas Saimaa. Kausiasuminen 

kuitenkin koskettaa myös alueita, jotka eivät ole matkailualan suuria tekijöitä, tai joissa ei ole 

ainutlaatuisia vetovoimatekijöitä. On mielenkiintoista havaita, miten monipaikkaisuus ja 

kausiasuminen vaikuttavat alueilla, joilla matkailuvetovoima ei välttämättä ole yhtä suurta kuin 

esimerkiksi pohjoisessa.  

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on monipaikkaisuuden rooli Etelä-

Pohjanmaan ydinmaaseudulla, ja miten monipaikkaisuudella voitaisiin säilyttää tai parantaa 

alueen elinvoimaisuutta. Kuten todettu, Etelä-Pohjanmaa ei välttämättä ole vetovoimaisin 

matkailukohde Suomessa. Maakunta ei ole myöskään vetovoimaisin kausiasumisen alue, sillä 

maakunnassa sijaitsee vain noin 2,7 prosenttia koko maan kesämökeistä (Rakennukset ja 

kesämökit 2019b). Tämä tarkoittaa sitä, että Etelä-Pohjanmaalla on neljänneksi vähiten 

kesämökkejä kaikista Suomen maakunnista (Rakennukset ja kesämökit 2019a).  

Työn tutkimusalueena toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosassa sijaitsevien järvien, 

Evijärven ja Lappajärven, ympäryskunnat. Näitä kuntia on neljä: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi 

ja Vimpeli.  Tutkimuskunnat poikkeavat toisistaan asukasmääriltään, ja esimerkiksi Alajärvi on 

muista kunnista poiketen kaupunki. Selkeyden vuoksi työssä puhutaan kaikista tutkimusalueen 

kunnista pääasiassa kuntina, mutta pelkästä Alajärvestä puhuttaessa käytetään 

kaupunkinimitystä. Kuntia voidaan pitää melko tyypillisinä maaseutukuntina, joista löytyy 

pääasiassa esimerkiksi peruspalvelut, mutta joiden haasteita ovat esimerkiksi väestön 

ikääntyminen, sekä nuorten poismuutto. Koko maakunnassa on alettu enenevissä määrin 

kiinnittää huomiota esimerkiksi monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin, ja alueella on 

esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä Landemia-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää 

maaseutualueiden vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta (Sankelo 2021).  Tutkimusalueen 

kunnista Evijärvi on mukana Landemia-hankkeessa yhtenä pilottikuntana. 

Tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

1. Miten monipaikkaisuuden nähdään vaikuttavan kohdealueen tulevaisuuden 

kehitykseen? 

2. Mitkä monipaikkaisuuden muodoista nähdään keskeisinä kohdealueen kehityksessä? 

3. Miten monipaikkaisuuden edellytyksiä voitaisiin parantaa maaseudulla? 
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Tutkimus etenee seuraavasti: seuraavassa osiossa käsitellään työlle keskeisiä käsitteitä ja 

määritelmiä. Tämän jälkeen esitellään tutkimusalue, -menetelmä ja aineisto. Alueen, 

menetelmän ja aineiston esittelyn jälkeen vuorossa on aineiston analysointi, sekä tulosten 

avaaminen ja johtopäätökset. Työn lopussa on pohdinta, jossa saatuja tuloksia tarkastellaan 

kriittisessä valossa, ja esitellään mahdollisia jatkotutkimusideoita. 

2 Teoreettinen viitekehys 

Työlle keskeisiä käsitteitä ovat esimerkiksi jo otsikossakin esiin tulevat monipaikkaisuus ja 

maaseutu, minkä lisäksi tärkeässä roolissa on kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus.  

Teoriaosiossa käsitellään lyhyesti myös maaseudun muuttoliikettä, sillä väestön väheneminen 

on keskeinen ongelma tutkimusalueella. On kiinnostavaa selvittää esimerkiksi juurisyitä 

muuttoliikkeen suunnalle ja voimakkuudelle, sillä muuttoliike voi näkyä esimerkiksi myös 

monipaikkaisuutena kuntien välillä. 

2.1 Monipaikkaisuus 

Juho Alasalmi ym. (2020: 10) toteavat, että monipaikkaisuus ja alueellinen liikkuvuus ovat 

olennainen osa asumisen ja työnteon maantiedettä. Teresa Haukkalan (2011: 6) mukaan 

monipaikkaisuus (multi-locality) koostuu useissa eri paikoissa tapahtuvasta ihmisten 

toiminnasta, kuten harrastamisesta toisella paikkakunnalla tai kaupungissa sijaitsevasta 

työasunnosta, ja että ihmisten elinympäristöille on tyypillistä useiden merkityksellisten 

paikkojen samanaikainen olemassaolo sekä liikkuminen näiden paikkojen välillä. 

Maantieteilijä Gerald Woodin ym. (2015: 364) mukaan monipaikkaisuudella tarkoitetaan 

sosiaalisia käytäntöjä, jotka tapahtuvat eri paikoissa samanaikaisesti tai vaihtelevalla rytmillä, 

ja joiden avulla ihmisten on mahdollista saavuttaa erilaisia tavoitteitaan. Monipaikkaisuudella 

voidaan ratkaista ihmisten arkielämään liittyviä ongelmia, jotka johtuvat siitä, ettei ihmisen ole 

mahdollista olla kahdessa paikassa yhtäaikaisesti.  Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi 

liikenneruuhkien välttäminen, työpaikan, työajan ja työskentelytavan vapaampi päättäminen, 

sekä asuinpaikan päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen (Haukkala 2011: 7). Koska 

monipaikkaisuuden käsitettä leimaavat useat merkitykselliset paikat sekä liikkuminen näiden 

paikkojen välillä, mahdollistaa se uudenlaisten paikkaidentiteettien sekä yhteisöllisten roolien 

syntymisen (Haukkala 2011: 6). Yksittäiset henkilöt voivat monipaikkaisen elämän myötä 

kuulua useisiin eri yhteisöihin laajallakin alueella, ja oma rooli voi vaihdella yhteisöjen välillä.  

Monipaikkaisuutta voidaan tutkia useiden eri tieteenalojen näkökulmasta (Pitkänen & 

Strandell 2018: 7), mutta ilmiön metodologinen tutkiminen ei ole yhtenäistä, vaan avointa 

(Schier, Schlinzig & Montanari 2015: 425). Di Marinon, Liliuksen ja Lapintien (2018: 2015) 
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artikkelissa huomautetaan, että monipaikkaisuutta on tutkittu lähinnä maantieteen ja kulttuuri- 

ja sosiaalitieteiden näkökulmasta, eikä kovinkaan laajasti useiden eri tieteenalojen 

näkökulmasta. Pitkäsen ja Strandellin (2016: 7) artikkelista käy kuitenkin ilmi, että 

tieteenalojen ja teorioiden laajuus on johtanut siihen, ettei ilmiölle ole heidän mukaansa edes 

olemassa yhtä teoreettista kehystä, jonka kautta sitä voisi tutkia. Viitekehyksen puuttuminen 

tarkoittaa sitä, että käsite on syytä määritellä tarkasti esimerkiksi käyttöyhteyden mukaan. 

Pitkänen ja Strandell (2018: 7) kertovat, että ilmiönä monipaikkaisuus on yleistynyt 

varsinkin jälkimodernissa yhteiskunnassa. Huovari, Vihinen, Kotavaara ja Härmälä (2020: 1) 

listaavat monipaikkaisuuden yleistymisen liittyvän globalisaatioon, työmarkkinoiden 

joustavuuden lisääntymiseen sekä kotitalouksien vaurastumisen ja perherakenteiden 

murroksen. He myös toteavat digitalisaation mahdollistaman paikkariippumattomuuden 

vauhdittavan monipaikkaisuuden toteutumista (Huovari, Vihinen, Kotavaara & Härmälä: 1). 

1900-luvun lopun merkittävien poliittisten, teknisten, sosiaalisten ja taloudellisten muutosten 

ansiosta ihmisten elinalueiden viitekehys muuttui merkittävästi. Tämän seurauksena ihmisten 

on mahdollista ja jopa oletettua toteuttaa elämäänsä laajemmilla tilallisilla ja ajallisilla 

mittakaavoilla ilman, että se olisi mahdotonta tai rajattu vain muutamien ihmisten oikeudeksi 

(Wood, Hilti, Kramer & Schier 2015: 364).  

Kuten Huovarin, Vihisen, Kotavaaran ja Härmälän (2020: 1) artikkelista käy ilmi, 

esimerkiksi globalisaatiolla ja digitalisaatiolla on keskeinen rooli monipaikkaisuuden 

yleistymisessä. Nykyaikaiset kommunikaatio- ja liikkumismuodot helpottavat laajojen 

elinalueiden syntymistä ja säilyttämistä, ja Andrea Dittrich-Wesbuer ym. (2015: 409) 

kirjoittavat, että kotitalouksien ja perherakenteiden muoto on muuttunut samassa paikassa 

olemiseen perustuvasta verkostoihin nojaavammaksi. Wood, Hilti, Kramer & Schier (2015: 

364) huomauttavat, että monipaikkaisuutta on olemassa isoilta osin siksi, ettei ihmisille ole 

mahdollista olla monessa paikassa saman aikaisesti. Se, etteivät ihmiset voi olla saman 

aikaisesti kahdessa tai useammassa paikassa, pakottaa ihmiset laajentamaan omaa 

elinympäristöään. Liikkuminen on keskeisessä roolissa ihmisten arkielämää, ja se vaikuttaa 

erityisen vahvasti varsinkin syrjäisemmillä seuduilla asuvien ihmisten elinympäristön 

laajuuteen esimerkiksi kauppakäyntien ja työmatkojen muodossa (Pitkänen ym. 2017: 95). 

Kommunikaatio- ja liikkumismuotojen kehittymisellä on keskeinen rooli myös työskentelyn 

joustavuuden kehittymiselle.  Tätä tutkittiin jo ennen koronapandemiaa, ja esimerkiksi Michael 

Liegl (2014: 164) kirjoittaa, ettei työn joustavuus ja liikkuvuus ole enää rajoittunut vain 

henkilöihin, joiden on pakko liikkua, vaan esimerkiksi kirjailijat, graafikot ja ohjelmoijat 

tekevät enenevissä määrin töitä muualta kuin työpaikaltaan. Myös Reuschken ja Ekinsmythin 
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(2021: 2183) artikkelista käy ilmi, ettei työskentely ole enää yhteen paikkaan sitoutunutta, vaan 

monet työntekijät työskentelevät joko useista eri paikoista tai liikkuvasti. 

 Suomessa monipaikkaisuus on verrattain yleistä, sillä se koskettaa jo miljoonien 

suomalaisten arkea (Pitkänen ym. 2020a). Nimenomaan vapaa-ajan asuminen on yksi 

yleisimmistä maaseutualueille kohdistuvista monipaikkaisuuden muodoista (Pitkänen & 

Strandell 2018: 16). Huovari, Vihinen, Kotavaara ja Härmälä (2020:1) kuitenkin huomauttavat, 

että väestön tarkka tilastointi perustuu yksipaikkaiseen asumiseen, eivätkä perinteiset 

väestötilastot huomioi monipaikkaisuutta. Näin ollen monipaikkaisen väestön suuruus perustuu 

arvioihin (Huovari, Vihinen, Kotavaara & Härmälä 2020).  

Pitkänen ym (2020a) ovat jakaneet monipaikkaisuuden päivittäiseen, viikoittaiseen ja 

kausittaiseen monipaikkaisuuteen (kuva 1). Pitkäsen ym. (2020a) mukaan päivittäinen 

monipaikkaisuus keskittyy yleensä saman kunnan tai seutukunnan alueelle, ja se muodostuu 

kotona, työpaikalla tai muissa arkielämän paikoissa säännöllisesti vietetystä ajasta. Viikoittaista 

monipaikkaisuutta taas edustavat esimerkiksi kakkosasuminen työn vuoksi, ja viikoittainen 

monipaikkaisuus voi ulottua Pitkäsen ym. (2020a) mukaan toisen seudun tai maakunnan 

alueelle. Kuvaa 1 tarkastellessa on hyvä huomioida, ettei se kuitenkaan ilmennä esimerkiksi 

valtion rajat ylittävää päivittäistä liikkumista. Tätä tapahtuu paljon esimerkiksi Euroopassa raja-

alueilla asuvien ihmisten arjessa. 

 

Kuva 1 Havainnollistus monipaikkaisuuden ulottuvuuksista, © Pitkänen ym. 2020a 
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Haukkala (2011: 7) on pohtinut monipaikkaisuutta kehäajattelun kautta. Hän pohtii esimerkiksi 

ihmisen kotiseudun laajuutta, jos se suhteutetaan ihmisen kodin ympärillä oleviin kehiin, kuten 

kuntaan tai seutukuntaan (Haukkala 2011). Nopeasti ajateltuna kotiseudulla tarkoitetaan 

verrattain lähellä omaa kotia sijaitsevia alueita, mutta todellisuudessa kotiseudun käsite ja 

laajuus voivat vaihdella huomattavissa määrin eri ihmisten ajatuksissa. Jollekin kotiseutu voi 

olla oma kotikylä, jollekin kunta, ja joku voi tuntea koko ympäröivän seutukunnan omaksi 

kotiseudukseen. Ihminen voi siis kokea olevansa kotonaan muuallakin, kuin konkreettisesti 

omassa kodissaan, minkä voidaan katsoa laajentavan hänen ajatustaan kotiseudusta. 

Kotikokemus vaihtelee Haukkalan (2011) mukaan paikasta ja kehästä riippuen, mutta se voi 

vaihdella merkittävästi myös henkilöstä riippuen. Se, minkä joku kokee omaksi 

kotiseudukseen, ei välttämättä vastaa esimerkiksi muiden hänelle läheisten ihmisten kokemusta 

siitä, minkä he ymmärtävät kotiseutunaan.  

Monipaikkaisuus ilmenee useissa eri muodoissa. Monipaikkaisuus voi liittyä 

Haukkalan (2011: 11) mukaan esimerkiksi asumiseen, työhön, vapaa-aikaan ja identiteettiin. 

Monipaikkaisuus ei myöskään ole aina vapaaehtoista tai haluttua toimintaa, ja esimerkiksi 

asunnottomuuteen, laitoshoitoon, vankilatuomioihin, huostaanottoihin tai pakolaisuuteen 

liittyy pakotettua monipaikkaisuutta (Haukkala 2011: 11; Pitkänen ym. 2020b). Seuraavaksi 

tarkastellaan tarkemmin monipaikkaisuuden muotoa, jota kutsutaan monipaikkaiseksi 

asumiseksi. Varsinkin siihen kuuluvalla vapaa-ajan asumisella on suuri merkitys 

maaseutualueiden väestöpohjan ja -kehityksen kannalta (Adamiak ym. 2017), minkä vuoksi 

sitä tarkastellaan teoreettisessa viitekehyksessä tarkemmin.  

Monipaikkaisella asumisella (residential multi-locality tai multi-local living) 

tarkoitetaan sitä, että yksilöllä ja kotitalouksilla on kaksi tai useampi paikkaa, jossa arkielämää 

eletään vaihtelevissa rytmeissä (Wood ym. 2015: 364). Nicola Hilti (2009) kuvailee 

monipaikkaista asumista sanomalla sen olevan saman kolikon kaksi puolta: monipaikkainen 

asuminen on hänen mukaansa liikkumisen ja paikallaan pysymisen jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Artikkelissaan hän kuvaa, että monipaikkaisessa asumisessa on jatkuva jännite liikkumisen 

halun ja tarpeen, sekä aloilleen asettumisen toiveen välillä (Hilti 2009, 145–146). Jatkuva 

liikkeessä oleminen ja tarve liikkua käsitteellistävät ihmisten suhteen paikkaan uudelleen ja 

korostavat välitilan maantiedettä (Haukkala 2011: 6). Haukkala (2011: 6) listaa 

monipaikkaisuuden ja välitilan maantieteen muodoiksi vapaa-ajan asumisen, kaupungissa 

sijaitsevat kakkosasunnot sekä eroperheiden lapset. Vaikka Haukkala viittaa näillä 

monipaikkaisuuteen yleisesti, kaikki näistä ovat monipaikkaisen asumisen muotoja. 

Monipaikkaisuus ja sen myötä myös monipaikkainen asuminen on noussut eri toimialojen 
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ihmisten tietoisuuteen vuoden 2020 aikana (Rannanpää 2021). Tähän keskeinen syy on 

koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuomaa etätyösuositusta.  

On tärkeää kuitenkin muistaa, että monipaikkaista asumista on ollut olemassa 

erilaisissa muodoissa jo ennen käsitteen tarkempaa määrittelyä. Hilti (2016: 468) luettelee 

artikkelissaan esimerkiksi merenkävijät, armeijalla töissä olevat sekä siirtotyöläiset 

monipaikkaisen asumisen aiemmiksi ilmentymiksi. Monipaikkainen asuminen nykyisessä 

muodossaan ei siis ole modernismin tuottamaa, mutta se on muuttunut merkittävästi 

historiallisesti melko lyhyen aikavälin sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen kehityksen myötä 

(Hilti 2009). Nykyään monipaikkainen asuminen ja eläminen on osa arkea laajalle joukolle 

ihmisiä, ja esimerkiksi pitkän matkan reissutyöläiset, erovanhempien välillä elävät lapset ja 

mökeillä osan vuodestaan elävät ihmiset toteuttavat monipaikkaista elämistä jatkuvasti 

(Pitkänen & Strandell 2018: 6). Vaikka monipaikkaisuus ja monipaikkainen asuminen saattavat 

olla monille vielä melko tuntemattomia käsitteitä, Schierin ym. (2015: 442) artikkelista käy 

ilmi, että monipaikkainen asuminen ja eläminen koskettaa jossain elämänvaiheessa lähes 

kaikkia ihmisiä. Yksi tyypillisimmistä muodoista tälle on vanhempien ja lapsien erossa olo 

esimerkiksi lapsen opiskelupaikkakunnalle muuton tai lapsen lähi- ja etävanhemman välillä 

liikkumisen vuoksi (Schier ym. 2015: 442). Tämä erillään olo kestää vaihtelevan pituisia aikoja, 

ja voi jakautua useisiin eri paikkoihin (Schier ym. 2015: 442).   

Koska monipaikkaista asumista voidaan toteuttaa missä tahansa yksittäisestä 

korttelista globaaliin mittakaavaan, monipaikkaista asumista ei voi tarkastella vain yhden 

tilallisen ulottuvuuden kautta (Schier ym. 2015: 439). Tilallisen vaihtelun lisäksi 

monipaikkaisen asumisen ajalliset rytmit voivat vaihdella esimerkiksi päivien ja vuosien välillä. 

Toisen vanhemman tai muualla asuvan kumppanin luona saatetaan asua muutamina päivinä 

viikosta, opiskelupaikkakunnalla eletään muutamia viikkoja putkeen ennen vanhempien luona 

vierailemista ja vapaa-ajan asunnolla voidaan elää kesäisin useita kuukausia. Viime aikoina 

lyhytaikainen asunnon tai huoneen vuokraaminen on yleistynyt, ja huonetta tai kämppäkaveria 

saatetaan etsiä esimerkiksi kolmeksi päiväksi viikosta tai yhdeksi viikoksi kuukaudesta (Hilti 

2016: 467).   

Monipaikkaista asumista voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mikä luo haasteita 

yhden selkeän motiivin määrittelemiselle (Dittrich-Wesbuer ym. 2015: 410). Monipaikkaiseen 

asumiseen ja elämiseen voivat johtaa useat eri asiat ja elämäntilanteet, ja kaikkien syiden tarkka 

luokittelu ei välttämättä edes ole mahdollista. Monipaikkaisen asumisen teemoja on kuitenkin 

onnistuttu luokittelemaan motiivipohjaisesti seuraavalla tavalla: työhön ja koulutukseen 

liittyvät syyt, virkistäytymiseen liittyvät syyt, perhejärjestelyihin liittyvät syyt sekä 
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parisuhdetilanteesta riippuva monipaikkainen asuminen (Dittrich-Wesbuer ym. 2015: 410–

411). Ensimmäinen luokka kattaa esimerkiksi opiskelun toisella paikkakunnalla, tai toisessa 

kaupungissa olevan, töitä varten hankitun kakkosasunnon.  Virkistäytymiseen liittyvä 

monipaikkainen asuminen taas ilmenee vapaa-ajan asumisena, matkailuna ja lomailuna, ja 

johtuu halusta viettää aikaa erilaisissa ympäristöittä. Perhejärjestelyihin liittyvä monipakkainen 

asuminen johtuu esimerkiksi vanhempien erosta tai kaukana asuvista isovanhemmista. 

Parisuhdetilanteesta riippuvassa monipaikkaisessa asumisessa pariskunnat elävät molempien 

kotien välillä. 

Motiiveista varsinkin kaksi ensimmäistä liittyy tämän työn aihepiiriin. 

Perhejärjestelyihin liittyvä monipaikkainen asuminen, sekä parisuhdetilanteesta riippuva 

monipaikkainen asuminen ovat teemoja, joihin ulkoiset tekijät eivät välttämättä voi juurikaan 

vaikuttaa. Työhön ja koulupaikkaan tai vapaa-ajan asunnon sijoittumiseen taas voi vaikuttaa 

esimerkiksi toisesta kunnasta saatava korkeampi palkka, laadukkaampi koulu tai mökkeilylle 

paremmin soveltuva ympäristö. Kunnat ja kaupungit voivat vaikuttaa siihen, millaista 

mielikuvaa ne välittävät esimerkiksi työnantajina tai vapaa-ajan asumiseen soveltuvina 

paikkoina. 

Tätä motiivipohjaista jaottelua voidaan kuitenkin kritisoida siitä, että se ei erota 

toisistaan vapaaehtoista monipaikkaisuutta ja pakotettua monipaikkaisuutta. Pitkänen & 

Strandell (2018: 17) huomauttavat, että myös maaseudulta löytyy erilaisia pakotetun 

monipaikkaisuuden ilmentymiä ja pakotetun monipaikkaisuuden muotoja eläviä ihmisryhmiä. 

Esimerkiksi perhejärjestelyihin liittyvä monipaikkainen asuminen voi näyttäytyä vanhempien 

välillä liikkuvalle lapselle toisinaan pakotettuna monipaikkaisuutena. Myöskin 

lastensuojeluyksiköissä asuvat, tai huostaan otetut lapset ja nuoret elävät pakotetusti 

monipaikkaisesti. 

Vapaa-ajan asuminen on yksi merkittävimmistä monipaikkaisuuden muodoista 

(Pitkänen ym. 2020c), ja sen merkitys korostuu varsinkin maaseutukunnissa, jotka ovat 

suosittuja mökkipaikkakuntia. Vapaa-ajan asumisesta johtuvia kausiasukkaita on suomessa yli 

kaksi miljoonaa (Alasalmi ym. 2020: 142), mikä tekee virkistäytymiseen liittyvästä 

monipaikkaisuudesta merkittävää. Pitkäsen ym. (2020b) mukaan joka viidennessä kunnassa on 

enemmän vapaa-ajan asuntoja kuin vakituisesti asuttuja asuntoja. Heidän mukaansa 91% 

vapaa-ajan asunnoista sijaitsee maaseudulla (Pitkänen ym. 2020b), mikä tukee ajatusta siitä, 

että  vapaa-ajan asumisella on suuri merkitys maaseutukuntien elinvoimaisuuden luojana. 

Bjorn Kaltenborn (1998: 133) kirjoitti jo ennen 2000-luvun alkua, että vapaa-ajan 

asunnoilla pidempien aikojen viettäminen sekä töiden tekeminen niiltä käsin voisi olla 
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käytännöllisesti katsoen helpompaa tulevaisuudessa. Yleisenä trendinä esimerkiksi 

etätyöskentely vapaa-ajan asunnolta käsin on yleistynyt vuosi vuodelta. Pitkäsen ja Strandellin 

(2018: 15) artikkelissa todetaan, että vapaa-ajan asumiseen perustuvan monipaikkaisuden 

merkitys voi korostua vielä entisestään. Syiksi tähän he listaavat esimerkiksi vapaa-ajan 

asuntojen varustelutason paranemisen ympärivuotiseen käyttöön sopivammaksi, 

tietoliikenneyhteyksien sekä etätyömahdollisuuksien paranemisen, sekä elinikän pidentymisen 

ja ikääntyneiden terveydentilan paranemisen (Pitkänen & Strandell 2018: 13). Vapaa-ajan 

asunnot ovat myös merkittävässä roolissa suomalaisten vapaa-ajan liikkumisessa. Tämä käy 

ilmi Adamiakin ym. (2015: 27) tutkimuksesta, jonka mukaan vapaa-ajan asunnoilla 

vierailemisen mediaani on 13 vierailua vuodessa, ja yöpymismediaani 30 yötä. Keskiarvojen 

sijasta on huomioitu mediaanit, sillä Adamiakin ym. (2015: 27) mukaan lukuja suurensivat 

vapaa-ajan asuntoja hyvin paljon käyttävät, ja mediaani oli molemmissa tapauksissa melko 

paljon keskiarvoa pienempi luku.  

Maaseutubarometrista käy ilmi, että tulevaisuudessa ihmiset uskovat elävänsä entistä 

monipaikkaisemmin. Vastanneista 25–44 vuotiaista yli 30 % uskoo omistavansa vapaa-ajan 

asunnon maaseudulla 10 vuoden kuluttua (Pyysiäinen & Vihinen 2020: 26). Aiempaan 

verrattuna myös muista vastaajista useampi uskoo asuvansa maaseudulla joko päätoimisesti tai 

osa-aikaisesti 10 vuoden kuluttua (Pyysiäinen & Vihinen 2020: 27). Olli Lehtosen (2020) 

mukaan monipaikkaisuudella on keskeinen rooli kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun 

murtamisessa, sillä se nostaa esiin kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Pitkänen ja 

Strandell (2018: 15) nostavat artikkelissaan esiin vuorovaikutuksen suuntia: maaseudulta 

suunnataan kaupunkiin opiskeluun ja työhön liittyvän monipaikkaisuuden vuoksi, maaseudulla 

lomailevat ja mökkeilevät, sekä kausityötä alueella tekevät ovat sen sijaan suurilta osin 

kaupunkilaisia (Pitkänen & Strandell 2018: 15). 

Monipaikkaisuuden yhteydessä on hyvä käsitellä lyhyesti myös kaksoiskuntalaisuutta. 

Ilmiötä on tutkittu Suomessa melko vähän, minkä takia keskeisenä lähteenä 

kaksoiskuntalaisuudesta kirjoitettaessa toimii Valtiovarainministeriön selvitys ”Millaista 

monipaikkaisuutta Suomeen – Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta (2018). Kaksoiskuntalaisuus 

on Alasalmen ym. (2020: 100) mukaan keskeinen monipaikkaisuuden osa-alue. 

Kaksoiskuntalaisuuden huomioiminen osana lainsäädäntöä on noussut keskiöön ihmisten 

jatkuvasti lisääntyvän liikkuvuuden ja elämäntapojen monimuotoistumisen vuoksi (Millaista 

monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 11). Monipaikkaisuuden muodot, kuten vapaa-ajan 

asuminen, pitkät työmatkoista johtuva monipaikkaisuus, etätyö sekä perherakenteista johtuva 

monipaikkaisuus, ovat keskeisessä roolissa kaksoiskuntalaisuuskeskustelussa. Ajatus 
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kaksoiskuntalaisuudesta on noussut esiin tarpeesta saada palveluja muusta kuin kotikunnasta, 

sekä osallistumisesta ja vaikuttamisesta useamman kunnan päätöksentekoon (Millaista 

monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 19). Myös kunnallisverojen jakautuminen kuntien välillä on 

keskeinen kysymys. Perustuslaissa on kuitenkin asetettu tietyt reunaehdot esimerkiksi 

äänioikeuteen, ja kaksoiskuntalaisuus juridisena määritelmänä on ongelmallinen perustuslain 

näkökulmasta (Millaista monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 65). Monipaikkaiset henkilöt 

voivat kuitenkin osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon monin eri tavoin, eikä 

osallisuuden kehittämiselle monipaikkaiset asujat entistä paremmin huomioivaksi ole esteitä 

nykylainsäädännössä (Millaista monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 67) 

2.2 Maaseudun määrittely 

Julkaisussa ”Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa” Kati Hienonen (2011: 7) toteaa, 

että yksinkertaisesti ilmaistuna maaseudulla tarkoitetaan aluetta, joka ei ole kaupunkia. Vuoden 

2020 maaseutubarometrissa reilu 70 % vastaajista yhdisti maaseutuun maatalot, kylät ja 

peltomaiseman (Pyysiäinen & Vihinen 2020: 11). Myös Pertti Alasuutari ja Eero Alasuutari 

(2011: 6) huomauttavat, että vaikka maaseudulla voidaan tarkoittaa monia eri asioita, usein 

termin käyttöyhteydet antavat mielikuvan peltomaisemasta. Hyyryläinen, Pylkkänen ja Suutari 

(2012: 10) nostavat esiin sen, että suomalaisen maaseudun kehittämiselle keskeinen 

ominaispiirre on tulkinta maaseudusta ja sen kehittämisestä alueena tai tilana. Heidän mukaansa 

maaseutua voidaan pitää tulevaisuuden heikkona signaalina, joka voisi vastata esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen, kiihtyvän elämänrytmin sekä liikkuvan elämäntavan mukanaan tuomiin 

haasteisiin (Hyyryläinen, Pylkkänen & Suutari 2012: 11). 

Vaikka Hienosen tarjoama määritelmä avaa kaikessa yksinkertaisuudessaan 

maaseudun merkityksen, voidaan käsitteellä todellisuudessa kuvata toisistaan hyvinkin paljon 

poikkeavia alueita. Pääkaupunkiseudun kaupunkialueiden lähellä oleva maaseutu voi erota 

toiminnoiltaan ja olosuhteiltaan merkittävästi esimerkiksi läntisen Suomen maaseutualueista.  

Maaseutu voi myös käsitteenä merkitä eri ihmisille erilaisia asioita ja paikkoja. Tämän takia 

työn kannalta on keskeistä määrittää se, minkälaista aluetta käsitteellä maaseutu tarkoitetaan.  

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisussa Suomen maaseututyypit 2006 (Malinen 

ym. 2006) maaseutu on jaettu kuntarajoja myötäillen kolmeen luokkaan: kaupunkien läheinen 

maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu. Ville Helminen ym. (2014) ovat 

päivittäneet kaupunkiluokituksen siten, että luokittelu on tehty paikkatietopohjaisesti. Syynä 

päivitykselle oli Helmisen ym. (2014: 7) mukaan se, että kuntarajoihin perustuva luokittelu oli 

muodostunut haastavaksi kuntien koon kasvamisen seurauksesta. Yhden kunnan alueella 

saattaa olla monipuolisesti erilaisia kaupunkimaisia tai maaseutumaisia alueita, jolloin 
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paikkatietoon pohjautuva luokittelu antaa tarkemman kuvan kunnan kokonaisuudesta. 

Paikkatietoon perustuvalla luokittelulla on mahdollistettu luokkien vapaa rajautuminen, ja 

yksittäisen paikan sijaan pyritään luonnehtimaan alueiden ominaisuuksia (Helminen ym. 2014: 

7). Vuoden 2014 luokittelu on tehty aiemman kolmijakoisen luokituksen pohjalta, mutta siihen 

on lisätty kaupungin ja maaseudun välialueita kuvaavia luokkia. Näiden lisättyjen luokkien 

avulla pyritään lieventämään tiukkaa rajausta siitä, mitä tarkoitetaan kaupungilla, mihin asti 

kaupunkialue jatkuu ja mistä alkaa maaseutu (Helminen ym. 2014: 8). Kaupunki-

maaseutuluokitus on päivitetty viimeisimmän kerran vuonna 2020, ja siinä käytetyt menetelmät 

ja alueluokat ovat samat kuin vuonna 2014 julkaistussa luokituksessa (Helminen, Nurmio & 

Vesanen 2020).  

Työssään Helminen, Nurmio ja Vesanen (2020: 12) toteavat, ettei kaupungin ja 

maaseudun raja ole täysin yksiselitteinen, ja luokitus mahdollistaa myös niin kutsuttujen 

välivyöhykkeiden joustavan tarkastelun. He ovat tunnistaneet suomen kaupunki- ja 

maaseutualueista kolme yläluokkaa: ydinkaupunkialueet, kaupungin ja maaseudun 

vaihettumisvyöhyke sekä kaupunkien vaikutusalueiden ulkopuolinen maaseutu (Helminen, 

Nurmio & Vesanen 2020: 16). Nämä kolme yläluokkaa jakautuvat edelleen erilaisiksi alueiksi, 

joiden pohjalta Suomessa voidaan tunnistaa neljä maaseutuluokkaa: kaupungin läheinen 

maaseutu, maaseudun paikalliskeskukset, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu (Helminen 

ym. 2014; Helminen, Nurmio & Vesanen 2020). Näistä kaupungin läheinen maaseutu kuuluu 

kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeeseen, eli se on yksi välivyöhykkeistä ja näin 

myös muista maaseutuluokista poikkeava maaseututyyppi.  

Hyyryläinen, Pylkkänen ja Suutari (2012: 10) antavat luokittelulle kuitenkin hieman 

kritiikkiä siitä, että se uusintaa kaupungin ja maaseudun välistä rajanvetoa. Luokittelu on 

kehitetty maaseutupolitiikan tueksi ja työkaluksi, ja maaseudun kehittäminen on sidoksissa 

näihin luokkiin ja alueisiin. Havaitut neljä maaseututyyppiä jäsentyvät heidän mukaansa 

kaupunkialueiden vastakohdiksi, mikä ei sinänsä ole kuitenkaan ollut luokittelun tarkoitus 

(Hyyryläinen, Pylkkänen & Suutari 2012: 10). On kuitenkin hyvä huomioida, että heidän 

teoksensa on vuodelta 2012, jolloin paikkatietoon pohjautuvaa kaupunki-maaseutuluokitusta ei 

oltu vielä julkaistu. Kuntarajoihin pohjautuvat luokat saattoivat korostaa kaupungin ja 

maaseudun välisiä eroja, mutta kuten todettu, nykyinen paikkatietoon pohjautuva luokittelutapa 

mahdollistaa alueiden joustavan tarkastelun.  

Taulukkoon 1 on koottu eri maaseutuluokkien väestö- ja työpaikkamäärät, luokalle 

ominaisia piirteitä sekä esimerkkialue kaikista maaseutuluokista. Todettakoon, että 

ydinmaaseudusta esimerkiksi nostetussa Nivalan kunnassa on myös harvaan asutun maaseudun 
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alueita. Pääpainoisesti ydinmaaseutuun kuuluvissa kunnissa on lähes poikkeuksetta myös 

harvaan asutun maaseudun alueita varsinkin kuntien reuna-alueilla, minkä vuoksi esimerkiksi 

nostettiin alue, joka on suurimmaksi osaksi ydinmaaseutuun kuuluvaa. Sama pätee maaseudun 

paikalliskeskusten ja kaupungin läheisen maaseudun osalta: kuntien taajamat täyttävät luokkien 

kriteerit, mutta kunta saattaa muuten olla suurilta osin esimerkiksi ydinmaaseutua. Seuraavaksi 

käydään lyhyesti läpi kaikki maaseutuluokat tarkemmin. 

Taulukko 1 Maaseutuluokkien esittely. (Helminen, ym. 2014; Kaupunki-maaseutuluokitus 2018; Helminen, 

Nurmio & Vesanen 2020) 

 Maaseudun 

paikalliskeskukset 

Kaupungin 

läheinen 

maaseutu 

Ydinmaaseutu Harvaan asuttu 

maaseutu 

Väestömäärä 

(2018) 

 

310 102 396 569 528 531 276 354 

Työpaikkamäärä 

(2017) 

 

128 865 84 494 162 156 75 221 

Ominaiset 

piirteet 

Rakenteeltaan 

tiivis keskusta, 

rooli ympäröivän 

alueen 

keskuksena 

Maaseutumaista 

aluetta, joka on 

lähellä 

kaupunkialueita 

niin 

toiminnallisesti 

kuin fyysisesti 

Suhteellisen tiiviisti 

asuttua maaseutua, 

joko 

alkutuotannollisesti 

vahvaa tai 

toiminnoiltaan 

monipuolista. 

 

Yksipuolinen 

elinkeinorakenne, 

väestömäärältään 

harvaan asuttua 

aluetta. 

Esimerkkialue 

 

Lapuan 

keskustaajama 

Tyrnävän 

keskustaajama 

Nivala Hyrynsalmi 

 

Maaseudun paikalliskeskuksilla tarkoitetaan kaupunkialueiden ulkopuolelle sijoittuvia 

suurehkoja taajamia. Luokkaan kuuluu sekä maaseudun suuria kirkonkyliä, että vahvasti 

kaupunkimaisia alueita, joiden koko ei riitä muodostamaan kaupunkiseutua (Helminen ym. 

2014: 11). Maaseudun paikalliskeskusten luokitteleminen perustuu neljään kriteeriin, joista 

vähintään kolmen kriteerin raja-arvot ylittävät kaupunkiseutujen ulkopuoliset taajamat saavat 

paikan tästä luokasta (Helminen, Nurmio & Vesanen 2020: 21). Näitä kriteerejä ovat seuraavat: 

Väestömäärä vähintään 4950,2 asukastiheys vähintään 364,318/km2, työpaikkoja vähintään 

1958,4 ja aluetehokkuudeltaan vähintään arvon 0,1 saavan alueen pinta-alan on oltava 
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vähintään 1 𝑘𝑚2 (Helminen, Nurmio & Vesanen 2020: 21). Ominaista paikalliskeskuksille on 

tiivis keskustarakenne, sekä rooli ympäröivän alueen keskuksena (Helminen ym. 2014: 11).  

Kaupungin läheinen maaseutu rajataan suhteessa sen lähellä olevaan 

kaupunkialueeseen, ja se muodostaa yhtenäisen kaupunkialuetta ympäröivän vyöhykkeen. 

Helmisen ym. (2014: 11) mukaan kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, 

joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Luokka pitää sisällään eri tyylisiä 

maaseutualueita, ja se kuvastaa kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta 

(Helminen ym. 2014: 11). Kaupungin läheinen maaseutu on vallannut alueita aiemmilta 

kaupunkien väleissä sijainneilta ydinmaaseudun alueilta, mikä kertoo kaupunkeihin 

suuntautuvien työmatkojen osuuden kasvusta kauempana kaupunkiseuduista (Helminen, 

Nurmio & Vesanen 2020: 20). Pitkäsen ja Strandellin (2018: 9–10) mukaan erityisesti 

kaupungin läheiseltä maaseudulta käydään töissä nimenomaan kaupungeissa, mutta muuten 

kaupunkialueiden ja maaseutuluokkien välillä ei juurikaan ole työmatkaliikennettä. 

Ydinmaaseudulla tarkoitetaan toiminnoiltaan monipuolista ja suhteellisen tiiviisti 

asutettua maaseutua, tai alkutuotannollisesti merkittävää aluetta. Helminen ym. (2014: 12) 

kertoo, että etäisyys suurempiin keskuksiin on suhteellisen suuri, mutta pienten kaupunkien 

ympärillä se voi olla melko lähelläkin kaupunkialuetta. Helmisen, Nurmion ja Vesasen (2020: 

21) mukaan ydinmaaseudun muodostuminen vaatii suhteellisen tiivistä maaseututaajamien 

rakennetta. Alueelle tyypillisiä keskustyyppejä ovat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja 

tiheä pienten taajamien verkosto. Maaseudun luokista ydinmaaseudulla on kuitenkin eniten 

asukkaita ja työpaikkoja, mutta kaikkia luokkia tarkasteltaessa se on pienentynyt alueellisesti 

eniten (Helminen, Nurmio & Vesanen 2020: 15, 20). Antikaisen ym. (2017: 14) tutkimuksen 

mukaan vähintään 75-vuotiaiden määrä kasvaa lukumäärällisesti eniten ydinmaaseudulla 

tulevien vuosien aikana. 

Harvaan asuttu maaseutu on väestömäärältään nimensä mukaisesti harvaan asuttua ja 

elinkeinoltaan yksipuolista aluetta kaukana isoista keskuksista. Luokan sisällä taajamia on 

harvassa, ja niiden välillä voi olla laajoja alueita, jotka ovat pääasiassa asumattomia (Helminen 

ym. 2014: 12).  Tässä maaseutuluokassa väestön keski-ikä on korkeaa, ja kuntien verokertymä 

ja kyky tuottaa erilaisia peruspalveluita on heikkoa (Linkola 2014: 19). Ikääntyneiden osuus 

asukkaista on suuri, ja se jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa (Antikainen ym. 2017: 14). 

Sekä ydinmaaseutu että harvaan asuttu maaseutu menettävät väestöä tasaisesti, mutta 

väestökato on suhteellisesti paljon voimakkaampaa harvaan asutulla maaseudulla (Antikainen 

ym. 2017: 14) 
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Kaupunki-maaseutuluokitus on osa tämän työn teoreettista viitekehystä, koska se avaa 

tarkemmin eri maaseutuluokkien eroja ja toimii perusteluna tehdyille valinnoille 

maaseutukäsityksen suhteen. Luokitusta tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeä huomioida, ettei 

luokitus huomioi tai käsittele monipaikkaisuutta tai alueiden välistä dynamiikkaa, vaan kuten 

aiemmin todettu, luokat perustuvat paikkatietoon ja alueellisten ominaisuuksien 

luokittelemiseen (Helminen ym. 2014). Luokituksen avulla saa hyvin havainnollistettua eri 

maaseututyyppien erot, ja perusteltua työssä käytetyt rajaukset. Koska luokitus perustuu 

paikkatietoon, se ei havaitse ihmisten liikkeitä eri kaupunki- ja maaseutuluokkien välillä. Tätä 

voidaan pitää ongelmallisena monipaikkaisuutta ja monipaikkaista asumista tarkasteltaessa. 

Ihmiset elävät ja liikkuvat monipaikkaisesti eri luokkien välillä, minkä vuoksi paikkatietoon 

perustuva, alueen asukasluvun huomioiva luokitus ei välttämättä kerro koko kuvaa esimerkiksi 

matkailuvoittoisten kuntien tilanteesta 

Mahdollisesta heikommasta palvelutasosta huolimatta suomalaiset asuisivat 

mielellään maaseudulla, jos elämäntilanne sen sallisi. Esimerkiksi Haukkalan (2011: 18) 

tutkimuksesta käy ilmi, maaseutumaisessa ympäristössä haluttaisiin asua hieman nykyistä 

enemmän. Jopa lähes neljännes mökkibarometriin vastanneista ison kaupungin keskustassa tai 

lähistöllä asuvista haluaisi asua ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla (Pyysiäinen 

& Vihinen 2020), ja kuten aiemmin todettu, yli 90 % suomalaisten vapaa-ajan asunnoista 

sijaitsee maaseudulla (Pitkänen ym. 2020c).  Hektisen kaupunkielämän keskeltä halutaan siis 

ainakin kausittain päästä ”maaseudun rauhaan”. Maaseutubarometrin mukaan 61 % kyselyyn 

vastanneista suomalaisista liittää maaseutuun paljon tai erittäin paljon hyvän elämän mielikuvia 

(Pyysiäinen & Vihinen 2020). Niin kutsuttu maaseutuidylli onkin yksi voimakkaimmista 

näkemyksistä maaseutuun liittyen. Michael Woodsin (2011: 21) mukaan ajatukseen 

maaseutuidyllistä kuuluu näkemys rauhallisuuden paikasta, kiireettömyydestä ja 

yksinkertaisuudesta. Maaseutu nähdään idyllisenä paikkana, joka on täydellinen vastakohta 

kaupungin hälinälle ja kiireelle. Tällainen idyllinen maaseutukuva siirretään usein myös 

esimerkiksi elokuviin, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin, mikä entisestään saattaa korostaa 

mielikuvia maaseudusta rauhan tyyssijana (Woods 2011: 22). 

Kaupungeissa monipaikkaisuuden muodoista esiin nousevat etenkin työhön, 

opiskeluihin, perhesyihin ja parisuhteeseen liittyvä monipaikkaisuus (Huovari, Vihinen, 

Kotavaara & Härmälä 2020: 1), mutta maaseutualueilla monipaikkaisuus ilmenee etenkin 

vapaa-ajan asumisen ja kausityön kautta (Pitkänen & Strandell 2018: 16). Esimerkiksi vapaa-

ajan asukkaita on Pitkäsen ja Strandellin (2018: 16) mukaan maaseudulla yli 2 miljoonaa 
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henkilöä, kun koko Suomessa heitä on hieman alle 2,5 miljoonaa. Vaikka Pitkäsen ja 

Strandellin (2018: 16) artikkelissa esitetyt lukumäärät esimerkiksi edellä mainituista vapaa-ajan 

asukkaiden määristä ovat karkeita arvioita, on perusteltua todeta, että vapaa-ajan asukkaista 

selkeä enemmistö on erityyppisillä maaseutualueilla. 

Tässä työssä käsitteellä maaseutu tarkoitetaan nimenomaan ydinmaaseutua. 

Ydinmaaseutu voidaan ajatella olevan lähimpänä sitä, minkä ihmiset ymmärtävät perinteisenä 

maaseutualueena. Etäisyydet suuriin keskuksiin ovat pitkähköjä, mutta paikalliskeskukset ovat 

suhteellisen helposti saavutettavissa. Elinkeinosta iso osa koostuu alkutuotannosta, ja erityisesti 

maatalousvaltaiset alueet nousevat ydinmaaseuduksi (Helminen ym. 2014: 12). Ydinmaaseutu 

on maaseutuluokista väestömäärältään suurin luokka, väestömäärän ollessa vuoden 2018 

tietojen mukaan yli 500 000 (Helminen, Nurmio & Vesanen 2020: 15). 

 

 

Kuva 2 Kaupunki-maaseutuluokitus Suomessa vuonna 2018 

Tarkasteltaessa kaupunki-maaseutuluokituksen pohjalta tehtyä karttaesitystä Suomesta, 

havaitaan että iso osa ydinmaaseudusta sijoittuu läntiseen Suomeen kattaen Etelä-, Keski- ja 

Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen alueita (kuva 2). Ydinmaaseudun 

alueet muodostavat suhteellisen yhtenäisen alueen koko läntiseen Suomeen. Pääkaupunkiseutu 
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on voimakkaasti kaupungistunutta, joten alueen yleisin maaseututyyppi on kaupungin läheinen 

maaseutu. Kuvasta 2 havaitsee hyvin myös sen, miten suuri osa koko Suomesta on loppujen 

lopuksi harvaan asuttua aluetta. Harvaan asuttu maaseutu kattaa lähestulkoon koko pohjoisen 

Suomen, sekä isoa alueita idässä ja maakuntien reuna-alueilla. Harvaan asutun maaseudun 

määrän perusteella työssä olisi voinut olla relevanttia käsitellä myös harvaan asuttua 

maaseutua, mutta ydinmaaseutuun päädyttiin osittain sen sijoittumisen takia. Ydinmaaseutu 

kattaa alueet, jotka herkästi mielletään perinteisiksi maaseutualueiksi, kuten esimerkiksi Etelä-

Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaan osalta kuvasta 3 on hyvin havaittavissa se, että maakunnassa on 

vain yksi suurempi kaupunkikeskus, Seinäjoki. Muu maakunta on suurilta osin ydinmaaseutua, 

ja harvaan asuttu maaseutu painottuu maakunnan reuna-alueille. 

2.3 Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus 

Kaupunki- ja maaseutuasumista on varsinkin aiemmin pidetty toisilleen vaihtoehtoisina 

asumismuotoina: ihminen asuu joko maalla tai kaupungissa. Nykyään tilanne ei kuitenkaan 

enää ole yhtä kahtiajakoinen, ja ihmisille merkityksellisiä paikkoja voi löytyä niin kaupungista 

kuin maaseudulta. Kaupunki- ja maaseutuasumisen limittymistä on tutkittu jo vuonna 2006 

kakkosasumisen ja maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta (Aho & Ilola 2006), ja vuonna 

2007 julkaistussa tutkimuksessa Virpi Komulainen tutkii etätyön mahdollisuuksia maaseudulla 

sijaitsevalta kakkosasunnolta käsin (Komulainen 2007). Työssään Komulainen (2007) nostaa 

esiin näkökulman siitä, että maaseutu tarvitsee lisää väestöä, ja kaupunkilaiset haluavat hankkia 

itselleen mökin, jossa voivat tehdä esimerkiksi etätöitä. Mökkietätyö mahdollistaa Komulaisen 

(2007: 3) mukaan monipaikkaisen ja joustavan elämän, jossa yksilöllä on mahdollisuus 

vuorotella kaupungin ja maaseudun välillä. On mielenkiintoista havaita, että tällekin työlle 

keskeisiä teemoja, kuten monipaikkaisuutta ja kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta, on 

käsitelty jo vuonna 2007 julkaistussa teoksessa.  

Juuri tämän kaupungin ja maaseudun toisiaan täydentävän mahdollisuuden ja niissä 

elämisen limittymisen takia on tarpeellista tarkastella syvemmin kaupungin ja maaseudun 

välistä liikkumista. Turha kaupungin ja maaseudun kahtiajako hankaloittaa molempien 

realistista kehittämistä, ja tarkastelemalla niiden toisiaan täydentäviä mahdollisuuksia voidaan 

alueita kehittää aiempaa joustavammin. Kaupunki-maaseutuluokituksen vuoden 2018 

päivityksen myötä voitiin todeta, että kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutusalue on 

laajentunut (Maaseutu-kaupunki-alueiden luokitus… 2020). Vaikka alueiden välinen 

kahtiajako on ehkä vähentymässä, alueiden väliset erot eivät kuitenkaan ole pienentymässä. 

Aro (2016: 20) huomauttaa, että kaupungin ja maaseudun väliset olosuhde-erot ovat 

tasoittumisen sijaan jopa kasvamassa. Hänen mukaansa voisi olla paikallaan pohtia esimerkiksi 
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lainsäädännön muuttamista paremmin eri alueita huomioivaksi, sillä koko valtakunnassa 

samalla tavoin toteutettava lainsäädäntö voi johtaa tilanteeseen, jossa lainsäädäntö ei palvele 

hyvin maaseutua eikä kaupunkialueita (Aro 2016: 20). 

Koska kaupunkia ja maaseutua ei nähdä enää toistensa täydellisinä vastakohtina vaan 

toisiaan enemmänkin täydentävinä, voi olla aiheellista pohtia kaupunki-maaseutuluokituksen 

sopivuutta erilaisten alueiden ja niiden välisen dynamiikan kuvaamiseen. Kaupunkien ja 

maaseutualueiden rajat eivät ole absoluuttisia, ja paikkatietoon pohjautuva luokitus osaltaan tuo 

tarkasteluun joustavuutta. Ihmiset kuitenkin liikkuvat jatkuvasti eri luokkien välillä, ja 

monipaikkaisen elämisen mahdollisesti lisääntyessä voisi olla hyödyllistä kehittää luokittelu, 

joka huomioi vielä paremmin tämän alueiden välillä liikkumisen. Esimerkiksi Huovari, 

Vihinen, Kotavaara ja Härmälä (2020: 3) ovat tunnistaneet neljä erilaista aluetyyppiä, joissa 

huomioidaan muun muassa alueiden käytön kausittaisuus. Heidän tunnistamiaan aluetyyppejä 

ovat kasvavat alueet, kausittain kasvavat alueet, kehittyvät alueet ja taantuvat alueet (Huovari, 

Vihinen, Kotavaara & Härmälä 2020: 3). Tällainen ihmisten liikkumisen huomioiva 

alueluokitus mahdollistaa sen, että alueita voidaan esimerkiksi kehittää kausittainen kasvu 

huomioiden. 

Kaupungit ovat keskeisessä roolissa nykyajan maailmassa. Euroopan unioni on 

selkeästi kaupunkivaltainen alue: EU:n väestöstä noin 75 % asuu kaupunkialueilla 

(Kaupunkiympäristö 2021). Muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna Suomi on ollut 

kaupungistumisessa takaa-ajajan roolissa (Koste, Neuvonen & Schmidt-Thomé 2018), mutta 

takaa-ajo asemasta huolimatta Suomi on kaupungistunut nopeasti (Aro 2016: 2). Vuoden 2018 

lopussa Suomen kaupunkialueilla asuvien osuus koko väestöstä oli yli 70 % (Helminen, Nurmio 

& Vesanen 2020: 14).  Muun muassa yritystoiminta, maahanmuutto ja työpaikat keskittyivät 

muutamaan suurimpaan kaupunkiin 2000-luvun alussa, ja erityisesti näiden suurimpien 

kaupunkiseutujen voidaan olettaa kasvavan edelleen (Koste, Lehtovuori, Neuvonen & Schmidt-

Thomé 2020: 1). Esimerkiksi Aron (2016: 2) mukaan vuoteen 2030 mennessä 14 suurimman 

kaupunkiseudun väestö kasvaa noin 350 000 henkilöllä. Maantieteellinen keskittyminen onkin 

hallinnut pitkään Suomessa tapahtuvaa aluekehitystä sekä ihmisten liikkumista (Lehtonen & 

Kotavaara 2021: 34). Kaupungistuminen ilmiönä on globaali: ympäri maailman kaupunkien 

väestö kasvaa, kun ihmiset muuttavat maaseudulta sekä pienemmistä kaupungeista kohti isoja 

keskuksia (WBGU 2016: 1). Nuoret muuttavat muun muassa koulupaikkojen ja töiden perässä 

maaseudulta kaupunkeihin (Pitkänen & Strandell 2018: 12), mikä vaikuttaa esimerkiksi 

opiskeluun liittyvien kakkosasuntojen määrään kaupunkiseuduilla.  
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Kaupunkien ja varsinkin niiden reuna-alueiden kasvu hämärtää kaupungin ja 

maaseudun välistä rajaa (Kaupunkiympäristö 2021). Vain suuriin kaupunkeihin suuntautuva 

muuttoliike ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä, ja WGBU (2016: 4) ehdottaa 

tulevaisuuden tavoitteeksi monikeskuksisen kasvun edistämistä. Monikeskuksisuus yhdistää 

desentralisaation ja kasautumisen hyödyt, vahvistaa verkostoja kaupunkien ja syrjäisempien 

seutujen välillä, sekä heikentää kaupungin ja maaseudun selkeää kahtiajakoa ja ydin-periferia-

jaottelua (WGBU 2016: 4). Monikeskuksisuus voisi ratkaista Suomessa esimerkiksi väestön 

kasaantumiseen liittyviä haasteita. Lehtosen ja Kotavaaran (2021: 35) mukaan yhteiskunta on 

siirtymässä keskittyvästä aluekehityksestä kohti monipaikkaista yhteiskuntaa. Kun koko 

yhteiskunta sitoutuu paikkoihin joustavasti, aluekehitykseen ja sen mahdollisuuksiin liittyy 

aiempaa enemmän monitasoiset verkostot (Lehtonen & Kotavaara 2021: 35). Toimivat 

verkostot mahdollistavat esimerkiksi sen, että pienellä paikkakunnalla asuvan henkilön ei 

tarvitse lähteä töiden perässä pois paikkakunnalta, vaan hän voi työskennellä ja elää arkeaan 

kotipaikkakunnallaan.  

Kuten todettu, kaupungit vetävät ihmisiä puoleensa kaikkialla. Kasvavilla 

kaupunkiseuduilla on erilaisia vetovoimatekijöitä, mitkä houkuttelevat asukkaita. Kovia 

vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi infrastruktuuri, työpaikat ja koulutustarjonta, kun taas 

pehmeät vetovoimatekijät kumpuavat enemmän yksilöiden mieltymyksistä (Aro 2016). 

Pehmeitä vetovoimatekijöitä ovat Aron (2016: 4) mukaan esimerkiksi alueen henkinen 

ilmapiiri, monikulttuurisuus, matkailukohteet sekä vapaa-aikapalvelut. Pehmeät 

vetovoimatekijät ovat subjektiivisempia kuin kovat. Esimerkiksi kulttuurin määrä ja laatu 

voivat olla tekijöitä, jotka vetävät osaa ihmisistä puoleensa, mutta jotka taas ovat jollekin 

toiselle muuttopäätökseen vähän tai ei ollenkaan vaikuttava tekijä. Pehmeitä vetovoimatekijöitä 

ohjaavat myös arvot. Esimerkiksi turvallisuus on pehmeä vetovoimatekijä, joka voi ajaa väestöä 

pois kaupunkiseuduilta kohti rauhallisemmaksi ja turvallisemmaksi koettua ympäristöä. 

Näiden vetovoimatekijöiden suhde tulee kuitenkin muuttumaan esimerkiksi työnteon 

aika- ja paikkariippuvuuden vähentymisen myötä (Ikonen & Reina 2019: 26). Kun töitä ei ole 

pakko tehdä tietystä paikasta, avautuu esimerkiksi asuin- tai oleskelupaikan valintaan uusia 

mahdollisuuksia. Omille intresseille ja arvoille voi antaa enemmän painoarvoa, kun 

asuinpaikkaa ei ole välttämätöntä määritellä työpaikkakunnan mukaan. Pehmeiden 

vetovoimatekijöiden voidaan olettaa vaikuttavan asukasvirtoihin enenevissä määrin 

tulevaisuudessa, mutta voimakkuus riippuu esimerkiksi työnteon paikkasidonnaisuuden 

muutoksen voimakkuudesta sekä ihmisten asumispreferenssien ja elämäntyylin 

muotoutumisesta (Lehtonen & Kotavaara 2021: 36). Monipaikkaisuudella voi siis olla 
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keskeinen rooli siinä, jatkuuko aluekehittäminen keskittyvänä, kovia vetovoimatekijöitä 

hyödyntävänä, vai siirtyykö yhteiskunta pehmeitä vetovoimatekijöitä hyödyntävään 

monipaikkaiseen kehitysmalliin. 

Kausiasujien liikkumisesta kaupunki-maaseutuluokituksen luokkien välillä käy ilmi, 

että väestö lähtee sisemmältä ja ulommalta kaupunkialueelta sekä maaseudun 

paikalliskeskuksista, ja liikkuu kohti harvaan asuttua maaseutua, ydinmaaseutua, kaupungin 

läheistä maaseutua ja kaupunkien kehysalueita (Alasalmi ym. 2020: 142). Alasalmen ym.  

(2020: 112) tutkimuksesta käy myös ilmi, että kaikilla kausiväestöä vastaanottavilla alueilla 

kausiväestöä oli enemmän kuin tilastoitua väestöä vuonna 2016. Lehtosen (2020) mukaan 

kausiväestön ansiosta maaseutu ei autioidu, vaan sen käyttötapa muuttuu. Esimerkiksi tästä hän 

nostaa vuosien 2005–2016 muuttotilastot, joiden mukaan kaupunkien väkiluku kasvoi yli 

300 000 asukkaalla, mutta samanaikaisesti maaseutualueiden kausiväestö lisääntyi yli 60 000 

asukkaalla (Lehtonen 2020). Vaikka väestön vakituisen asumisen pääsuunta on kaupungit ja 

niiden lähialueet, maaseutualueet nähdään edelleen houkuttelevina kausiasumisen kohteina. 

Koronakevään mukanaan tuoma digiloikka osoitti sen, että maaseutukunnat ja -alueet, jotka 

ovat kausiasukkaiden suosiossa ja joilla on tarjota toimivat tietoliikenneyhteydet, ovat vahvoilla 

myös tulevaisuudessa digitalisaation edetessä (Lehtonen 2020). Maaseutukuntien on tärkeää 

pyrkiä panostamaan kausiasukkaita houkutteleviin olosuhteisiin, kuten toimiviin 

tietoliikenneyhteyksiin ja toimiviin palveluihin. Esimerkiksi toimivilla tietoliikenneyhteyksillä 

kausiasukkaiden viipymää voitaisiin saada pidennettyä, mikä taas näkyy esimerkiksi yritysten 

käyttäjämäärissä. 

Maaseudulla erot eri maaseutuluokkien välillä esimerkiksi vakituisen asutuksen osalta 

ovat melko suuria, ja eroavaisuuksien kasvun voidaan olettaa jatkuvan. Esimerkiksi maaseudun 

paikalliskeskusten asukasmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana, mutta ydinmaaseudulla ja 

harvaan asutulla maaseudulla väestö on vähentynyt viime vuosina (Antikainen ym. 2017: 14). 

Ydinmaaseudun väestön vähentyminen on ollut selkeää vuosien 2010 ja 2018 välillä 

(Helminen, Nurmio & Vesanen 2020: 16), ja jos trendi jatkuu samanlaisena myös 

tulevaisuudessa, ydinmaaseudun alueet tyhjenevät huomattavasti. Syrjäiset seudut kohtaavat 

demografisia, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka vaikuttavat syrjäisten seutujen 

muutoksen, yhteisöjen ja liikkumisen tavanomaiseen määrittelyyn (Pitkänen ym. 2017: 94). 

Pitkäsen ym. (2017: 94) mukaan näitä haasteita ovat esimerkiksi väestön väheneminen, 

kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Tulevaisuuden edellytysten mahdollinen 

parantaminen, sekä haasteiden kestävä ratkaiseminen tekevät maaseudusta mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen. 
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Monipaikkaisuus ja monipaikkainen asuminen voivat olla keinoja elvyttää maaseudun 

alueita. Maaseudun merkityksen ja tärkeyden nähdään vain kasvavan tulevaisuudessa, ja siihen 

suhtaudutaan optimistisesti (Nieminen-Sundell 2011: 7). Nieminen-Sundellin (2011: 7) 

tutkimuksesta käy myös ilmi, että yhä harvempi suomalainen uskoo maaseudun väestökadon 

jatkuvan yhtä pahana kuin aiemmin. Maaseudun vapaa-ajan asuminen todennäköisesti 

lisääntyy tulevaisuudessa kaupungistumisen ja väestön ikääntymisen myötä (Strandell & Hall 

2015). Tämä johtuu siitä, että kaupunkimaisilla alueilla vakituisesti asuvat viettävät vapaa-ajan 

asunnoillaan enemmän aikaa, kuin maaseutumaisilla alueilla vakituisesti asuvat (Strandell & 

Hall 2015: 16). Myös Pitkänen ja Strandell (2018: 15) toteavat, että kaupungistuvassa 

yhteiskunnassa asukkaat hakevat vaihtelua maaseudulta, ja pyrkivät kompensoimaan 

kaupunkiympäristön stressitekijöitä luonnonläheisemmässä ja rauhallisemmassa ympäristössä.  

Yhtenä monipaikkaisen asumisen mahdollistajana pidetään hyviä 

etätyöskentelymahdollisuuksia (Haukkala 2011: 22). Antikaisen ym. (2017: 7) tutkimuksesta 

käy ilmi, että etätyön mahdollisuuksia maaseudun elinvoimaisuuden lisääjänä on tutkittu paljon 

viime vuosina. Komulaisen (2007) tutkimuksen tulokset keskittyivät etätyöntekijän saamiin 

hyötyihin, joita olivat muun muassa elämänlaadun kohentuminen, parantunut työrauha ja -teho 

sekä suhde ympäristöön. Myös koronaepidemian mukanaan tuoman etätyösuosituksen 

positiivia vaikutuksia työtehoon on tutkittu, ja esimerkiksi TietoEVRY:n teettämän kyselyn 

mukaan 14 % vastaajista koki työskentelevänsä tehokkaammin etänä (Kysely: Etätyö ei laske… 

2020). Etätyön tekeminen maaseudulta käsin ei kuitenkaan ole lisääntynyt odotuksiin nähden 

tarpeeksi (Antikainen ym. 2017: 7). Etätyön määrä lähes kaksinkertaistui vuonna 2020 

(Leskinen 2021). Etätyösuosituksen myötä noin puolet palkansaajista teki etätöitä vuoden 2020 

aikana, ja noin 25 % vuoden 2021 mökkibarometriin vastanneista työssäkäyvistä oli 

työskennellyt vapaa-ajan asunnoltaan käsin (Voutilainen, Korhonen, Ovaska & Vihinen 2021: 

59).  Kaikista etätyötä tehneistä 64 % kertoi olevansa halukas tekemään enemmän etätöitä 

vapaa-ajan asunnolta käsin (Voutilainen, Korhonen, Ovaska & Vihinen 2021: 59). Suomen 

Yrittäjien teettämästä kyselystä kävi ilmi, että monet toivovat ’monipaikkatyön’ olevan 

mahdollista myös koronakriisin jälkeen (Petäinen 2021). Etätyö onkin perinteinen esimerkki 

paikkariippuvuuden vähenemisestä (Ikonen & Reina 2019: 26), jonka toteutumisessa 

monipaikkaisuudella on keskeinen rooli. Toisaalta on huomioitava, että parantuvat 

etätyömahdollisuudet voivat samanaikaisesti vähentää monipaikkaisuutta, sillä aiemmin töiden 

takia paikkakuntien välillä monipaikkaisesti eläneet voivat pysyä vain yhdellä paikkakunnalla 

(Haukkala 2011: 22). 
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3 Tutkimusalue, -aineisto ja -menetelmä 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimusalue sekä työssä käytetyn tutkimusaineiston keruutapa. 

Kappaleen lopussa avataan tarkemmin käytettyä analyysimenetelmää. 

3.1 Tutkimusalueen rajaus 

Tutkimusalueena toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosassa sijaitsevien järvien, Evijärven ja 

Lappajärven, ympäryskunnat. Näitä ovat Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. 

Tutkimusalue on rajattu nimenomaan järvien pohjalta, ja vaikka alue kattaa suurimman osan 

Järviseudun seutukunnasta, se ei huomioi koko seutukuntaa. Lähes 60 % vuoden 2016 

mökkibarometrin kyselyyn vastanneiden henkilöiden vapaa-ajan asunnoista sijaitsi järven tai 

lammen rannassa (Mökkibarometri 2016: 47), minkä takia tarkastelu on rajattu Evijärveen ja 

Lappajärveen ympäryskuntineen. Koska tutkimusalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan 

maakunnassa, osana tutkimusalueen esittelyä käsitellään lyhyesti aluksi koko maakuntaa. Koko 

maakuntaa koskevat asiat, kuten muuttoliikkeen suunta ja vetovoimatekijät, vaikuttavat myös 

tutkimusalueella, minkä vuoksi keskitytään lyhyesti Etelä-Pohjanmaata koskeviin teemoihin. 

Samalla perustellaan, miksi työssä tarkastellaan nimenomaan Etelä-Pohjanmaan 

ydinmaaseutua. Tämän jälkeen syvennytään tarkemmin tutkimusalueeseen, eli Evijärven ja 

Lappajärven järvien ympäryskuntiin. 

Tarkasteltaessa kaupunki-maaseutuluokitusta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa 

huomataan, että suurin osa maakunnasta on ydinmaaseutua tai harvaan asuttua maaseutua (kuva 

3). Seinäjoen kaupunkialue ja sen läheisyydessä olevat maaseudun paikalliskeskukset ovat 

Kuva 3 Havainnollistus kaupunki-maaseutuluokituksen jakautumisesta Etelä-Pohjanmaalla 
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melko lailla ainoita poikkeuksia. Maakunnassa on melko vähän järviä, ja iso osa niistä sijaitsee 

maakunnan itäisemmissä osissa. Vesistöjen puute on nähty huonoa asiana Etelä-Pohjanmaan 

hyviä ja huonoja puolia mietittäessä (Zimmerbauer 2002). Toki samassa tutkimuksessa hieman 

yllättäen vesistöt nostettiin myös alueen hyväksi puoleksi. Tutkimusalueen järvistä Lappajärvi 

on maakunnan suurin, ja Evijärvi kolmanneksi suurin (Nuotio 2008: 10).  

Tutkimusalueen järvistä Alajärvi, Lappajärvi ja Evijärvi kuuluvat Ähtävänjoen 

päävesistöalueeseen. Järvet tuovat vesistöalueelle sekä hyvää että hieman huonompaa mainetta, 

ja tekevät vesistöalueesta ainutlaatuisen. Lappajärven syntyhistoria ja Evijärven runsaat saaret 

vetävät ihmisiä vesistöalueelle, mutta alue tunnetaan myös Evijärven lahtien kalakuolemista, 

Lappajärven leväkukinnoista sekä Alajärven umpeen kasvamisesta (Ähtävänjokirahasto 2021). 

Näiden lisäksi esimerkiksi varsinkin Evijärven säännöstely on herättänyt tunteita viime 

vuosina, ja ELY-keskukselle on esimerkiksi toimitettu kansalaisadressi, jossa pyydetään 

vedenpinnan pikaista nostamista (ELY-keskus sai kansalaisadressin… 2021). 

Maakunta on suurilta osin muuttotappioaluetta. Maakunnan kunnista Kurikka on ollut 

muuttotappiollinen 1980-luvulta saakka (Ekman 2019), ja Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan 

esimerkiksi vuonna 2019 vain Ilmajoki ja Seinäjoki saivat muuttovoittoa (Väestö 2021).  

Seinäjoki on ainoa kunta, joka on saanut tasaisesti muuttovoittoa koko 2010-luvun ajan (Väestö 

2021). Maakunnan väestönkehitystä on leimannut voimakas polarisaatio, kun muiden kuntien 

väestö vähenee vaihtelevalla voimakkuudella, ja pääasiassa vain Seinäjoki saa muuttovoittoa. 

Saatu muuttovoitto perustuu suurilta osin muualta Etelä-Pohjanmaalta saatavaan 

muuttovoittoon (Maakuntakeskusten väestöennuste 2040, 2019). Maakuntakeskusten 

väestöennusteen 2040 (2019) mukaan sama trendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. 

Ennusteen mukaan koko maakunnan väestö vähenee vuosien 2018 ja 2040 välillä 10 

prosentilla, mutta Seinäjoen kaupungin väkiluku kasvaa yli 6 prosentilla (Maakuntakeskusten 

väestöennuste 2040, 2019).  

Väkiluvun väheneminen on voimakkainta maakunnan reuna-alueilla 

(Maakuntakeskusten väestöennuste 2040, 2019), missä myös tutkimusalue sijaitsee. Tämän 

takia on mielenkiintoista selvittää, voisiko monipaikkaisuus taittaa tätä Fnegatiivista 

väestönkehitystä. Maakuntaan on pyritty houkuttelemaan asukkaita esimerkiksi erilaisilla 

tonttikampanjoilla, joista yksi on toteutettu myös tutkimusalueella Vimpelin kunnassa 

(Tonttikampanja Vimpelissä 2020). Myös aiemmin mainitussa Landemia-hankkeessa pyritään 

löytämään maallemuuton ja monipaikkaisen asumisen esteitä maakunnassa ja edistämään näitä 

esteitä poistavia toimia (Landemia-hanke 2021). 
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Syitä maakunnan väestön vähenemiseen on monia, mutta isoimpana tekijänä nähdään 

esimerkiksi opiskelusta tai perhesyistä johtuva muuttoliike (Ekman 2019). Myös 

maakuntakeskusten väestöennusteessa 2040 (2019) nostetaan merkittävä muuttotappio 

keskeiseksi syyksi väkiluvun vähenemiseen. Tämän lisäksi voimakkaasti laskevalla 

syntyvyydellä on merkittävä rooli alueen väkiluvun vähentymisessä (Maakuntakeskusten 

väestöennuste 2014, 2019).  Syntyvyys on vähentynyt maakunnassa vuosien 2000 ja 2020 

välillä lähes 30 %, ja kuluneiden 5 vuoden aikana syntyvyys on noussut ainoastaan Alavudella 

(Syntyvyys ja kuolleisuus 2021). 

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa mökkejä on huomattavasti vähemmän kuin 

suosituimmissa mökkeilymaakunnissa. Tilastokeskuksen aineistosta käy ilmi, että 

kesämökkejä on neljänneksi vähiten koko Suomessa, lukeman ollessa alle 15 000 (Rakennukset 

ja kesämökit 2019a). Maakunnan mökeistä 35,1 % on ulkomaakuntalaisten yksityishenkilöiden 

omistamia (Voutilainen, Korhonen, Ovaska & Vihinen 2021: 22). Annika Lukinmaan vuonna 

2012 tekemästä opinnäytetyöstä käy ilmi, että jopa yli 80 % työn kyselyyn osallistuneista voisi 

kuvitella lomailevansa Etelä-Pohjanmaalla (Lukinmaa 2012: 25). Tulos on mielenkiintoinen, 

sillä kuten tässäkin työssä on aiemmin todettu, Etelä-Pohjanmaa ei välttämättä ole matkailun 

kannalta vetovoimaisin maakunta Suomessa. Vastauksissa matkailun motivaattoreina 

korostuivat esimerkiksi alueella olevat sukujuuret tai lomapaikka, mutta osaa alue kiinnosti sen 

tuntemattomuuden takia. Lukinmaan opinnäytetyöstä saatu tieto vahvistaa näkemystä siitä, että 

Etelä-Pohjanmaan matkailussa keskeisessä roolissa ovat juuri sukujuuret, tai alueella jo 

valmiiksi oleva lomapaikka. Alueella jo aiemmin olleet ja siellä asuvat tietävät maakunnan 

matkailukohteet ja -vetovoimatekijät, mutta ulkopuolisille niiden tiedoksi saaminen voi olla 

haastavampaa.  

Tutkimusalueella vapaa-ajan asuntoja oli vuonna 2019 seuraavasti: Alajärvellä 1 354, 

Evijärvellä 707, Lappajärvellä 1 180 ja Vimpelissä 446 (Rakennukset ja kesämökit 2019a). 

Saman tilaston mukaan koko maakunnassa mökkejä oli 13 746. Asukasmäärältään Evijärvi, 

Lappajärvi ja Vimpeli ovat suhteellisen samankokoisia, väkiluvun ollessa 2400 ja 3000 

asukkaan välillä (Väestörakenne 2020). Alajärven kaupunki erottuu muista kunnista vähän alle 

10 000 asukkaallaan. Verrattaessa kuntien kesämökkien määrää ja vakituista asutusta, 

huomataan kuitenkin eroavaisuuksia. Alajärvellä mökkejä on vain hieman enemmän kuin 

Lappajärvellä, vaikka asukasmäärien välinen ero lasketaan tuhansissa. Lisäksi Alajärven 

kaupunki kattaa pinta-alallisesti yli kaksi kertaa suuremman alueen, kuin Lappajärven kunta. 

On siis perusteltua todeta, että Lappajärvi on alueen kunnista selkeästi suosituin mökkeilykunta. 

Vimpelissä on noin 400 asukasta enemmän, kuin Evijärvellä, mutta kesämökkejä siellä on yli 
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200 vähemmän. Yhdellä mökillä on keskimäärin neljä käyttäjää (Mökkibarometri 2016: 30), 

jolloin kausiasukkaiden merkitys näiden kuntien väkimäärään on merkittävä.   

Kuvassa 4 on esiteltynä tutkimusalue sekä sen maankäyttö vuonna 2018. 

Tutkimusalueella on paljon metsää sekä avoimia kankaita ja kalliomaita, ja varsinkin 

Lappajärven ympärillä maatalousalueet ovat painottuneet järven läheisyyteen. Myös 

rakennettuja alueita on melko paljon järvien läheisyydessä, ja kaikissa kunnissa keskusta-alueet 

ja kirkonkylät sijaitsevat järven rannassa. Järvet ovat siis keskeisessä asemassa 

tutkimusalueella. Tämä näkyy myös aiemmin esitellyissä vapaa-ajan asuntojen lukumäärissä, 

sillä varsinkin Lappajärven ja Evijärven alueelle kohdistuu paljon vapaa-ajan asumista.  

 

 

Kuva 4 Tutkimusalueen maankäyttö vuonna 2018 

Seuraavaksi tarkastellaan jokaista tutkimusalueen kuntaa yksittäin. Tarkastelussa keskitytään 

muun muassa alueiden ominaispiirteisiin, elinkeinorakenteeseen sekä väestörakenteeseen. 

Erilaiset palvelualojen ammatit työllistävät selkeästi eniten väestöä kaikissa kunnissa, minkä 

vuoksi esittelyssä keskitytään palvelualojen jälkeen yleisimpiin elinkeinomuotoihin. 

Keskeisimmät avainluvut on esitelty taulukkomuodossa kuntien esittelyn jälkeen. 
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3.1.1 Alajärvi 

Alajärvi on tutkimusalueen ainoa kaupunki. Tämä näkyy myös väestöpohjassa, sillä Alajärvellä 

on selkeästi enemmän väestöä kuin muissa kunnissa. Väkiluku oli 9 419 henkeä vuonna 2020 

(Väestörakenne 2020). Alajärven väestöstä 17,4 % oli alle 15-vuotiaita ja 28,3 % vähintään 65-

vuotiaita vuonna 2020 (Väestörakenne 2020). Alajärven väkiluvun on ennakoitu laskevan 

tulevaisuudessa, ja arvion mukaan väestöä on vuonna 2040 7 735 henkeä (Väestöennuste 

2019). Väestömäärän ennustettu vähentyminen on melko runsasta verrattuna muihin alueen 

kuntiin, mutta on huomionarvoista, että muissa kunnissa väestöpohjaa on lähtökohtaisesti 

vähemmän. Näissä kunnissa halukkaita poismuuttajia on nykyiselläänkin huomattavasti 

vähemmän, kuin mitä Alajärvellä voidaan olettaa olevan. Tarkasteltaessa Alajärven asukkaita 

kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan havaitaan, että 99,2 % väestöstä asuu maaseutualueella 

ja väestöstä 90,5 % asuu nimenomaan ydinmaaseudulla (Väestörakenne 2020). Samasta 

tilastosta käy ilmi, että nolla prosenttia kaupungin asukkaista asuu luokittelun mukaisella 

kaupunkialueella. Kaupunkistatuksesta huolimatta Alajärvi on siis käytännössä 

(ydin)maaseutua.  

Alajärvi on myös pinta-alaltaan selkeästi suurin tutkimusalueen kunnista, maapinta-

alan ollessa 1 008,85 𝑘𝑚2 (Väestörakenne 2020). Makean veden alueita kunnassa on 47,9 𝑘𝑚2 

(Maanmittauslaitos 2021). Vesipinta-alaa kuntaan tuo sille nimensä antanut Alajärvi, joka on 

hyvin matala ja rehevä, tummavetinen järvi (Nuotio 2008: 124). Järven kunto on heikentynyt 

ihmistoiminnan seurauksesta (Bonde ym. 2016: 22), mutta sillä on suuri merkitys alueelliseesti 

varsinkin virkistyskäytön kannalta. Alajärven kunnalla on myös yhteistä rantaviivaa 

Lappajärven (järvi) kanssa, ja Lappajärvi ja sitä ympäröivä kosminen luonto ovat hyvin 

koettavissa myös Alajärvellä (Kuntainfo 2021a). Alajärveltä löytyy esimerkiksi Pyhävuori, 

joka on syntynyt meteoriitin törmäyksestä (Kuntainfo 2021a). Alajärven kaupunki tunnetaan 

kulttuuriperinteistään, sillä Alajärvi tunnetaan muun muassa Alvar Aallon kesänviettopaikkana, 

ja kaupungista löytyy arkkitehdin töitä 80 vuoden ajalta (Kuntainfo 2021a). Lisäksi 

kaupungissa on investoitu liikuntapaikkoihin, ja liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin on 

pyritty panostamaan (Kuntainfo 2021a).  

Vuonna 2019 Alajärven työllisyysaste oli 69,6 %, ja luku on ollut nousussa 

lähestulkoon koko 2010-luvun. (Kuntien avainluvut 2021). Työttömien osuus työvoimasta oli 

9,3 % (Kuntien avainluvut 2021), mikä on korkein työttömyysprosentti tutkimusalueen 

kunnista. Vuonna 2018 teollisuus oli Alajärvellä eniten väestöä työllistävä toimiala 

(Työssäkäynti 2018). Jalostuksen työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli lähestulkoon 30 
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% vuonna 2018, ja samana vuonna teollisuuden parissa työskenteli 694 henkeä (Työssäkäynti 

2018). Alajärvellä on etenkin metalli- ja puuteollisuuden yrityksiä, jotka luovat kasvua ja 

työpaikkoja myös ympäröiville seuduille (Kuntainfo 2021a; Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 

2019). Alajärven työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2019 100,1 (Kuntien avainluvut 2021). 

Alajärven taloudellinen huoltosuhde, eli työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien 

henkilöiden määrä sataa työssäkäyvää kohden, oli 176,4 vuonna 2019 (Kuntien avainluvut 

2021). Koko Suomen taloudelliseen huoltosuhteeseen (132,8) verrattaessa luku on melko 

korkea. Alajärven ikärakennetta tarkasteltaessa huomaa, että sekä ikäluokassa 25–44 että 

ikäluokassa 0–14 on suunnilleen yhtä paljon väestöä, reilu 17 % (Väestön ikärakenteen kehitys 

2020). Lisäksi, kuten todettu, väestöstä reilut 28 % on vähintään 65-vuotiaita (Väestörakenne 

2020). Nämä yhdessä osaltaan selittävät taloudellisen huoltosuhteen korkeaa lukemaa.  

3.1.2 Evijärvi 

Evijärvi on tutkimusalueen pohjoisin kunta. Se on tutkimusalueen kunnista myös pienin, 

väkiluvun ollessa 2 408 vuonna 2020 (Väestörakenne 2020). Väestöstä alle 15-vuotiaiden 

osuus on 16,3 % ja 29,6 % on 65 vuotta täyttäneitä (Väestörakenne 2020). Väestön kehityksen 

on ennakoitu olevan laskeva, ja esimerkiksi vuonna 2040 kunnan väkiluvun on arvioitu olevan 

1 774 henkeä (Väestöennuste 2019). Vakituinen väestöpohja tulee siis supistumaan, jolloin 

kunnassa kausittain elävien ja asuvien merkitys kunnan elinvoimaisuuden säilyttäjänä korostuu. 

Evijärven väestöstä 89,5 % asuu ydinmaaseudulla ja 9,8 % harvaan asutulla maaseudulla, ja 

kokonaisväestöstä 99,3 % asuu maaseutualueella (Väestörakenne 2020). Evijärvi on ainoa 

kunta, jossa ydinmaaseudun alueella asuu alle 90 % väestöstä, mutta tämä selittyy harvaan 

asutun maaseudun korkeammalla lukemalla.  

Vaikka kunta on asukasmäärältään tutkimuksen kohdekunnista pienin, pinta-alaltaan 

se ei ole. Kunnalla on maapinta-alaa 354,16 𝑘𝑚2 (Väestörakenne 2020), ja makeaa vesialuetta 

36,55𝑘𝑚2 (Maanmittauslaitos 2021). Makeita vesialueita on Evijärven alueella vähiten kaikista 

tutkimusalueen kunnista. Kunnalle nimensä antanut järvi, Evijärvi, sijaitsee kokonaisuudessaan 

Evijärven kunnan alueelle. Järven rantaviivan pituus on 138,83 kilometriä (Järwiwiki 2011). 

Järvessä on yli 130 saarta, sekä runsaasti erilaisia lintuja (Kuntainfo 2021b). Lisäksi Bonden 

ym. (2016: 22) mukaan Evijärvi on tunnettu runsaista lahna- ja haukisaaliista. Kuten aiemmin 

todettua, Evijärvellä on myös runsaasti vapaa-ajan asutusta, ja vapaa-ajan asuntoja on kunnassa 

reilu 700 (Rakennukset ja kesämökit 2019a). Järvi sekä luonto ovatkin tärkeitä elinvoiman 

lähteitä Evijärvellä. Nähtävyytenä Evijärvellä on esimerkiksi Väinöntalo – Järviseudun museo, 

joka esittelee järviseutulaista talonpoikaiselämää (Nähtävyydet ja käyntikohteet 2021).  
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Kunnan työllisyysaste vuonna 2019 oli 75,5 %, ja työttömien osuus työvoimasta oli 

5,8 % (Kuntien avainluvut 2021). Evijärven työttömyysprosentti on pienin kaikista 

tutkimusalueen kunnista, ja työllisyystilastoissa Evijärvi on koko maakunnan kärkipaikoilla 

(Kuntainfo 2021b). Elinkeinoissa Evijärven perustana toimii vahva alkutuotanto (Kuntainfo 

2021b), ja alkutuotannon työpaikkojen osuus kunnan kaikista työpaikoista vuonna 2019 oli  

24 % (Kuntien avainluvut 2021). Maatalous on suuri työllistäjä, minkä lisäksi myös 

teollisuuden parissa työskentelee huomattava määrä ihmisiä (Työssäkäynti 2018). Vuonna 

2019 kunnassa oli hieman yli 850 työpaikkaa, ja työpaikkaomavaraisuus oli 88,3 (Kuntien 

avainluvut 2021). Kunnan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2019 150,8 (Kuntien 

avainluvut 2021). Kuten todettu, Evijärven väestöstä lähes 30 % on vähintään 65-vuotiaita 

(Väestörakenne 2020), mutta samaan aikaan noin joka viides asukas on 25–44-vuotias (Väestön 

ikärakenteen kehitys 2020). Työikäistä väestöä on kunnassa siis melko hyvin. 

3.1.3 Lappajärvi 

Lappajärvi on ainoa tutkimusalueen kunnista, joka jakaa kuntarajan kaikkien muiden kuntien 

kanssa. Lappajärven väkiluku oli vuonna 2020 2 925 henkeä (Väestörakenne 2020), mikä tekee 

siitä toisiksi suurimman tutkimusalueen kunnista. 65 vuotta täyttäneiden osuus on 35,8 %, mikä 

on selkeästi suurin koko tutkimusalueella (Väestörakenne 2020). Alle 15-vuotiaita kunnassa on 

13,9 % väestöstä (Väestörakenne 2020. Kuten Alajärven ja Evijärven, myös Lappajärven 

väestömäärän on ennakoitu laskevan tulevien vuosien aikana. Väestömääräksi on ennustettu 

2 317 henkeä vuodelle 2040 (Väestöennuste 2019), eli laskua tapahtuisi noin 600 henkeä 20 

vuodessa. Väestöstä 99,3 % asuu maaseutualueella, ja liki 97 % asuu ydinmaaseudulla 

(Väestörakenne 2020). 

Lappajärven kunnan maapinta-ala on 420,88 𝑘𝑚2, ja väestöä on 6,9 asukasta/𝑘𝑚2 

(Väestörakenne 2020). Kunnan alueelta löytyy makeaa vettä 102,85𝑘𝑚2 (Maanmittauslaitos 

2021), mikä on selkeästi eniten tutkimusalueen kunnissa. Tästä merkittävä osa kuuluu kunnalle 

nimensä antaneelle järvelle, joka sijaitsee suurilta osin Lappajärven kunnan alueella. Järvi on 

Euroopan suurin kraatterijärvi (Kraatterijärvi Geopark 2021), ja sen kokonaispinta-ala on 145,5 

𝑘𝑚2 (Järviwiki 2011). Syvimmillään Lappajärvi on 38 metriä, ja sen keskisyvyys on reilu 7 

metriä (Bonde ym. 2016: 22). Lappajärvi on suosittu virkistyskäyttökohde, minkä lisäksi sillä 

on merkittävä rooli kalataloudellisesti (Nuotio 2008: 134; Bonde ym. 2016: 22). Kuten edellä 

todettua, Lappajärvi on tutkimusalueen kunnista selkeästi suosituin mökkeilykunta. Kunnassa 

on 1 180 vapaa-ajan asuntoa (Rakennukset ja kesämökit 2019a), mikä tarkoittaa merkittävää 

määrää kausiasukkaita. Matkailu on keskeisessä roolissa Lappajärvellä, ja kunnasta löytyy 
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esimerkiksi Kraatterijärven Geopark, Kesäteatteri ja Golfseura, jotka houkuttelevat ihmisiä 

vierailemaan Lappajärvellä (Lappajärvi 2021). Matkailun vetovoimatekijöitä myös kehitetään 

koko ajan, ja suunnitteilla on myös esimerkiksi saunamaailma (Lappajärvi 2021). Tämän lisäksi 

järveä on hyödynnetty erilaisissa tempauksissa, jotka ovat keränneet näkyvyyttä jopa 

maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi keväällä 2021 järveen tehtiin maailman suurin jääkaruselli, 

jonka työstämisessä olivat mukana myös järveä ympäröivien kuntien johtajat (Vuorela 2021).  

Myös Lappajärven työllisyysaste oli vuonna 2019 yli 70 %, ja työttömien osuus 

työvoimasta samana vuonna oli 7,8 % (Kuntien avainluvut 2021). Lappajärvellä elinkeino 

koostuu isoilta osin maataloudesta ja teollisuudesta, ja vuonna 2018 molemmat näistä 

työllistivät reilu 170 henkeä (Työssäkäynti 2018). Lappajärven kunnalle tyypillistä on ollut 

voimakas keskittyminen tiettyihin aloihin, minkä vuoksi esimerkiksi mattoteollisuus ja 

turkistarhaus ovat iso osa kunnan elinkeinoelämää (Tietoa Lappajärvestä 2021). Vuonna 2019 

Lappajärvellä oli 980 työpaikkaa, ja kunnan työpaikkaomavaraisuus oli 91,6 (Kuntien 

avainluvut 2021). Kunnan taloudellinen huoltosuhde vuonna 2019 oli 180, eli sataa työllistä 

kohti on 180 työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä henkilöä (Kuntien avainluvut 2021). 

Myös Lappajärven huoltosuhteen korkea arvo selittyy ikärakennetta tarkastelemalla. Väestöstä 

peräti 35,8 % on yli 65-vuotiaita, ja lukema on ollut selkeässä nousussa vuodesta 1993 alkaen 

(Väestön ikärakenteen kehitys 2020). Vähintään 65-vuotiaiden ikäluokan kasvun lisäksi 

työikäisen väestön määrä on joko selkeästi vähentynyt tai pysynyt suurin piirtein samana viime 

vuosien ajan (Väestön ikärakenteen kehitys 2020).  

3.1.4 Vimpeli 

Neljäntenä tutkimusalueen kuntana on Vimpeli. Vimpeli on väkiluvultaan vain hieman 

Lappajärveä pienempi, ja vuonna 2020 asukkaita oli 2 784 (Väestörakenne 2020). Väestöstä 

30,4 % on 65 vuotta täyttäneitä, ja alle 15-vuotiaita on 13,9 % (Väestörakenne 2020) Alle 15-

vuotiaiden osuus on sama kuin Lappajärvellä. Kuten muidenkin kuntien kohdalla, myös 

Vimpelin väestömäärän on ennustettu vähenevän tulevaisuudessa. Arvioitu väestömäärä 

vuodelle 2040 on 2 035 henkeä (Väestöennuste 2019), mikä on noin 700 henkeä vähemmän 

kuin nykyisin. Vimpelin väestöstä 99,6 % asuu maaseutualueella (Väestörakenne 2020), eli 

vain 0,4 prosenttiyksikköä väestöstä on tilastoinnin ulkopuolella. Suuri osa väestöstä asuu 

ydinmaaseudun alueella, ja reilut 5 % asuvat harvaan asutulla maaseudulla (Väestörakenne 

2020). 
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Vimpelissä on maapinta-alaa 287,32 𝑘𝑚2,  eli se on pinta-alaltaan pienin 

tutkimusalueen kunnista. Makeaa vettä on 41,47 𝑘𝑚2 (Maanmittauslaitos 2021), joka kuvan 5 

perusteella koostuu merkittäviltä osin kunnan osiosta Lappajärvestä. Vimpelin kunnan 

nettisivuilla kunnan vetovoimatekijöiksi nostetaan urheilu ja luonto. Virkistyskäytön puolesta 

esiin nostetaan laskettelukeskus Lakis, jonka alueella voi harjoittaa monipuolisesti erilaisia 

aktiviteetteja (Tietoa Vimpelistä 2021). Urheilussa etenkin urheiluseura Vimpelin Veto tekee 

kuntaa tunnetuksi, ja seuralla on joukkueet pesäpallon miesten pääsarjassa ja koripallon naisten 

pääsarjassa (Vimpelin Veto 2021). Seura on aktiivinen toimija kunnassa, ja ylläpitää 

esimerkiksi elokuvateatteria (Vimpelin Veto 2021). Urheilun ja luonnon lisäksi Vimpeli 

tunnetaan muun muassa pyöreästä kirkosta ja Saarikentän pesäpallostadionista (Tietoa 

Vimpelistä 2021).  

Vimpelin työllisyysaste vuonna 2019 oli 73,3 % ja työttömien osuus työvoimasta oli 

6,6 % samana vuonna (Kuntien avainluvut 2021). Myös Vimpelissä teollisuus on suurin 

työllistäjä (Työssäkäynti 2018), ja teollisuus ja yritteliäisyys antavat vahvan leiman Vimpelin 

elinkeinoelämälle (Tietoa Vimpelistä 2021). Yrityksiä kunnassa on noin 300 (Tietoa Vimpelistä 

2021), ja peräti 34,3 % väestöstä työskentelee jalostuksen parissa (Kuntien avainluvut 2021). 

Kunnan lippulaivana teollisuudessa toimii Ruukin tehtaat, mutta alueella on todella paljon 

myös pienyrittäjiä (Tietoa Vimpelistä 2021). Kunnassa oli 950 työpaikkaa vuonna 2019, ja 

työpaikkaomavaraisuus oli 86,3 (Kuntien avainluvut 2021). Vuonna 2019 kunnan taloudellinen 

huoltosuhde oli 156,8 (Kuntien avainluvut 2021), mikä on toisiksi matalin tutkimusalueen 

huoltosuhteista. Vimpelissä on paljon vähintään 65-vuotiaita, mutta liki 50 % väestöstä on 

ikäluokassa 25–64 (Väestön ikärakenteen kehitys 2020). Myös Vimpelissä on havaittavissa 

eläkeikäisen väestön lisääntyminen, sillä ainoa ikäryhmä, joka on kasvanut vuodesta 2007 asti, 

on vähintään 65-vuotiaiden ikäryhmä (Väestön ikärakenteen kehitys 2020). 

Tiivistetysti voidaan todeta, että Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli ovat olosuhteiltaan 

verrattain samankaltaisia kuntia. Alajärvi erottuu väkimäärältään muusta tutkimusalueesta, ja 

se on ainoa tutkimusalueen kaupunki. Vapaa-ajan asutuksen määrä on suurta varsinkin 

Lappajärvellä, mutta myös Evijärvellä on väkilukuun suhtautettuna melko paljon vapaa-ajan 

asuntoja. Ennustettu väkiluku on laskeva kaikissa kohdealueen kunnissa. Taloudellinen 

huoltosuhde on kaikissa kunnissa koko Suomen huoltosuhteeseen verrattuna heikompi, mikä 

selittyy osaltaan heikolla ikärakenteella. Työllisyysaste on valtakunnalliseen tasoon (72,1) 

verrattuna hyvä Evijärvellä ja Vimpelissä. Lappajärvellä työllisyysaste on hieman keskiarvon 
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alapuolella, ja Alajärvellä yli kaksi prosenttiyksikköä keskiarvon alapuolella. Kuntien 

avainluvut tarkemmin eriteltynä taulukossa 2. 

Taulukko 2 Kuntien avainluvut 

 Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli 

Väkiluku (hlö) 9 419 2 408 2 925 2 784 

Kesämökit (kpl) 1 354 707 1 180 446 

Alle 15- vuotiaiden osuus (%) 17,4  16,3 13,9 13,9 

65 vuotta täyttäneiden osuus (%) 28,3  29,6 35,8 30,4 

Arvioitu väkimäärä 2040 (hlö) 7 735 1 774 2 317 2 035 

Työllisyysaste (%) 69,6 75,5 71,7 73,3 

Taloudellinen huoltosuhde 176,4 150,8 180 156,8 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona toimii haastatteluaineisto. Kanasen (2017: 88) mukaan haastattelut ovat 

laadullisessa tutkimuksessa käytetyin menetelmä. Haastattelut on suoritettu kesä-syyskuussa 

2021 ja haastattelurunko on tämän työn liitteenä (liite 1). Jotta tutkimusaineistoa saatiin 

mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista, haastateltavat henkilöt jaettiin kolmeen luokkaan: 

Kunnan henkilöstö, yrittäjät sekä kausiasukkaat. Kausiasukkaissa kriteerinä oli, että 

haastateltavan vapaa-ajan asunnon tulee sijaita jollain tutkimusalueen kunnista, mielellään 

Evijärven tai Lappajärven rannalla. Rajauksen tarkoituksena oli kohdistaa kausiasukkaat 

nimenomaan näiden kahden järven rannoille. Alueella on muitakin vesistöjä, mutta työssä 

pidettiin mielekkäänä tarkastella rajauksessa käytettyjen järvien ympärille kohdistuvaa 

kausiasumista. Haastateltavan kausiasukaan vakituisen asuinpaikan tulee kuitenkin olla joku 

muu, kuin vapaa-ajan asunnon sijaintikunta. Haastateltavia kausiasukkaita etsittiin viiden eri 

Facebook-ryhmän kautta: 1) Evijärveläiset, 2) Lappajärven mökkeilijät, 3) Vimpeli, 4) Alajärvi 

ja 5) Alajärvi – essonbaari facessa – hyviä ideoita. Haastatteluilmoitukset julkaistiin ryhmissä 

kesäkuun puolessa välissä, ja haastateltavia ilmoittautuikin suurimmassa osasta kunnista hyvin 

nopeasti. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksillä Microsoft Teamsin välityksellä kesä-

syyskuussa 2021.  

 Muodoltaan haastattelut olivat puolistrukturoituja, sillä niissä hyödynnettiin 

ennalta määriteltyä kysymyslistaa, ja kysymykset kysyttiin lähestulkoon samassa muodossa 

jokaiselta haastateltavalta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Täysin strukturoitu 

haastattelu ei olisi ollut toimiva, koska monipaikkaisuudesta ja sen vaikutuksista haluttiin 
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kuulla haastateltavien omin sanoin. Tämä mahdollisti paremmin heidän omien mielipiteidensä 

huomioinnin. Teemahaastattelua ei kuitenkaan pidetty myöskään täysin sopivana, sillä kaikilta 

haastateltavilta haluttiin vastaukset samoihin kysymyksiin. Puolistrukturoitu haastattelu 

mahdollisti tämän. Puolistrukturoitu haastattelu mahdollisti myös sen, että haastateltavien 

kanssa voitiin keskustella haastattelurungon ulkopuolisista ilmiöön liittyvistä asioista, jos 

sellaisia tuli mieleen. 

Haastattelun alussa käytiin lyhyesti läpi käytännön asioita, ja kysyttiin nauhoituslupa 

haastateltavalta. Tämän jälkeen käytiin läpi haastateltavien taustoja, ja muun muassa 

määriteltiin heidän kohderyhmänsä. Jos haastateltava edusti kausiasukkaita, häneltä kysyttiin 

myös, kauanko hän on mökkeillyt kohdekunnassa. Kausiasukkailta kartoitettiin myös sitä, 

miten he ovat päätyneet juuri kohdealueelle kausiasujiksi. Vastausten perusteella jokaisella 

kausiasukkaalla oli jonkinlainen aiempi side kohdealueelle, eli he eivät ole päätyneet kuntiin 

sattumalta. Osa oli syntynyt alueella, osan vanhemmat olivat lähtöisin sieltä, ja osalla suvun 

mökki on sijainnut pitkään alueella. Tämä vahvistaa ennakkokäsitystä siitä, että alueella 

kausittain asuvilla henkilöillä on usein jonkinlainen olemassa oleva kontakti alueelle. Tämän 

jälkeen kartoitettiin kaikilta haastateltavilta näkemyksiä edustamansa kunnan nykytilanteesta 

elinvoiman, elinvoimaa heikentävine tekijöiden sekä vetovoimatekijöiden näkökulmasta. 

Alkukartoituksen jälkeen siirryttiin käsittelemään monipaikkaisuutta. Haastateltavia 

pyydettiin tietopohjasta riippumatta selittämään, mitä he ymmärtävät käsitteellä 

monipaikkaisuus. Tällä pyrittiin kartoittamaan ilmiön tunnettuutta vastaajien keskuudessa. 

Tämän jälkeen haastattelija luki lyhyen kuvauksen monipaikkaisuudesta, ja esitteli ilmiötä 

haastateltaville laajemmin. Esittelyn jälkeen haastateltavilta kysyttiin, uskovatko he oman 

alueensa hyötyvän monipaikkaisuudesta, ja jos kyllä, niin miten. Lisäksi keskusteltiin 

monipaikkaisuuden puitteista kohdekunnassa, monipaikkaisuuden vaikutuksista alueen 

tulevaisuuden kehitykseen sekä monipaikkaisuuden edellytyksistä ja edellytysten 

parantamisesta. Haastateltavilta kysyttiin myös, mitkä monipaikkaisuuden yhdeksästä 

muodosta ovat heidän mielestään mahdollisesti hyödynnettävissä kunnassa. 

Monipaikkaisuuden osalta käsiteltiin myös sen toteutumista hidastavia tai estäviä tekijöitä, 

kunnan ja muiden toimijoiden roolia monipaikkaisuuden edistämisessä sekä 

monipaikkaisuuden mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Monipaikkaisuuden ohella 

keskusteltiin lyhyesti myös kaksoiskuntalaisuudesta. 

Analysoitava aineisto koostui kaikkiaan 24 haastattelusta. Haastateltavista suurin osa 

oli syntynyt vuosina 1960–1974, ja nuorimmat vastaajista olivat syntyneet 1990-luvun 

alkupuoliskolla. Haastatteluryhmittäin määrät jakautuivat seuraavasti: 10 kausiasukasta, viisi 
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yrittäjää/heihin rinnastettavaa henkilöä ja yhdeksän kunnan henkilöstöön kuuluvaa 

haastateltavaa. Muissa vastaajaryhmissä paikkakuntien väliset edustajamäärät olivat tasaisia, 

mutta Alajärveä edustavia kausiasukkaita tavoitettiin vain yksi toivotun kolmen sijasta. Kaikki 

haastateltavien taustatiedot löytyvät taulukoista 3 ja 4. Haastatteluaineistoa kertyi kaikkiaan 

noin 11 tuntia, ja aineisto on litteroitu yleiskielisellä tasolla. Yleiskielisessä litteroinnissa 

aineistosta poistetaan murre- ja puhekielen ilmaisut, mutta haastattelusta ei muuten poisteta 

asioita (Kananen 2017: 135). Koska työssä ei hyödynnetä diskurssianalyysiä, vaan keskitytään 

enemmän haastatteluista esiin nouseviin asiasisältöihin, pidettiin yleiskielistä litterointia 

sopivana tarkkuustasona.   

Taulukko 3 Haastateltavien ikäjakauma 

Syntymävuosi Lukumäärä Prosenttiosuus 

1945–1959 7 29 % 

1960–1974 8 33 % 

1975–1989 6 25 % 

1990–1995 3 13 % 

 

Taulukko 4 Haastateltavien kohderyhmät 

Kohderyhmä Lukumäärä Prosenttiosuus 

Kausiasukas 10 42 % 

Kunnan henkilöstö 9 38 % 

Yrittäjä 5 21 % 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Työssä hyödynnettävä aineisto kerättiin haastattelujen kautta, joten aineistojen analyysissä 

hyödynnetään laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

tavoittamaan ihmisen omat kuvaukset heidän kokemastaan todellisuudesta (Vilkka 2021: 118), 

ja siinä ei pyritä samalla lailla yleistämään ilmiöitä kuin määrällisessä tutkimuksessa (Kananen 

2017). Vilkan (2021: 118) mukaan laadulliseen tutkimukseen sisältyy aina kysymys siitä, mitä 

merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan. Tällä hän tarkoittaa joko kokemuksiin tai käsityksiin 

liittyviä merkityksiä. Winchesterin ja Rofen mukaan (2010: 5) kvalitatiivisella tutkimuksella 

pyritään yleensä vastaamaan jompaankumpaan seuraavista fundamentaalisista teemoista: 

sosiaaliset rakenteet tai yksilön kokemukset. Laadullista tutkimusta hyödyntävät maantieteilijät 

tasapainoilevat heidän mukaansa molempien teemojen välillä, sillä yksilöt vaikuttavat 
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rakenteisiin ja rakenteet yksilöihin, eikä niitä voi sulkea täysin toistensa ulkopuolelle 

(Winchester & Rofe 2010: 6).  

Kerätylle aineistolle toteutetaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tuomen ja 

Sarajärven (2018: 122) mukaan sisällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja 

selkeään muotoon ilman, että kadotetaan siinä olevaa informaatiota. Aineistolähtöisessä 

analyysissa luodaan tarkasteluluokkia aineistosta löytyvien asioiden perusteella (Kananen 

2017: 141). Azungah (2018: 393) kirjoittaa aineistolähtöisen laadullisen analyysin hyödyntävän 

tutkimuskysymyksiä eräänlaisina linsseinä, joiden läpi raakadatasta etsitään avainkäsitteitä ja -

teemoja. Hänen mukaansa tämä estää sen, että tutkija pakottaisi aineistosta ulos ennalta 

haluamiaan tuloksia (Azungah 2018: 393). Tuomi ja Sarajärvi (2018: 122) kuvaavat 

teoksessaan kolmivaiheista sisällönanalyysia, joka koostuu raakadatan pelkistämisestä, 

aineiston ryhmittelystä sekä aineiston käsitteellistämisestä. Aineiston käsitteellistämistä 

jatketaan niin kauan, kuin se on aineiston näkökulmasta mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 2018).  

Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin päädyttiin, koska sen avulla uskottiin saatavan 

eniten haastateltavien omia näkemyksiä ja mielipiteitä irti aineistosta. Esiin nousevat teemat ja 

avainkäsitteet eivät välttämättä ole samoja jokaisella haastatteluryhmällä, minkä vuoksi 

teorialähtöistä analyysiä ei koettu aineiston kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Teoriasta esiin 

nousevat käsitteet eivät välttämättä vastaa sitä, miten haastateltavat eri ryhmissä kokevat 

tutkitun ilmiön. Lisäksi koetut ulottuvuudet ja vaikutukset omaan alueeseen ja omaan 

kohderyhmään eivät välttämättä ole teoriasidonnaisia. Aineistonlähtöisessä sisällönanalyysissa 

aineisto itsessään on pääroolissa, ja tulokset ja keskeiset käsitteet saadaan kerätystä aineistosta.  

Analyysi toteutettiin seuraamalla Tuomen ja Sarajärven (2018) esittelemää 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin järjestystä, eli litteroinnin ja aineistoon tutustumisen jälkeen 

kerättyä aineistoa pelkistettiin siten, että sieltä etsittiin toistuvia teemoja ja käsitteitä, 

merkityksellisiä aihepiirejä sekä mahdollisesti tutkimuskysymyksiin vastaavia kohtia. Tämän 

jälkeen pelkistettyä aineistoa ryhdyttiin koodaamaan, eli aineistoa läpi käydessä korostettiin 

erilaisia toistuvia teemoja ja käsitteitä. Kun aineisto oli käyty läpi useasti, saatuja teemoja ja 

käsitteitä ryhdyttiin luokittelemaan yläluokkiin. 

4 Aineiston analyysi 

Tämä osio koostuu aineistojen analysoinnista. Analyysin kuvaamisessa edetään jotakuinkin 

haastattelurungon mukaan, eli aluksi käsitellään haastateltavien taustatietoja ja kausiasumiseen 

vaikuttavia tekijöitä sekä alueen nykytilannetta. Tämän jälkeen siirrytään monipaikkaisuuteen 
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ja siihen liittyviin teemoihin, ja lopussa käsitellään kaksoiskuntalaisuutta. Lisäksi osaa 

kysymyksistä käsitellään yhdistettynä, sillä niihin saadut vastaukset voivat esimerkiksi tukea 

tai täydentää toisiaan. Suorien lainausten yhteydessä olevista lyhenteistä ilmenevät seuraavat 

tiedot: Haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä hänen edustamansa paikkakunta. 

4.1 Tutkimusalueen kuntien nykytilanne 

Alajärveä edustavien haastateltavien vastauksissa kunnan elinvoimaisuutta kuvattiin 

suhteellisen hyväksi. Kausiasukas kuvaili kaupungin elinvoimaisuutta sanomalla 

peruspalvelutason olevan hyvä, harrastusmahdollisuuksia olevan laajasti ja kauppojen olevan 

kaikkien saatavilla. Myös yrittäjien edustajat korostivat sitä, että Alajärvellä on hyvin palveluita 

saatavilla, ja että teollisuudella ja kaupalla menee hyvin. Kaupungin henkilöstö on samoilla 

linjoilla, nostaen esiin voimakkaan yritystoiminnan, hyvät palvelut sekä kohtalaisen 

syntyvyyden ja väestökehityksen. Elinvoimaisuutta haastaviksi tekijöiksi listattiin heikot 

kulkuyhteydet, työvoiman saanti, asiointi lähellä olevissa isommissa kauppakeskittymissä sekä 

väestönkehitys. Työvoiman saannissa korostettiin korkeakoulutettua työvoimaa, sillä alueella 

on heille vähemmän työpaikkoja. Kaupungin vetovoimatekijöitä kausiasukkaan mielestä ovat 

yleisesti mielekäs arki, sekä halpa hintataso asuntomarkkinoilla. Mielekkäällä arjella hän 

tarkoitti esimerkiksi sitä, että kaikki palvelut ovat lähellä ja siirtymiseen varattava aika on pieni. 

Yrittäjät näkivät keskeisinä vetovoimatekijöinä kaupan monipuolisuuden, tarjolla olevien 

työpaikkojen määrän sekä sijainnin lähellä luontoa ja palveluiden äärellä. Kunnan henkilöstön 

näkökulmasta kaupungin vetovoima nojaa hyvään työllisyyspohjaan ja hyviin palveluihin, 

turvalliseen ja viihtyisään ympäristöön ja hyviin nuorten mahdollisuuksiin sekä aidosti halpaan 

ja laadukkaaseen asumiseen. Kunnan henkilöstön näkemyksissä vetovoimatekijöistä siis melko 

lailla yhdistyivät muiden kohderyhmien näkemykset.  

Evijärveä edustavien haastateltavien mukaan kunnassa on menty hyvään suuntaan 

elinvoimaisuuden osalta. Kausiasukkaiden näkökulmasta kunnassa on riittävästi 

peruspalveluita kausiasukkaiden tarpeisiin. Kunnassa on heidän mukaansa myös kohtalaisesti 

yritystoimintaa. Yrittäjien edustaja totesi kunnassa olevan melko vähän asukkaita, mutta 

aktiivista toimintaa. Kunnan henkilöstö mukaan kunta on elinvoimainen, ja elinvoima perustuu 

pienyrittäjyyteen. Kunnan peruspalveluiden kuvataan toimivan hyvin, ja kunnassa on vireä ja 

monipuolinen yhdistys- ja järjestötoiminta, minkä lisäksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia 

löytyy kaiken ikäisille. Elinvoimaisuutta haastavina tekijöinä pidettiin muun muassa väestöön 

liittyviä asioita, tiettyjen palveluiden heikkoa saatavuutta, asiointia isommissa keskuksissa sekä 

kuntaan liittyviä vanhoja mielipiteitä ja uskomuksia. Lisäksi eräs kausiasukkaista nosti esiin 
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kunnan päätöksenteon ja järven huonon kunnon. Järveä kuitenkin pidettiin melkein kaikissa 

kohderyhmissä myös keskeisenä vetovoimatekijänä, ja varsinkin kausiasukkaat korostivat 

järven ja kauniin ympäristön merkitystä. Lisäksi he nostivat esiin kesäasukasystävällisen 

kunnan ja luonnon rauhan. Yrittäjien edustaja nosti esiin asiakasuskollisuuden ja kunnan pienen 

mutta tehokkaan ja elinvoimaisen keskustan. Kunnan edustajien näkemykset myötäilivät 

kausiasukkaita ja yrittäjiä, ja he nostivat esiin muun muassa rauhallisuuden ja turvallisuuden, 

edullisen asumisen, laadukkaat peruspalvelut ja luonnon.   

Lappajärveä edustaneiden henkilöiden haastatteluissa painotettiin muun muassa 

yrittäjyyttä, sekä pienteollisuuden ja turkistarhauksen merkitystä elinvoimaisuuden luojina. 

Kaikki kausiasukkaat kuvasivat Lappajärveä hiljenevänä kuntana, jossa on kesäisin enemmän 

toimintaa ja elinvoimaa. Lisäksi kunnan tarjoamaa palvelutasoa pidettiin melko suppeana. 

Yrittäjän näkökulmasta kuntaan on tulossa paljon uusia, nuoria yrittäjiä, ja nimenomaan 

yksinyrittäjiä. Hän kuitenkin nosti esiin myös sen, että Lappajärven kaltaisilla pienillä 

maaseutukunnilla on omat hankaluutensa, kun maatalous on vähenemässä. Lisäksi 

Lappajärvellä ei juurikaan ole teollisuutta. Kunnan henkilöstö huomautti, että kunnassa on 

kuitenkin valtavasti potentiaalia, jota ei olla vielä päästy hyödyntämään elinvoiman kannalta 

riittävästi. Myös Lappajärvellä elinvoimaa haastavaksi tekijäksi nostettiin väestönkehitykseen 

liittyvät seikat. Lisäksi palveluiden vähentyminen, teollisuuden vähäisyys sekä työvoimapula 

nostettiin esiin elinvoimaa heikentävinä tekijöinä. Kunnan vetovoimatekijäksi nimettiin 

kaikissa kohderyhmissä järvi ja ympäristö. 

Vimpeliä edustaneet haastateltavat luonnehtivat kuntaa ympäryskuntiin verrattuna 

poikkeuksellisen teollistuneeksi. Kausiasukkaat nostivat esiin kunnan piristyvän kesäisin, ja 

huomauttivat, että peruspalvelutaso on riittävä, mutta vähenemään päin. Yrittäjien 

näkökulmasta kunnassa on hyvä yrityskeskittymä, ja edustaja huomautti, ettei kunta juurikaan 

nojaa maatalouteen toisin kuin alueen kunnat ehkä yleensä. Kunnankin henkilöstön mukaan 

kunnalla menee suhteellisen hyvin, ja elinvoimaa saadaan nimenomaan teollisuudesta. 

Kausiasukkaiden keskuudessa elinvoimaisuuden haasteina pidettiin rajallisia ja väheneviä 

palveluita, uusien työpaikkojen vähäisyyttä ja muuttotappiota. Alueen yrittäjien edustaja nosti 

haasteeksi osaavan työvoiman saannin, sillä koulutettua työvoimaa ei ole tarjolla kunnassa. 

Kunnan henkilöstö oli samoilla linjoilla kausiasukkaiden ja yrittäjien kanssa ja korostivat 

väestörakenteeseen liittyviä asioita sekä työpaikkojen painottumista tehdastyöhön elinvoimaa 

haastavina tekijöinä. Vetovoimatekijöinä korostettiin järveä ja luontoa, sijaintia ja jo olemassa 
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olevaa infraa ja teollisuutta. Lisäksi myös Vimpelissä nostettiin esiin halpa asuminen ja 

olemassa olevat työpaikat.  

Nykytilansa puolesta kaikki kohdekunnat ovat melko samanlaisia, pikkuhiljaa 

hiljentyviä maalaiskuntia. Alajärvi tarjoaa muita kuntia enemmän esimerkiksi palveluita, ja 

erottuu elinvoiman osalta muista kunnista. Haasteita kuntien elinvoimaisuudelle luovat 

väestönkehitykseen liittyvät asiat ja työvoimapula. Ympäristöön ja luontoon liittyvät asiat 

nähtiin keskeisinä vetovoimatekijöinä koko alueella. Kuntien nykytilannetta kuvaavat tekijät 

on esitelty tiivistetysti taulukossa 5. 

Taulukko 5 Keskeiset kuntien elinvoimaisuutta, haasteita ja vetovoimatekijöitä kuvaavat teemat haastateltavien 

mukaan 

 Miten 

elinvoimaisuutta 

kuvattiin 

Haasteet 

elinvoimaisuudelle 

Vetovoimatekijät 

Alajärvi Hyvä 

peruspalvelutaso, 

teollisuudella ja 

kaupalla menee hyvin. 

 

Heikot kulkuyhteydet, 

koulutetun työvoiman 

saanti, väestökehitys 

Halpa asuminen, 

kaupan monipuolisuus, 

työpaikat, palvelut. 

Evijärvi Riittävästi 

peruspalveluita, 

aktiivista toimintaa. 

Elinvoima perustuu 

pienyrittäjyyteen. 

 

Väestöön liittyvät 

asiat, tiettyjen 

palveluiden heikko 

saatavuus.  

Järvi ja kaunis 

ympäristö. 

Kesäasukasystävällinen 

kunta. Laadukkaat 

peruspalvelut. 

Lappajärvi Hiljenevä kunta, 

suppea palvelutaso. 

Paljon yksinyrittäjiä, 

ei juurikaan 

teollisuutta 

 

Väestöön liittyvät 

asiat, palveluiden 

vähentyminen, 

työvoimapula 

Järvi ja ympäristö 

Vimpeli Poikkeuksellisen 

teollistunut, riittävä 

mutta vähenevä 

palvelutaso.  

Rajalliset ja vähenevät 

palvelut, väestöön 

liittyvät asiat. 

Työpaikka- ja 

työntekijätilanne. 

Järvi ja luonto, sijainti. 

Halpa asuminen.  

 

4.2 Haastateltavien käsitykset monipaikkaisuudesta 

Suurimmalle osalle haastateltavista monipaikkaisuus oli käsitteenä vähintään hieman tuttu. 

Seitsemälle vastaajista monipaikkaisuus ei ollut entuudestaan tuttu käsite. Pyydettäessä 

kuvailemaan sitä, mitä vastaajat ymmärtävät tarkoitettavan monipaikkaisuudella, lähestulkoon 

kaikilla vastaajista kuvailu sopi vähintään yhteen teoriaosiossa esiteltyihin monipaikkaisuuden 

muotoihin. Monipaikkaisuus yhdistettiin monissa vastauksissa siihen, että ihmisellä on useita 

paikkoja kotipaikkakuntana, ja elämää jaetaan näiden eri paikkojen välillä. Vastauksissa 
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korostuvia teemoja olivat muun muassa usealla paikkakunnalla asuminen ja toimiminen. 

Monipaikkaisuus yhdistettiin herkästi myös nimenomaan kausittaiseen asumiseen. Tämä 

selittyy alueella kausittain elävien henkilöiden suurella määrällä, ja sillä, että vapaa-ajan 

asuminen on yksi yleisimmistä maaseutualeiden monipaikkaisuuden muodoista (Pitkänen & 

Strandel 2018: 16) 

” Onko se semmonen, että niiku kotipaikka voi olla siellä missä on töissä ja se voi olla siellä 

missä on mökki, ja voi olla niiku useampia paikkoja kotipaikkana ” N57EVI. 

Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että oma kohdekunta voisi hyötyä 

monipaikkaisuudesta ainakin jollain tavalla. Kysyttäessä konkreettisia esimerkkejä 

monipaikkaisuuden tarjoamista hyödyistä, eri kohderyhmien vastaukset painottuivat melko 

selvästi kohderyhmän oman viitekehyksen mukaan.  Kausiasukkaat uskoivat konkreettisten 

hyötyjen painottuvan ajallisesti varsinkin kesäkuukausiin, jolloin kausiasukkaita on kunnissa 

paljon. Konkreettisiksi esimerkeiksi nostettiin muun muassa etätyön lisääntyminen. 

Kausiasukkaiden vastaukset keskittyivät muutenkin enemmän väestön lisääntymiseen liittyviin 

höytyihin, ja he nostivat esimerkiksi palveluiden korkeamman käyttöasteen, sekä kuntaan 

tulevan elämän ja elinvoiman konkreettisiksi esimerkeiksi hyödyistä.  

” - - jos sä oot valmis näkemään sen vaivan, että sä todella monipaikkaseks arkes järjestät, ni 

todennäkösesti sä oot halukas oikeesti sitten käymään ja tekemään asioita siellä, justii 

Alajärvellä, että käymään harrastuksissa ja käyttämään palveluita ja ehkä ostamaan kaupasta 

vähän laajemmalla tarjonnalla asioita, oot ehkä tottunut siihen, joka ylläpitää taas sit sitä että 

niitä on muillekin tarjolla ja niin edespäin ja niin edespäin.” N83ALA 

Yrittäjien vastauksissa painottuivat esimerkiksi työvoimapulan helpottuminen. 

Alueelle olisi erään haastateltavan mukaan hyvä saada kehitettyä jokin systeemi, minkä avulla 

ulkopaikkakunnilta tulevia työntekijöitä saataisiin houkuteltua tehokkaasti niin, ettei heidän 

kuitenkaan olisi tarvetta muuttaa työpaikkakunnalle asumaan. Ulkopaikkakunnilta tulevalla 

työvoimalla on suuri rooli alueella vallitsevan työvoimapulan helpottamisessa, ja erään 

haastateltavan mukaan alue tarjoaa hyvät puitteet ulkopaikkakuntalaisille aloittaa 

yritystoiminta. Lisäksi yrittäjät nostivat esiin ulkopuolelta tulevien uusien ajatusten ja 

näkökulmien tärkeyden esimerkiksi päätöksenteossa. Kesäasukkaat ja etätyöntekijät nostettiin 

esiin myös yrittäjien vastauksissa, sillä he tuovat kuntiin lisää asiakaspotentiaalia. 

” Ja he ehkä omalta osaltaan sitten vähän piristäis sitä et käyttäisivät rahaa esimerkiks 

lounaisiin tai mihin tahansa siihen palveluihin. Ja sit se hyöty siitä että saatais sitä työvoimaa 
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et vaikka ne ei muuttais paikkakunnalle, tokihan siellä tälläkin hetkellä on sitä kausityövoimaa 

jonkinverran ja ulkomaista työvoimaa varsinkin kausityöntekijöinä” N77ALA. 

Kunnan henkilöstön vastaukset olivat melko lailla yrittäjien ja kausiasukkaiden 

vastausten sekoitus. Vastauksissa painotettiin väestöpohjan kasvamisen vaikutusta niin 

palveluiden kuin myös työpaikkojen näkökulmasta. Monipaikkaisesti elävät ihmiset käyttävät 

kunnissa palveluita, ja tuovat varoja ja elinvoimaa kuntaan. Etenkin kausiasujat ja erilaiset 

etätoimijat nähtiin tärkeinä. Esimerkiksi etäyrittäjyys mahdollistaisi sen, että alueelle saataisiin 

uutta työvoimaa ja innovaatioita ilman, että ulkopaikkakuntalaisen olisi välttämätöntä muuttaa 

alueelle. Lisääntyvän väestöpohjan kuitenkin huomioitiin myös kasvattavan palvelutarvetta, 

mikä saattaa synnyttää alueelle uutta yrittäjyyttä. Samalla monipaikkaisuuden uskottiin 

helpottavan alueella vallitsevaa työvoimapulaa. 

” Sehän tietenkin elinvoimaisuutta tuo monipaikkasuus, sehän tuo yrittäjyyttä, se tuo 

mahdollisesti lapset koulutukseen, meillä on korkeeluokkanen geolukio, meillä on ammatillista 

koulutusta, meillä on mitä vaan. Että se lisää kaikin puolin palveluntarvetta ja myös meidän 

kunnan sitten että me joudutaan kehittämään enemmän” M72LAP. 

Tiivistetysti monipaikkaisuuden mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä ovat 

lisääntyvä palveluiden käyttö, joka piristää kaupankäyntiä alueella sekä tuo varoja niin 

yrittäjille kuin kunnille. Kausittainen väestö lisää tutkitusti kuntien palveluiden käyttöä 

(Alasalmi ym. 2020: 109), millä voi olla suuri merkitys palveluiden tulevaisuuden kannalta. 

Varsinkin kausiasuminen ja etätoiminta nähdään tärkeinä, ja etenkin kausiasukkaiden hyödyn 

nähdään olevan vahvaa kesäkausina. Monipaikkaisuuden uskotaan mahdollistavan uutta 

väestöä, minkä nähdään helpottavan työvoimapulaa ja tuovan yrittäjyyttä alueelle. Samalla uusi 

väestö toisi myös uusia ajatuksia yhteisöön. Kausittaisilla asujilla on keskeinen rooli 

syrjäisempien seutujen yhteisöjen rakenteissa (Gallent 2014: 175), joten uuden väestön 

mukanaan tuomat uudet ajatukset saattavat muokata yhteisöä merkittävästi. Monipaikkaisuus 

nähtiin tärkeänä tulevaisuutta ajatellen, sillä vakituisen väestön houkutteleminen nähtiin 

haastavana.  

Monipaikkaisuuden mukanaan tuomat konkreettiset hyödyt on esitelty 

kohderyhmittäin tiivistetysti kuvassa 5. Monipaikkaisuuden uskotaan lisäävän palveluiden 

käyttöä ja piristävän kauppaa. Samalla se tuo kuntaan varoja. Varsinkin kausiasuminen ja 

etätoiminta nähtiin tärkeinä. Monipaikkaisuus mahdollistaa kuntiin uutta väestöä, mikä 

helpottaa alueella vallitsevaa työvoimapulaa ja tuo alueelle mahdollisesti uutta yrittäjyyttä. 

Uuden väestön mukana voisi tulla myös uusia ajatuksia osaksi yhteisöjä. Vastauksissa 



43 

korostuvia pääteemoja ovat palvelut ja väestönkasvun mukanaan tuomat hyödyt, kuten 

työvoiman saanti.  

 

Kuva 5 Monipaikkaisuuden mukanaan tuomat konkreettiset hyödyt kohderyhmittäin eriteltynä 
4.3 Monipaikkaisuus ja sen vaikutukset kohdekunnissa 
Tässä osiossa käsitellään monipaikkaisuuden mahdollisia vaikutuksia eri näkökulmista. 

Käsiteltäviä teemoja ovat monipaikkaisen elämisen puitteet kunnissa, monipaikkaisuuden 

edellytysten parantaminen, mahdolliset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, 

monipaikkaisuuden toteutumista hidastavat tai estävät tekijät sekä monipaikkaisuuden 

mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. 

4.3.1 Monipaikkaisuuden puitteet ja edellytysten parantaminen 

Alajärven tarjoamia monipaikkaisuuden puitteita kuvattiin hyviksi. Alueella on laajat 

tietoliikenneverkostot ja työpaikkoja, joten muualta tulevilla ihmisillä olisi myös töitä. Hyvin 

toteutettu tietoliikenneverkko keräsi kiitosta etenkin kaupunkia edustavalta kausiasukkaalta. 

Lisäksi kaupungissa on todella hyvät palvelut, jotka ovat kaikkien ihmisten hyödynnettävissä. 

Kuitenkin puitteista löytyi myös kehitettävää esimerkiksi tietojen helpon löytymisen osalta. 

”Kyllä, että yks iso kiitos menee ihan tuohon hyvin onnistuneeseen laajakaistatoteutukseen tai 

kuitutoteutukseen, se on aivan kriittinen. ei ole mahollista tehä töitä etänä, tai siis sanotaan 

näin että sitä ei kännykkäverkon varassa tehdä vaikka ei es tekis mitään hurjia 

tiedonsiirtojuttuja. sen vaan on toimittava ja se täällä toimii.”  N83ALA. 

Alajärvellä monipaikkaisuuden edellytysten parantamisessa keskiöön nousivat 

majoituskapasiteetin ja asuntojen lisääminen. Kehitysehdotukseksi nostettiin esimerkiksi 

Kausiasukkaat

•Hyötyjä varsinkin 
kesäisin
•Lisää palveluiden käyttöä, 
mikä piristää kauppaa ja 
talouselämää
•Tuo alueelle varoja sekä 
yrittäjille että kunnalle
•Tuo elämää ja elinvoimaa 
pieniin kuntiin

Yrittäjät

•Tuo työvoimaa ja rahaa 
palveluihin
•Hyötyä varsinkin 
kausiasukkaiden ja 
etätyöntekijöiden kautta
•Tuo uusia ajatuksia 
yhteisöön ja voi tuoda 
uusia henkilöitä mukaan 
päätöksentekoon

Kunnan henkilöstö

•Palveluihin enemmän 
käyttäjiä, mikä 
monipuolistaa ja parantaa 
palveluita
•Harrastejärjestöihin 
enemmän jäseniä
•Tuo rahaa kuntaan ja 
palveluihin, mikä lisää 
elinvoimaisuutta
•Helpottaa työvoimapulaa 
ja tuo yrittäjyyttä
•Kausiasukkaat ja 
etätoimijat tärkeitä
•Mahdollistaa väestöä
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perikuntien ryhtyminen Airbnb majoittajiksi, jolloin tyhjillään olevat asunnot saataisiin 

hyötykäyttöön. Tämä voisi tuoda alueelle myös uutta yrittäjyyttä, sillä majoittujien välissä 

asuntojen varustelut kaipaavat täydennystä ja jonkun on esimerkiksi siivottava asunnot. Lisäksi 

Alajärveä edustava kausiasukas koki, että lyhytaikaisen asumisen kokeilemisen kynnystä tulisi 

saada madallettua. Hän nosti esiin näkökulman siitä, että kaikki alueelle muuttamisesta 

mahdollisesti kiinnostuneet henkilöt eivät ole nimenomaan lapsiperheitä ja paluumuuttajia, ja 

esimerkiksi korkeakoulutettujen, mahdollisesti yksin asuvien henkilöiden voi olla hankala 

löytää omaa paikkaansa tästä paluumuuttajiin keskittyvästä asukashoukuttelusta. Lisäksi esiin 

nostettiin yhteisöllisen etätyötilan tarve, joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen sekä 

laajakaistaverkon laajentaminen.  

”- - jotenki sen ääneensanominen että hei, se on ihan ok tulla vaikka niinkun, tule kokeilem, 

tule tänne niinku niin sanotusti elämyslomalle että asut sen puolivuotta vaikkei ois 

pienintäkään intoa tai suunnitelmaa oikeesti jäädä siinä kohtaa” N83ALA 

Evijärven tarjoamien puitteiden kuvattiin olevan hyvällä polulla, mutta ei vielä aivan 

täydelliset. Eräs kunnan kausiasukkaista totesi Evijärven tarjoavan jopa Järviseudun parhaat 

puitteet. Kunnassa on hyvät tietoliikenneyhteydet ja kaksi ilmaista etätyötilaa. Lisäksi kunnassa 

on riittävästi palveluita, ja esimerkiksi etätyöntekijöille löytyy lounaspaikkoja. Kunnan myös 

kerrottiin tarjoavan hyvät puitteet lapsiperheille, ja esimerkiksi harrastuspaikkoja löytyy kaiken 

ikäisille. Kunnassa on myös paikkoja missä asua, ja esimerkiksi tontteja, mökkejä ja asuntoja 

kerrottiin olevan saatavilla hyvin. Kehitettäväksi asiaksi nostettiin järven kunto, sillä sen 

kerrottiin varsinkin nykyisellään herkästi karkottavan kunnasta mökkiläisiä. 

Evijärven kohdalla edellytysten parantamisen yhteydessä nousivat esiin asuminen, 

järvi sekä työskentelyn edellytysten parantaminen. Kuntaan tarvitaan lisää helposti hankittavia 

vuokra-asuntoja, ja tässäkin yhteydessä puhuttiin Airbnb vuokraamisesta, jota voisi toteuttaa 

esimerkiksi perikunnat. Lisäksi asuntoratkaisut tulisi saada kootusti saataville, ja 

sosiaalipoliittisten asioiden tulisi olla kaikille selvillä. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi sitä, miten 

lasten päivähoito tapahtuu kahden eri kunnan välillä. Evijärvi ja sen tila nousivat esiin myös 

edellytysten parantamisen yhteydessä, ja järven tilasta huolehtiminen sekä yleisen järvi-infran 

kehittäminen ja virkistyskäytön parantaminen nähtiin tärkeinä edellytysten parantamisen 

kannalta.  

”Totta kai järvi-infraa pitäisi kehittää vielä paremmaksi, nythän se on menossa hyvään 

suuntaan se sairaalarannan käyttö- Pitäisi vielä parantaa, miten veneillä keskustaan, mikä on 

turvallinen reitti, voisiko rantaan tulla lainattavia pyöriä tai sähkölautoja. Vapaa-ajan puolen 
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kehittäminen, järvestä pitäisi repiä enemmän irti, ei olisi paha esimerkiksi saada jokin 

rantabaari sinne puistikkoon.” M88EVI. 

Myös työskentelyn edellytysten parantaminen nousi esiin: kaikkialla tulee olla 

saatavilla hyvät nettiyhteydet, kunnan houkuttelevuutta työntekijöiden näkökulmasta tulisi 

saada lisättyä, ja etätyötiloja tulisi saada lisää ja niistä tulisi tiedottaa nykyistä paremmin 

varsinkin kausiasukkaille. Näiden lisäksi etätyötilojen aukiolojen parantaminen parantaisi 

monipaikkaisuuden edellytyksiä kunnassa. Edellytysten parantamisessa esiin nostettiin myös 

se, että nykyisellään kunnossa olevat asiat, kuten asuntotarjonta ja tietoliikenneyhteydet tulee 

pitää kunnossa myös tulevaisuudessa. Kun perusasiat ovat kunnossa, mahdollisuudet pärjätä 

ovat myös hyvät. Monipaikkaisuuden edellytyksiä parannetaan ajattelemalla asioita 

monipaikkaisuuden näkökulmasta, ja monipaikkaisuuden voi huomioida päätöksenteossa 

vaikkei laki sitä välttämättä erikseen vaatisi. 

” Että kun perusasiat pidetään kunnossa ja ollaan pikkusen parempia kun naapuri, niin sillon 

Evijärvellä on mahdollisuus siinä tuota pärjätä” M55EVI 

Lappajärven tarjoamat puitteet olivat haastateltavien mielestä kohtuu hyvät. Alueen 

ympäristö ja harrastusmahdollisuudet keräsivät kehuja, ja esiin nostettiin myös lyhyet 

työmatkat. Kunnan tarjoamia puitteita myös kehitetään paljon, ja erillisiksi kehityskohteiksi 

nostettiin Nykälän seutu ja Halkosaari. Haastatteluissa kuitenkin nousi esiin myös 

nettiyhteyksien hankkimisen kalleus. Lisäksi eräs haastateltava koki, että Lappajärvellä 

puitteita parannetaan pikkuhiljaa ja kunta on siirtymässä kohti monipaikkaisuutta vain siksi, 

että sen on pakko.  

” Tekemistä riittää ja muuta, et ehkä se palvelurakenteen parannuksiin liittyy monella 

tavalla”. M72LAP. 

Lappajärven edellytysten parantamisessa keskiöön nousivat asuminen, 

työmahdollisuudet sekä palvelut. Myös Lappajärvelle kaivattiin lyhytaikaisesti vuokattavia 

kausiasuntoja. Lisäksi vapaana olevien mökkien toivottiin olevan helpommin löydettävissä. 

Työmahdollisuuksissa korostettiin työvoiman saantia esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien 

parantamisen kautta ja etätyömahdollisuuksien parantamista. Valokuitu tulisi vetää kaikkialle. 

Yleisestikin edellytysten kehittämisen nähtiin liittyvän monella tapaa palvelurakenteen 

parannuksiin. Tiettyjä asioita ei kuitenkaan voi tehdä, ennen kuin kuntaan saadaan lisää massaa 

ja ostovoimaa, sillä tarve lisää yrittäjiä. Kunnan erilaiset toimenpiteet nähtiin tärkeinä, sillä 
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pienen paikkakunnan pitää pystyä jotenkin erottumaan massasta. Pienuus nähtiin kuitenkin 

yhtenä Lappajärven valttina. 

” . Ja kyllähän se on niin ku että tämmönen pieni paikkakunta ni pitäis pystyä niinku vähä 

sieltä massasta jollain lailla erottautumaan että ei voi, ei riitä pelkkä ilmoitus lehteen että 

meillä on esimerkiks matkailua vaan siellä pitäis olla aina jotain keksittynä. - - Ehkä tää 

pienuus on kumminki yks valtti joten minä nään sen.” M61LAP. 

Kausiasujat näkivät edellytysten parantamisen kannalta keskeisenä heidän aktiivisen 

kuulemisensa ja yhdenvertaisuutensa vakituisen väestön kanssa eri asioissa. Lisäksi erilaisia 

kausiasukkaita houkuttelevia tekijöitä pitäisi parantaa, ja esiin nostettiin esimerkiksi 

mahdolliset kausiasukkaille suunnatut kampanjat.  

Vimpelin tarjoamissa puitteissa esiin nousivat uusi etätyötila, hyvät 

urheilumahdollisuudet sekä muut vapaa-ajan mahdollisuudet. Vimpelin kohdalla havaittiin 

kuitenkin hieman muita kuntia enemmän myös kehitettäviä kohteita. Kuntaan kaivattiin 

enemmän tapahtumia ja laajempia aukioloaikoja. Eräs haastateltava nosti esiin 

majoituspalveluiden puutteen, mikä hankaloittaa kunnassa vierailua. Lisäksi palveluiden puute 

nostettiin esiin. Puitteiden laadun kerrottiin riippuvan siitä, millaisiksi ne on itse itselleen 

luonut. 

” Riippuu vähän keltä kysyy ja sitten että millaiset puitteet on itse luonut itselleen olla täällä.” 

M58VIM. 

Myös Vimpeliä edustavat haastateltavat korostivat työskentelyn edellytyksiä ja 

palveluita, sekä väestön houkuttelua osana monipaikkaisuuden edellytysten parantamista. 

Väestöä voitaisiin houkutella esimerkiksi työpaikoilla. Suurempi määrä ihmisiä tarkoittaa 

enemmän palvelun käyttäjiä, mikä voisi tuoda lisää palveluita. Edellytysten parantamisen 

kannalta kaikkia palvelevien palveluiden saaminen nähtiin tärkeänä. Työskentelyn edellytyksiä 

parannettaisiin työpaikoilla sekä etätyötilalla, joka kuntaan olikin valmisteilla haastattelujen 

aikana. Myös Vimpelissä asuntotilanne nähtiin ongelmana, sillä kunnassa on huonosti vuokra-

asuntoja, ja omistusasunnoistakin iso osa on erään haastateltavan mukaan vanhoja ja 

huonokuntoisia. Tämä saattaa nostaa kynnystä muuttaa kuntaan. 

” Tavallaan se kynnys tulla Vimpeliin on aika korkea siltä puolelta, että jos et nyt oo valmis 

asumaan tosiaan jossain aika semmosessa askeettisessa luukussa.” M93VIM 

Sekä puitteiden että edellytysten osalta korostettiin Aron (2016) listaamia kovia 

vetovoimatekijöitä.  Näitä olivat hyvät tietoliikenneyhteydet ja palvelut puitteiden osalta, ja 
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asumiseen ja työskentelyyn liittyvät tekijät edellytysten parantamisen osalta. Kuvassa 6 on 

koostettuna kaikkien kohdekuntien tarjoamat puitteet, sekä edellytysten parantamisen kannalta 

esiin nousseet keskeiset tekijät. Laatikoissa on ensiksi ilmaistuna kuntien tarjoamien puitteiden 

tilanne, ja niiden alapuolella on tiivistetysti esiteltynä edellytysten parantamisen kannalta 

keskeiset tekijät. Puitteiden osalta Alajärvi ja Evijärvi ovat melko lailla samalla tasolla, kuten 

myös Vimpeli ja Lappajärvi. Vastausten perusteella Evijärvi ja Alajärvi tarjoavat kahta muuta 

kuntaa hieman paremmat puitteet monipaikkaiselle elämiselle.   

 

Kuva 6 Kuntien tarjoamat puitteet, sekä edellytysten parantaminen 
4.3.2 Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien tulevaisuuden kehitykseen 

Seuraavaksi käydään läpi haastateltavien arvioita monipaikkaisuuden vaikutuksista kuntien 

tulevaisuuden kehitykseen. Osiossa käsitellään sekä esiin tulleita positiivisia vaikutuksia, että 

haastateltavien havaitsemia negatiivisia puolia. 

Monipaikkaisuuden uskottiin vaikuttavan pääasiassa positiivisesti koko 

tutkimusalueella. Sitä pidettiin jopa selviytymisen edellytyksenä ja elinehtona tutkimusalueen 

kuntien kaltaisille tyhjeneville maalaiskunnille. Pitkäsen ym. (2017: 94) mukaan syrjäiset 

seudut kohtaavat esimerkiksi väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen liittyviä ongelmia, ja 

haastattelujen perusteella monipaikkaisuuden uskottiin tuovan helpotusta nimenomaan näihin 

ongelmiin. Tutkimusalueen kaltaisten pienten kuntien uskottiin tarjoavan hyvät mahdollisuudet 

suuria keskuksia helpompaan monipaikkaiseen elämään, sillä monilla ihmisillä uskottiin olevan 

ennestään jonkinlainen kosketuspinta maaseudulle. Maaseutumaiset kunnat houkuttelevat 

ihmisiä, ja maaseutumaisessa ympäristössä haluttaisiin asua enemmän (Haukkala 2011: 18). 

Tutkimusalueella nämä henkilöt otetaan vastaan ilomielin. 

Alajärvi
•Laajat 
tietoliikennever-
kostot ja hyvin 
työpaikkoja. Hyvät 
palvelut, jotka 
kaikkien 
hyödynnettävissä.
•Majoituskapasitee-
tin ja asuntojen 
lisääminen. 
Joukkoliikenteen ja 
laajakaistaverkos-
ton kehittäminen.

Evijärvi
•Hyvät 
tietoliikenneyhtey-
det, kaksi ilmaista 
etätyötilaa. 
Riittävästi 
palveluita. Hyvät 
puitteet 
lapsiperheille.
•Vuokra-asuntojen 
lisääminen. Järven 
tilan parantaminen. 
(Etä)työskentelyn 
edellytysten 
parantaminen.

Lappajärvi
•Ympäristö ja hyvät 
harrastusmahdollis
uudet hyvät, lyhyet 
työmatkat.
•Lyhytaikaisesti 
vuokrattavien 
kausiasuntojen 
lisääminen. 
Palvelurakenteen 
parantaminen. 
Valokuituverkon 
laajentaminen.

Vimpeli
•Uusi etätyötila, 
hyvät vapaa-ajan 
mahdollisuudet
•Väestön 
houkuttelu. 
Kaikkia 
palvelevien 
palveluiden 
kehittäminen. 
Työpaikkojen ja 
etätyötilojen 
lisääminen. Lisää 
hyväkuntoisia 
asuntoja.
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” Tää ylipäätänsäkin tää monipaikkanen asuminen, monipaikkanen työnteko, monipaikkanen 

opiskelu, niin mehän ollaan tässä niinku kädet ojossa ottamassa koppia näistä 

kasvukeskuksista kärsivistä ihmisistä. Me tarjotaan heille tämmönen turvasatama täällä.” 

M90VIM 

Positiiviset vaikutukset keskittyivät väestöön ja palveluihin liittyviin teemoihin, ja 

niitä kuvattiin hyvin samankaltaisesti kaikissa kohdekunnissa. Uudet asukkaat ja ihmiset 

piristävät kuntia, ja näkyvät esimerkiksi palveluiden käyttäjämäärissä. Suurempi käyttäjämäärä 

auttaa myös palveluiden juurruttamisessa kuntiin ja virkistää erilaisia toimintoja alueella. Osan 

positiivisista vaikutuksista nähtiin riippuvan siitä, tuleeko nykyiseen verotusjärjestelmään 

muutoksia. Myös mahdollisia negatiivisia vaikutuksia löytyi, vaikka niitä ilmeni vain noin 

yhdellä vastaajalla per kohderyhmä/tutkimuskunta.  

Eniten mahdollisia negatiivisia vaikutuksia havaitsivat kunnan henkilöstön edustajat, 

vähiten kausiasukkaat. Negatiiviset vaikutukset eivät kuitenkaan juurikaan myötäilleet toisiaan 

kuntien välillä, mikä ehkä kielii siitä, että selkeitä negatiivisia vaikutuksia on haastavaa keksiä. 

Osa haastateltavista totesikin, että negatiivisia vaikutuksia joutui oikeasti miettiä. Mahdolliset 

negatiiviset vaikutukset keskittyivät lähinnä palveluiden kuormittumiseen sekä 

monipaikkaisuuden suuntautumiseen. Sekä positiivisten että negatiivisten vaikutusten 

huomautettiin kuitenkin riippuvan monipaikkaisuuden suuntautumisesta. 

” Se riippuu, minne suuntaan se monipaikkaisuus suuntautuu, suuntautuuko se Alajärvee kohti 

vai Alajärveltä pois. Nii, tietenki jos se tännepäin suuntautuu ni Alajärvi hyötyy siitä, jos se 

suuntautuu ulospäin ni se on sitten negatiivinen asia. Riippuu.” M58ALA. 

Palveluiden kuormittamisen nähtiin olevan tilapäinen negatiivinen vaikutus. Tiettyjen 

palveluiden uskottiin myös kohtaavan muutospaineita monipaikkaisen elämisen lisääntyessä. 

Lisäksi lisääntyvä väestö vaatii erilaisia investointeja esimerkiksi kaavoituksen ja 

infrastruktuurin osalta, mikä kuormittaa tilapäisesti eri toimijoita kunnissa. Monipaikkaisuuden 

suunnan huomioiminen mahdollisten positiivisten ja negatiivisten vaikutusten yhteydessä oli 

hyvä havainto, sillä esimerkiksi työvoiman kannalta monipaikkaisuuden suuntautuminen on 

tärkeässä roolissa. Pienille kunnille on merkittävää, ovatko ihmiset kirjoilla kunnassa ja käyvät 

muualla töissä, vai toisinpäin. Verotulojen saanti vakituisista asukkaista on merkittävässä 

roolissa pienten kuntien taloudellisen tilanteen kannalta, mikä nousi esiin myös kunnan 

henkilöstön vastauksissa positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. Tiettyjen 

monipaikkaisuuden edellytysten parantaminen saattaa myös vaikuttaa monipaikkaisuuden 

suuntautumiseen, kuten todetaan esimerkiksi Haukkalan (2011) teoksessa. Esimerkiksi 
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tietoliikenneyhteyksien kehittäminen saattaa joissain tilanteissa todellisuudessa vähentää 

monipaikkaisuutta (Haukkala 2011: 22). Taulukkoon 6 on koottu kohderyhmittäin 

keskeisimmät positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.  

Taulukko 6 Monipaikkaisuuden mukanaan tuomat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset kohderyhmittäin 

tarkasteltuna 

 Kausiasukkaat Kunnan henkilöstö Yrittäjät 

Positiiviset vaikutukset Ihmiset palaavat, jos 

on syy (esimerkiksi 

mökki). Lisää väkeä 

ja palveluiden 

käyttöä. Auttaa 

palveluiden 

juurruttamisessa. 

 

Riippuu, tuleeko 

muutoksia verotuksen 

jakautumiseen. Kaikki 

uusi lisä on eteenpäin. 

Väestöpohja laajenee, 

palvelut kehittyvät. 

Toisi toimintaa ja 

palveluita. Tuo uusia 

asukkaita ja ihmisiä. 

Negatiiviset vaikutukset Alueella ei töitä = 

lähdetään töiden 

perässä muualle, ja 

vietetään siellä 

enemmän aikaa. 

Riippuu, miten 

verotukseen aletaan 

suhtautua. Tietyt 

palvelut pitää 

muotoilla uudestaan. 

Hetkellistä 

kuormitusta kunnan 

toimijoille, kun pitää 

esimerkiksi kaavoittaa 

ja investoida infraan. 

Ulkomaisen 

työvoiman mukana voi 

tulla sairauksia, joista 

päästy Suomessa 

eroon. Voi aiheuttaa 

segregaatiota. 

Vaikutukset riippuvat 

monipaikkaisuuden 

suuntautumisesta. 

 

4.3.3 Monipaikkaisuuden toteutumista hidastavat/estävät tekijät 

Haastateltavilta kysyttiin myös monipaikkaisuuden toteutumista hidastavia tai jopa estäviä 

tekijöitä alueella. Alajärvellä monipaikkaisuuden toteutumista hidastavaksi keskeisimmäksi 

tekijäksi nousi asuntoihin liittyvät asiat. Haastateltavat nostivat esiin vuokra-asuntojen 

puutteen, majoituspalveluiden vähäisyyden sekä asuntojen järjestymisen esimerkiksi 

tietotyöläisille. Lisäksi asennoitumista monipaikkaisuutta kohtaan ja tiedottamisen vähäisyyttä 

pidettiin tekijöinä, joilla on vaikutus monipaikkaisuuden toteutumiseen. Myös joukkoliikenteen 

puute nostettiin esiin. Eräs kaupungin henkilöstön edustajista nosti keskeiseksi heikentäväksi 

tai jopa estäväksi tekijäksi sen, että opiskelijat vaihtavat kirjansa opiskelupaikkakunnalle, sillä 

joillain paikkakunnilla tiettyjä etuuksia tarjotaan vain kunnassa kirjoilla oleville henkilöille. 
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Kunnat ja kaupungit saavat kuitenkin valtionrahoitusta asukasmäärän perusteella, joten 

opiskelijoiden poismuutto on merkittävä tekijä rahallisesti.  

”- - miten me saatas nää syksyisin täältä korkeekouluopintoihin lähtevät, sekä 

ammattikorkeisiin että yliopistoihin lähtevät nii pitämään ne kirjansa täällä omalla 

kotipaikkakunnallaan ni se ois itseasias aika iso juttu Suomen kunnille. Tämmösille mitkä 

tuottaa ja kasvattaa nuoria muualle.” M68ALA. 

Evijärvellä keskeisiksi hidastaviksi tai estäviksi tekijöiksi nousivat terveyspalveluiden 

puute ja työntekoon liittyvät asiat. Terveyspalveluiden puutteen nähtiin hidastavan 

monipaikkaisuuden toteutumista varsinkin iäkkäämmällä väestöllä. Työntekoon liittyvissä 

tekijöissä korostettiin työnantajan suhtautumista etätöihin, sillä muualla töissä olevat henkilöt 

eivät välttämättä voi elää monipaikkaisesti Evijärvellä, jos heidän työnantajansa ei salli 

etätyöskentelyä tulevaisuudessa. Esiin nousi myös se, että työpaikkojen sijaitessa kaukana 

kynnys muuttaa pois paikkakunnalta on pieni, varsinkin jos Evijärvelle ei ole sidoksia 

aiemmista elämänvaiheista. Myös palveluiden saatavuus ja palveluajat nostettiin esiin. 

Ongelmana nähtiin myös se, ettei asioita ole välttämättä yksinkertaista järjestää 

monipaikkaisesti esimerkiksi byrokratian vuoksi. Valmiudet moneen asiaan on olemassa, mutta 

tarve ja halu asioiden järjestämiseen monipaikkaisesti voi olla vaihtelevaa. 

Lappajärvellä selkeästi korostuvan teeman havaitseminen oli hieman haastavampaa, 

kuin Alajärvellä tai Evijärvellä. Yksi vastauksia yhdistävä tekijä oli kuitenkin hallintoon 

liittyvät asiat. Byrokratiaa ja lakijuttuihin liittyviä ongelmia ja monimutkaisuuksia pidettiin 

hidastavina tekijöinä. Hyvä yhteistyö kunnan viranomaisten ja kausiasukkaiden välillä nähtiin 

tärkeänä, ja yhteisymmärryksen koettiin jopa puuttuvan. Eräs kausiasukkaista mietti, 

halutaanko ulkopaikkakuntalaisia todellisuudessa edes kuntaan. Monipaikkaisuuteen liittyvien 

prosessien todettiin olevan raskaita, mutta kunnan virkamieskoneisto pyrkii ketterään ja 

nopeaan toimintaan. Yksittäisiä esiin nousseita teemoja olivat muun muassa asumistilanne, 

tiestöön liittyvät ongelmat sekä kaupan huono rakenne. 

”Se on varmaan päättäjät ja sitten se, et jos siellä ei olla yhteisymmärryksessä mitä me 

halutaan tarjota niin sanottu ulkopaikkakuntalaisille kuntalaiset, että kunnanpäättäjät, mun 

mielestä se on se. Ja sit se pitäis lähteä sieltä liikkeelle, et halutaanko me näitä 

ulkopaikkakuntalaisia tuomaan sitä rahavirtaa sitte sinne paikkakunnalle.” N72LAP. 

Vimpelissä korostettiin byrokratian merkitystä monipaikkaisuutta hidastavana 

tekijänä. Jos tiettyjä lainsäädännöllisiä asioita, kuten verotuskäytäntöä, ei muokata, ne 
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vaikuttavat hidastavasti tai jopa estävästi monipaikkaisuuden toteutumiseen. Myös asumiseen 

liittyvät asiat nousivat esiin, ja esimerkiksi lomapaikkojen ja mökkien vähäisyys, sekä 

asuntojen puute nousivat esiin vastauksissa. Kunnalla nähtiin kuitenkin olevan hyvät valmiudet 

monipaikkaisuuden toteuttamiseen. Kuntaa edustaneet haastateltavat olivat vastauksissaan 

yksimielisiä, ja osa ei pystynyt vastaamaan kysymykseen, minkä vuoksi kysymyksen analyysi 

on kunnan osalta hieman muita lyhyempi. 

Tiivistetysti monipaikkaisuuden toteutumista hidastavina tai jopa estävinä tekijöinä 

pidettiin asumiseen ja hallintoon liittyviä asioita. Myös infraan liittyvät asiat nostettiin 

useammin kuin kerran esiin. Voidaan siis todeta, että myös hidastavien ja estävien tekijöiden 

kohdalla korostettiin Aron (2016) listaamia kovia vetovoimatekijöitä. Paikkakuntien välillä oli 

havaittavissa pieniä eroja, mikä toisaalta myös oli odotettavissa. Kunnan tarjoamat puitteet ja 

olosuhteet vaikuttavat myös siihen, minkä tekijöiden nähdään heikentävän tai estävän 

monipaikkaisuuden toteutumista. Kohderyhmien väliset vastaukset myötäilivät kohderyhmien 

omaa viitekehystä. Kausiasukkaat keskittyivät siihen, mitkä tekijät hidastavat tai hankaloittavat 

kausiasujien saamista paikkakuntaan, ja yrittäjät keskittyivät enemmän työntekijöiden 

houkuttelemiseen. Kunnan henkilöstön näkökulma huomioi erilaiset monipaikkaiset 

ihmisryhmät. Vaikka eri kohderyhmät peilasivat vastauksiaan selkeästi omiin viitekehyksiinsä, 

on mielenkiintoista huomata samojen teemojen toistuvan myös kohderyhmien välillä. 

Esimerkiksi asumiseen liittyvät tekijät nostettiin esille niin kausiasukkaiden kuin yrittäjien 

vastauksissa. Taulukossa 7 on esitetty kohderyhmittäin esiin nousseet monipaikkaisuuden 

toteutumista hidastavat tai estävät tekijät.  

Taulukko 7 Monipaikkaisuuden toteutumista hidastavat tai estävät tekijät 

 Kausiasukkaat Yrittäjät Kunnan henkilöstö 

Toteutumista 

hidastavat/estävät 

tekijät 

Asuntoja/mökkejä 

heikosti. 

(Terveys)palvelut eivät 

ole helposti ja kattavasti 

saatavilla kunnassa. 

Byrokratia hidastaa 

esim. verotuskäytännön 

muuttamista 

 

Majoitusongelma 

hankaloittaa 

työvoimaan saamista 

paikkakunnalle. 

Yhteiskunnasta 

johtuvat syyt. Uusien 

työpaikkojen 

aukeneminen. 

Joukkoliikenteen 

puute. 

Asioita ei ole 

yksinkertaista järjestää 

monipaikkaisiksi. 

Työpaikat monesti 

kaukana, työnantajan 

suhtautuminen 

etätöihin keskeinen 

tekijä. Joukkoliikenne 

puuttuu. Byrokratia. 
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4.3.4 Monipaikkaisuudet mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet 

Lopuksi monipaikkaisuuden osalta käsiteltiin sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. 

Vaikka aiemmin negatiivisten tekijöiden keksiminen olikin hieman haastavaa, 

monipaikkaisuuden mukanaan tuomia mahdollisia haasteita keksittiin melko helposti. 

Monipaikkaisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet keskittyivät elinvoiman 

säilymiseen, palveluiden käyttöön, työvoiman saamiseen ja yritysten pitämiseen alueella. Myös 

sen mahdollistama väestökehitys nähtiin positiivisena mahdollisuutena. Väestöön liittyvät 

hyödyt korostuivat kaikkien paikkakuntien vastauksissa, sillä väestöpohjan kasvu helpottaisi 

monia kunnissa vallitsevia ongelmia. Väestönkasvu helpottaisi esimerkiksi työvoimapulaa, 

toisi palveluihin lisää käyttäjiä ja voisi tuoda alueelle lisää esimies- ja suunnitteluosaamista. 

Lisääntyvä väestö voisi tuoda kuntaan myös lisätuloja, sekä monimuotoistaa kuntaa. Uusi 

väestö tuo mukanaan myös uusia ajatuksia ja näkökulmia. Myös korkeakoulutettua väestöä ja 

työvoimaa voisi päätyä alueelle monipaikkaisen elämisen kautta, esimerkiksi etätyön 

mahdollistamana. 

Haasteiksi listattiin muualta tulevien ihmisten mukanaan mahdollisesti tuomat 

ongelmat. Esimerkiksi ulkomailta tulevat työntekijät saattavat aiheuttaa haasteita, minkä lisäksi 

ei-perinteisten asukkaiden tulo voi muuttaa esimerkiksi kysynnän painotuksia. Kantaväestö voi 

myös suhtautua muualta tulevaan väestöön negatiivisesti. Myös asuntokanta nähtiin haasteena, 

sillä riittävä asuntokanta on keskeisessä roolissa sekä monipaikkaisuudessa, että ylipäätään 

alueelle muuttamisen kannalta. Lisäksi resurssien riittäminen nähtiin haasteena, sillä lisääntyvä 

väestö vaatii enemmän resursseja useilta eri toimialoilta. Pienten paikkakuntien haasteena 

voidaan pitää myös sitä, miten ihmiset saadaan monipaikkaistumaan kuntiin.  

” Jotain hallinnollista sekasotkua haasteena. Pyörät pyörii oikeassa järjestyksessä huolimatta 

siitä, että sinne tulee niiku semmoisia asiakkaita, jotka eivät ole normaalisti asiakkaina.” 

N57EVI 

Mahdolliset resursseihin liittyvät haasteet nähtiin kuitenkin osaltaan positiivisina haasteina: 

väestöä kaivataan, joten väestön kasvun mukanaan tuomat haasteet eivät ole suoraan 

negatiivisia. Massan lisääntyminen on positiivinen asia, mutta esimerkiksi kunnan palveluiden 

sulavan toiminnan takaaminen väestön nopeassa lisääntymisessä voi tuoda ainakin tilapäisiä 

haasteita. Liikkumista vaativaa monipaikkaisuutta alueella haastaa myös heikko logistiikka ja 

esimerkiksi joukkoliikenteen puute ja huonokuntoiset tiet. 
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 Kausiasukkaat Yrittäjät Kunnan henkilöstö 

Mahdollisuudet Lisää väestöä, mikä 

edelleen lisää 

esimerkiksi 

palveluiden käyttöä. 

Uusi väestö tuo myös 

tuloja ja rikastuttaa 

ihmissuhteita 

Elinvoima säilyy. 

Lisääntyvä väestö 

käyttää palveluita ja 

tuo työvoimaa, mikä 

voi mahdollistaa 

yritysten pysymisen 

alueella. Väestön 

mukana myös 

verotulot voi lisääntyä. 

Alueelle voi myös 

tulla esimies- ja 

suunnitteluosaamista. 

 

Mahdollistaa 

enemmän tilastoissa 

näkyviä ja 

näkymättömiä 

aktiviteetteja. Väestön 

kasvu tuo lisää 

palvelun käyttäjiä, 

verotuloja ja 

työvoimaa. 

Haasteet Lisääntyvä kuormitus 

haastaa kunnan 

järjestämiä toimintoja 

ja resursseja. 

Kantaväestön 

suhtautumien 

mahdollisiin 

maahanmuuttajiin. 

Uusi väestö voi olla 

vaativaa esimerkiksi 

palveluiden osalta. 

Ulkomainen työväki 

saattaa aiheuttaa 

haasteita, esimerkiksi 

negatiivisia reaktioita 

kantaväestön 

keskuudessa. 

Ajattelutapa. Linja-

autoyhteyksien puute 

haaste. 

Massan kasvu lisää 

haasteita esimerkiksi 

kasvavaan 

palvelutarpeen 

kysyntään vastaamisen 

osalta. Voi tuoda 

ennalta 

määrittelemättömiä 

kuluja. Asuntokanta ja 

logistiikkaan liittyvät 

kysymykset. 

Miten saadaan ihmisiä 

monipaikkaistumaan 

kuntiin. 

 

Taulukossa 8 on esiteltynä haastatteluissa esiin nousseet monipaikkaisuuden mukanaan tuomat 

mahdollisuudet ja haasteet kohderyhmittäin. Vastaukset on tiivistetty taulukkoon siten, että 

niiden pääkohdat ja -teemat nousevat esiin. Näitä pääteemoja olivat palvelut, väestöön liittyvät 

asiat sekä asuminen. Kaikilla kohdealueilla sekä mahdollisuuksien että haasteiden voidaan 

Taulukko 8 Monipaikkaisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet 
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tiivistää liittyvän jollain tavalla väestön kasvuun liittyviin asioihin. Mahdollisuuksina oli 

kasvavan väestöpohjan mukanaan tuomat tulot, ostovoima ja työvoima, haasteina taas 

resurssien riittämiseen liittyvät tekijät. Myös asuntojen ja majoituspaikkojen löytyminen 

uudelle väestölle nähtiin haasteena. Riittävä asuntokanta on merkittävässä roolissa sekä 

monipaikkaisuuden edistämisen kannalta, mutta se on tärkeää myös vakituisen asukaspohjan 

kerryttämisessä. Näkökulma positiivisista haasteista tiivistää mielestäni hyvin haastatteluissa 

esiin tulleet haasteet. Väestön kasvu on positiivinen asia, mutta se tuo mukanaan asioita, jotka 

voivat tilapäisesti haastaa kohdealueen kuntien toimintoja.  

4.4 Monipaikkaisuuden muodot 

Yhtenä haastattelukysymyksenä oli ”Mitkä aiemmin esitellyistä monipaikkaisuuden muodoista 

ovat mielestäsi hyödynnettävissä omalla alueellasi?”.  Vastaajat saivat vastata joko kyllä-ei-

tyylisesti, tai halutessaan perustella vastaustaan. Haastateltaville listatut monipaikkaisuuden 

muodot olivat pitkistä työmatkoista johtuva monipaikkaisuus, kausityö, etätyö, opiskeluun 

liittyvä monipaikkaisuus, vapaa-ajan asuminen, matkailu, perherakenteisiin liittyvä 

monipaikkaisuus, etäomistus ja pakotettu monipaikkaisuus. Aineistoa analysoitaessa 

vastaukset jaoteltiin kolmeen luokkaan: kyllä on hyödynnettävissä, ehkä 

hyödynnettävissä/haastateltava ei osannut sanoa ja ei ole hyödynnettävissä. 

Kausiasukkaiden näkökulmasta selkeimmin hyödynnettävissä olevat 

monipaikkaisuudet muodot olivat vapaa-ajan asuminen, etätyö, matkailu ja etäomistus. Vapaa-

ajan asuminen oli hyödynnettävissä kaikkien kausiasukkaiden mielestä. Etätyö, matkailu ja 

etäomistus olivat yhdeksän haastateltavan mielestä hyödynnettävissä ja yhden mielestä ehkä 

hyödynnettävissä. Tasaisimmin kaikkia ääniä saivat opiskeluun liittyvä monipaikkaisuus ja 

pakotettu monipaikkaisuus. Opiskeluun liittyvä monipaikkaisuus oli neljän mielestä 

hyödynnettävissä, kolmen mielestä ehkä hyödynnettävissä ja kolmen mielestä ei 

hyödynnettävissä. Pakotettu monipaikkaisuus taas oli kolmen mielestä hyödynnettävissä, 

neljän mielestä ehkä hyödynnettävissä ja kolmen mielestä ei hyödynnettävissä. Muissa 

vaihtoehdoissa enemmistä näki muodot hyödynnettävissä olevina, mutta ehkä ja ei vaihtoehdot 

saivat muutamia ääniä. 

Yrittäjät olivat useiden muotojen kohdalla yksimielisiä hyödynnettävyydestä. 

Kausityö, vapaa-ajan asuminen, matkailu ja perherakenteisiin liittyvä monipaikkaisuus olivat 

kaikkien yrittäjien mielestä alueella mahdollisesti hyödynnettävissä olevia muotoja. Melko 

yksimielisiä oltiin myös pitkistä työmatkoista johtuvan monipaikkaisuuden ja etäomistuksen 
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osalta, joissa neljä piti muotoja hyödynnettävissä olevana ja yksi ehkä hyödynnettävänä. Myös 

yrittäjien vastauksissa eniten hajontaa aiheutti pakotettu monipaikkaisuus. Kaksi haastateltavaa 

näki sen hyödynnettävissä olevana, kaksi ehkä hyödynnettävissä olevana ja yksi ei 

hyödynnettävissä olevana. 

Kunnan henkilöstön vastauksissa ainoat ei-vastauksia keränneet muodot olivat pitkistä 

työmatkoista johtuva monipaikkaisuus ja pakotettu monipaikkaisuus. Pakotettu 

monipaikkaisuus keräsi myös tässä kohderyhmässä eniten hajontaa. Se oli kunnan henkilöstön 

vastauksista ainoa muoto, joka sai kaikkia vastausvaihtoehtoja. Yksimielisesti 

hyödynnettävissä olevina muotoina pidettiin kausityötä, etätyötä, vapaa-ajan asumista ja 

matkailua. Lisäksi opiskeluun liittyvä monipaikkaisuus oli kahdeksan haastateltavan mielestä 

hyödynnettävissä, ja yhden mielestä ehkä hyödynnettävissä. 

Kaikista yhdeksästä monipaikkaisuuden muodoista vapaa-ajan asuminen oli sellainen, 

jonka kaikki haastateltavat näkivät selkeästi hyödynnettävissä olevana. Vapaa-ajan asuminen 

on merkittävässä roolissa myös kohdealueella, mikä selittää osaltaan sen hyödynnettävyyttä. 

Koko maassa vapaa-ajan asunnoista yli 90 % sijaitsee maaseudulla (Pitkänen ym. 2020c), ja 

maaseudun vapaa-ajan asuminen todennäköisesti tulee lisääntymään tulevaisuudessa (Strandell 

& Hall 2015: 16). Vapaa-ajan asumiseen panostaminen voi siis olla kannattavaa 

tutkimusalueella. Myöskin matkailua voidaan pitää kaikkien mielestä hyödynnettävissä 

olevana, vaikkakin yksi haastateltavista kommentoi, ettei välttämättä itse lähtisi 

matkailunäkökulmasta vierailemaan paikkakunnalla. Näiden lisäksi myös etäomistus nähtiin 

isoilta osin hyödynnettävissä olevana, eikä kukaan haastateltavista pitänyt sitä ei-

hyödynnettävänä. Ylipäänsä mielipiteet eri muotojen hyödynnettävissä olevuudesta olivat 

melko saman suuntaiset, eikä suuria yllättävyyksiä löytynyt eri kuntien väliltä. Kohderyhmien 

väliltä eroavaisuuksia löytyi hieman, ja näissäkin vastauksissa korostuivat kohderyhmien omat 

viitekehykset. Esimerkiksi kausiasukkaat näkivät työskentelyyn liittyvän monipaikkaisuuden 

pienemmällä todennäköisyydellä hyödynnettävissä olevana, kuin taas esimerkiksi yrittäjät ja 

kunnan henkilöstö.  

”Mää näkisin, että täältä varmaan aika vähän käydään kauempana töissä--. Kun 

työpaikkojakin on niin vähän, niin on sitten vähän myös sen laatuista elämää, että käydään 

muualta työn vuoksi täällä olemassa.” M58VIM 

Pieniä poikkeamia löytyi, ja esimerkiksi yrittäjistä yksi ei nähnyt etätyötä 

hyödynnettävissä olevana. Eniten mielipiteitä jakoi pakotetun monipaikkaisuuden 
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hyödynnettävyys, jossa saadut äänet jakautuivat melko tasaisesti. Pakotetun 

monipaikkaisuuden kohdalla käsite ”hyödyntää” nähtiin kovana käsitteenä, sillä pakotetusta 

tilanteesta hyödyn saaminen nähtiin hankalana tai hieman vääränä. 

”Hyödyntää… Tuntuu jotenkin tuossa yhteydessä vähän semmoselta kovalta sanalta, mutta 

ehkä joo.” N78EVI 

Vastausten jakautuminen eri muotojen välillä on esitettynä kuvassa 7. Kuvan 7 

perusteella voidaan todeta, että selkeimmin hyödynnettävissä on vapaa-ajan asuminen. Lisäksi 

kausityö, etätyö, matkailu ja etäomistus olivat vähintään 20 haastateltavan mielestä 

hyödynnettävissä olevia. Pakotetun monipaikkaisuuden osalta vastaukset jakautuivat hyvin 

tasaisesti. 

 

Kuva 7 Monipaikkaisuuden muotojen hyödynnettävyys, kaikkien vastausten koonti 

4.5 Vetovastuu monipaikkaisuuden kehittämisessä 

Koska kaikissa kohdekunnissa havaittiin esimerkiksi keinoja monipaikkaisuuden edellytysten 

parantamiseksi, täytyy jollain taholla olla myös vetovastuu monipaikkaisuusasioiden 

kehittämisessä. Yhtenä haastattelukysymyksenä oli: ” Mikä on kunnan ja muiden toimijoiden 

(valtio, kunta, erilaiset paikallistoimijat…) rooli monipaikkaisuuden kehittämisessä? Kenellä 

on esimerkiksi vetovastuu?”, ja tässä kappaleessa keskitytään tähän kysymykseen saatuihin 

vastauksiin. Vastaukset avataan paikkakuntakohtaisesti. 
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Alajärvellä suurin osa haastateltavista koki, että valtion tehtävänä on hoitaa 

lakisääteisiä asioita, ja poistaa erilaisia (lakisääteisiä) hidasteita edesauttaen 

monipaikkaisuuden toteutumista. Paikallisella tasolla vetovastuu ja esteiden poistaminen 

nähtiin kyläyhdistysten ja kunnan tehtävänä.  Julkisen puolen tulee hoitaa ja viedä eteenpäin 

pohjaa monipaikkaisuuden kehittämiselle, ja he toimivat vetäjänä ja veturina 

monipaikkaisuuden hankkeissa. Myös kolmas sektori nähtiin tärkeänä.  

” No onhan se niinku julkisena puolena tavallaan semmonen keskeinen että he niinkun pitää 

tavallaan sitä viiä eteenpäin sitä runkoa tai sitä perus pohjaa. Että muuhan jää sitten 

yrityksille tai tuota avoimelle sektorille. Että kyllä se pitäs julkisen puolen olla siinä tavallaan 

se vetäjä ja veturi.” M77ALA 

Evijärvellä haastateltavat korostivat sitä, että eri tekijöillä ja toimijoilla on erilaisia 

rooleja monipaikkaisuuden edistämisessä, mutta kaikki ovat samassa veneessä. Päävastuun 

nähtiin kuitenkin melko lailla kaikissa vastauksissa olevan kunnalla. Kunnan tehtäviin kuuluu 

tilojen ja palveluiden mahdollistaminen ja järjestäminen, sekä jonkin asteinen asioiden 

koordinoiminen. Valtiovetoisena monipaikkaisuusasioiden edistämistä ei nähty, ja valtion 

ajateltiin lähinnä vetävän suuret linjat ja toimivan ohjaavana tahona, joka määrittelee raameja 

toiminnalle. Evijärvellä kyläyhdistyksen ja kolmannen sektorin roolia korostettiin 

huomattavasti. Kyläyhdistyksillä nähtiin olevan merkittävä intressi houkutella uusia asukkaita, 

ja kylien oma kiinnostus omasta asuinympäristöstä ja hengestä nähtiin merkittävänä tekijänä. 

”Vetovastuu varmaan osittain kunnan tehtävä. Tai ainakin siellä niinkun paikkakunnalla. 

Ihmisethän sen työn sitten tekee, tai kyläläiset tai kuntalaiset, mutta kyllä semmonen 

tietynlainen koordinointi on kunnan homma.” N78EVI. 

Lappajärveä edustavien henkilöiden haastatteluissa korostuivat toisaalta yhteistyö, 

toisaalta kunnan vetovastuu. Valtion nähtiin luovan puitteet ja lait, joita kunta lähtee 

toteuttamaan, mutta myös kyläyhdistysten roolia pidettiin merkittävänä. Eräs haastateltavista 

nosti hyvänä esimerkkinä Lappajärveltä esiin Itäkylän, jossa kertoi olevan aktiivista 

kylätoimintaa. Hänen mukaansa kyläyhteisöillä on hyvin iso rooli monipaikkaisuuden 

kehittämisessä. On tärkeää, että kylissä tehdään asioita yhdessä oma-aloitteisesti eikä aina 

odoteta, että kunta hoitaa kaiken. 

” Eli tarkotan näin että tätä lainsäädäntöä nämä pitäis valtion ja kunta tehä ne puitteet ja 

sitten kyllä suuri merkitys on kyläyhteisöillä ja sillä yhteisöllä muutenkin. Siinä tulee 

semmonen yhteenkuuluvuus että. - - sehän on yks niiku minusta aika iso valtti näin pienillä 

paikkakunnilla.” M61LAP. 
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Myös suurin osa Vimpeliä edustaneista haastateltavista oli sitä mieltä, että vetovastuu 

on kunnalla. Esimerkiksi investointipäätösten ja talousasioiden huomautettiin lähtevän kunnan 

päätöksenteosta, mitkä edelleen vaikuttavat esimerkiksi kunnan toteuttamaan 

asuntopolitiikkaan. Kolmannen sektorin ja kyläyhdistysten rooli monipaikkaisuuden 

edistämisessä oli Vimpelin edustajien mukaan merkittävä, ja aktiivisen yhteisön ja kolmannen 

sektorin nähtiin tarkoittavan myös aktiivista kuntaa.  

”Ja tää niinku mitä täällä tapahtuis esimerkiks Vimpelissä ilman tätä aktiivista kolmatta 

sektoria, niin se ois aika hiljasta. Et jos niinku kunta, mitä se ikinä nyt sit tarkottaakaan 

käsitteenä, niin ois vaan tää virkamieskoneisto, niin tää ois niiku tää elämä ja kaikki mitä tääl 

tapahtuu ni ois aika hiljasta”. M90VIM 

Vimpelin kohdalla parikin haastateltavaa nosti esiin Pokela-Pyhälahti-Lakaniemi-kyläseuran, 

joka tekee aktiivisesti töitä esimerkiksi loma-asukkaiden viihtyvyyden edistämiseksi. Lisäksi 

he järjestävät yhteistoimintaa ja tiedotusta, ja haastateltavien mukaan yrittävät kovasti edistää 

myös monipaikkaisuuden toteutumista alueella. Valtion rooliin ei otettu hirveästi kantaa, ja 

haastateltavat totesivat valtiolla olevan oma roolinsa lähinnä lainsäädännöllisten uudistusten 

kautta. 

Taulukko 9 Vetovastuun jakautuminen kohderyhmittäin 

Kausiasukkaat Yrittäjät Kunnan henkilöstö 

Vetovastuu kunnalla, poistavat 

paikalliset esteet ja järjestävät 

tilat ja palvelut. Toisaalta myös 

kyläyhdistyksillä/kolmannella 

sektorilla intressi kehittää 

monipaikkaisuutta. 

Kylätoiminta vahvaa alueella. 

Yhteistyö eri toimijoiden 

välillä tärkeää. 

Vetovastuu annettaisiin 

mielellään kunnille, sillä 

asioiden edistäminen lähtee 

kunnan päätöksenteosta. Eri 

tekijöillä on eri rooleja, ja 

edistäminen on kaikkien 

yhteinen juttu. Syytä miettiä, 

voisiko työvoimapulasta 

kärsivillä alueilla olla yritysten 

asia edistää? 

Vetovastuu osittain kaikilla. 

Kunta toimii koordinoivassa 

roolissa ja julkinen puoli 

vetäjänä ja veturina. 

Kolmannen sektorin toimijoilla 

kuitenkin iso rooli oman 

asuinympäristön kehittämisessä 

ja ulkopuolisten mukaan 

ottamisessa. Aktiivinen kolmas 

sektori tärkeä. 

 

Kunnittaisen tarkastelun lisäksi on syytä katsoa kohderyhmien vastauksia. Taulukossa 9 on 

tiivistetysti kohderyhmien vastukset toimijoiden rooleista monipaikkaisuuden toteuttamisesta. 

Taulukosta voidaan havaita, että kausiasukkaat näkevät keskeisen vetovastuun olevan kaikilla, 

kun taas kunnan henkilöstö korostaa vetovastuun jakautumista kaikille ja kolmannen sektorin 



59 

toimijoiden suurta merkitystä. Vaikka kunnittaisessa tarkastelussa vetovastuu oli melko 

selkeästi kunnilla, kohderyhmittäisessä tarkastelussa vetovastuuta ei ole yhtä helppo määrittää 

tietylle toimijalle. Asioiden edistäminen yhteistyöllä on tärkeää, ja eri toimijoilla on erilaisia 

tehtäviä. Esimerkiksi kaksoiskuntalaisuuden edistämisen nähtiin olevan valtion tehtävä, sillä se 

lähtee lainsäädännöllisistä muutoksista. Kunnan nähtiin vastaavaan monipaikkaisuuteen 

liittyvien asioiden koordinoimisesta ja ideoiden viemisestä eteenpäin. Kolmannen sektorin 

toimijoiden vastuulle jätettiin käytännön toiminta, ja esimerkiksi omien kylien ja yhteisöjen 

kehittäminen. Kuntalaisten ja kylien asukkaiden vastuulla on esimerkiksi se, miten hyvin 

monipaikkaiset eläjät päästetään osaksi yhteisöjä. 

4.6 Haastateltavien ajatukset kaksoiskuntalaisuudesta 

Viimeinen käsiteltävä teema on kaksoiskuntalaisuus. Haastateltavilta kysyttiin, miten he 

uskovat kaksoiskuntalaisuuden mahdollisesti vaikuttavan kunnassa esimerkiksi palveluiden 

käyttöön tai kausiasukkaiden viipymään. Analyysissä keskitytään kohderyhmittäisiin 

vastauksiin, sillä melko lailla kaikki vastaajat kunnasta riippumatta näkivät 

kaksoiskuntalaisuuden hyvänä asiana, mutta perustelut ja mahdolliset mietityttävät seikat 

vaihtelivat hieman nimenomaan eri kohderyhmien välillä.  

Kausiasukkaista lähestulkoon kaikki pitivät kaksoiskuntalaisuutta hyvänä asiana. 

Pääasiassa sen nähtiin vaikuttavan palveluiden käyttöön siten, että käyttö lisääntyisi. 

Korkeampi käyttöaste taas turvaisi palveluiden pysyvyyttä. Lisäksi kaksoiskuntalaisuuden 

nähtiin parantavan kunnan taloutta. Myös viipymän uskottiin pidentyvän. Osa haastateltavista 

kausiasukkaista näki kaksoiskuntalaisuuden nimenomaan varttuneemman väestön intressinä, 

sillä se helpottaisi esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Monet kausiasukkaista 

sanoivat vähintään voivansa harkita kaksoiskuntalaiseksi ryhtymistä, kunhan verotuskäytäntö 

saadaan selkeäksi, eikä veroja joudu maksamaan kaksinkertaista määrää nykyiseen verrattuna. 

” Mä uskon, että tämmösestä varttuneemmasta väestä varmaan osa olisi hyvinkin halukas 

jakamaan nimenomaan sitten tän kuntalaisuuden kahdeksi. -- Siinä tulee varmasti semmosta 

ongelmaa jonkun verran kyllä sitten näitten, joo. Jakamisessa näitten kuntien välillä. Mutta 

se ei oo meidän murhe, se täytyy sitten jonkun viisaamman ratkasti tämäkin ongelma.” 

N48LAP 

Yrittäjien edustajista kaikki muut paitsi yksi näkivät mahdollisen 

kaksoiskuntalaisuuden vaikuttavan positiivisesti muun muassa palveluiden käyttöön. Myös 

haastateltava, joka ei nähnyt kaksoiskuntalaisuuden vaikuttavan esimerkeiksi nostettuihin 

asioihin totesi, että vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen saattaisi näkyä esimerkiksi 
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kunnallisvaaleissa. Vaikuttamismahdollisuudet nousivat muutenkin esille useammissa 

haastatteluissa, ja niiden lisääntyminen nähtiin mielenkiintoisena mahdollisuutena. Esiin nousi 

kuitenkin myös ajatus siitä, ovatko vain osa-aikaisesti kunnassa asuvat henkilöt oikeita 

tekemään koko kuntaa koskevia päätöksiä esimerkiksi valtuuston jäseninä. Kausittaisilla 

asujilla nähtiin kuitenkin olevan suuria haluja vaikuttaa, joten vaikutusmahdollisuuksien 

paraneminen itsessään saattaisi pidentää esimerkiksi viipymää.  

” Ja tavallaan se, että nyt jos sulla on mökki Vimpelissä niin sulla on vaan mökki Vimpelissä. 

Sä et pysty vaikuttamaan kunnan asioihin ja sulla ei oo niinku sen kummempaa osaa eikä 

arpaa kunnan toiminnassa, mutta sitten tavallaan jos sä oisit niinku jopa kunnallispolitiikassa 

tai muuten mukana sitte paremmin vielä -- niin luulen että joillekin sillä vois olla iso merkitys 

ja tavallaan luoda sitä suhdetta tähän kuntaan sitten vielä entistä syvemmin.” M93VIM 

Kunnan henkilöstö näki kaksoiskuntalaisuuden pääasiassa positiivisena asiana. 

Kiinnostuksen asioihin ja halukkuuden päätöksentekoon uskottiin lisääntyvän virallistetun 

aseman myötä, minkä lisäksi viipymän uskottiin pidentyvän. Lisäksi veronmaksupohjan 

lisääntyminen auttaisi kuntaa parantamaan tarjoamiaan palveluita, mikä taas näkyisi suoraan 

niin kunnassa vakituisesti asuvien, kuin kuntaa kakkoskuntanaan pitävien elämässä. Eräs 

haastateltavista totesi kaksoiskuntalaisuuden olevan nimenomaan maaseutumaisia alueita 

hyödyttävä asia. Eniten kunnan henkilöstöä mietitytti verotuskysymys, sillä verojen ja 

palveluiden käytön rajaaminen ei ole helppoa. Haastateltavista osa nosti esiin sen, että 

esimerkiksi terveyspalveluiden käyttö on nykyiselläänkin mahdollista, ja maksut ohjautuvat 

palvelun käyttäjän kotikuntaan. Kaksoiskuntalaisuudessa veromäärä tulisi suhteuttaa 

palveluiden käyttöasteeseen, mikä taas olisi hyvin haastava tehtävä. Terveydenhuollon osalta 

esiin nostettiin myös kapasiteetti: tällä hetkellä terveydenhuolto on suunniteltu alueen 

vakituisen asukaskannan mukaan. Kaksoiskuntalaisten radikaali lisääntyminen voisi näkyä 

tässä tapauksessa esimerkiksi tilojen loppumisena. Eräs haastateltavista kunnan henkilöstön 

edustajista nosti esiin myös kaksoiskuntalaisuuden toisen puolen, eli kausiasujan ykköskunnan. 

Suomessa on paljon kuntia, joihin ei juurikaan välttämättä tule kausiasukkaita, mutta jonka 

väestöstä monet ovat kausiasukkaana toisessa kunnassa. Kuinka näiden kuntien talous kestää 

sen, että asukkaat maksaisivat osan veroistaan toiseen kuntaan? 

” Mä toivon että siihen kaksoiskuntalaisuusasiaan voisi tulla jotain oikeuksia, tietyllä tavalla, 

mutta että tosi huolellisesti pitää tehdä sitten se, varsinkin se verotusasia ja se sotepuolen 

kuvio.” N78EVI 
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Tiivistetysti voidaan todeta, että kaksoiskuntalaisuus nähtiin pääasiassa 

mahdollisuuksina kunnille. Jos kausiasukkailla olisi vakinaistettu asema kunnissa, heidän 

viipymänsä saattaisi pidentyä ja he voisivat käyttää kunnan palveluita aiempaa enemmän. 

Mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja asettua ehdolle vaaleissa voisi muuttaa eri 

puolueiden painotuksia kunnallispolitiikassa ja tuoda uusia ajatuksia osaksi päätöksentekoa. 

Nimenomaan palvelut ja vaikuttamismahdollisuuksien paraneminen ovat keskeisiä syitä sille, 

miksi kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuutta on ryhdytty selvittämään (Millaista 

monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 19). Esimerkiksi Evijärvellä kunnan henkilöstöä on saatu 

paljon kunnan ulkopuolelta, mikä näkyy positiivisesti myös kunnan päätöksenteossa. Myös 

Vimpelissä kunnan päättäjistä monet ovat muuttaneet vasta aikuisiällä Vimpeliin, mikä 

vaikuttaa siihen, miten he näkevät kunnan. Kaksoiskuntalaisuus toisi mukanaan myös muita 

hyötyjä, ja esimerkiksi saatavat verotulot hyödyttävät kuntaa suoraan. Kaksoiskuntalaisuutta ja 

sen mukanaan tuomia muutoksia pidettiin kuitenkin melko monimutkaisina, ja siihen liittyviä 

kysymyksiä tulee miettiä tarkasti. Esimerkiksi verojen jakautuminen ei ole aivan yksinkertaista. 

Lisäksi monet palveluista ovat jo joustavasti toteutettavissa, eikä esimerkiksi päivähoidon 

saaminen vaadi kunnassa kirjoilla oloa. Myös vaikuttamismahdollisuuksia on olemassa. Tämä 

nostetaan esiin myös Valtioministeriön selvityksessä (Millaista monipaikkaisuutta Suomeen 

2018: 67), jossa todetaan, ettei monipaikkaisten asujien huomioimista päätöksentekoon 

osallistujina estetä nykylainsäädännössä. 

 
Kuva 8 Haastateltavien ajatukset kaksoiskuntalaisuudesta kohderyhmittäin tarkasteltuna 

Kausiasukkaat
•Kaksoiskuntalaisuus hyvä 
asia
•Palveluita käytetään 
enemmän, mikä turvaa 
niiden pysyvyyttä
•Parantaa kunnan taloutta
•Pidentää mahdollisesti 
viipymiä
•Moni harkitsisi 
kaksoiskuntalaiseksi 
ryhtymistä
•Varttuneemman väestön 
intressi?

Yrittäjät
•Vaikuttaisi positiivisesti 
muun muassa palveluiden 
käyttöön
•Vaikuttamismahdollisuuk
sien lisääntyminen 
näkyisi esimerkiksi 
kunnanvaaleissa
•Mielenkiintoinen 
mahdollisuus
•Tuo uusia näkökulmia 
päätöksentekoon
•Ovatko osa-aikaiset 
asukkaat oikeita tekemään 
päätöksiä?

Kunnan henkilöstö
•Pääasiassa positiivinen 
asia
•Lisää kiinnostusta 
asioihin ja halukkuutta 
päätöksentekoon
•Veronmaksupohjan 
lisääntyminen auttaa 
parantamaan palveluita
•Verotuskysymys hankala, 
miten rajataan 
palveluiden käyttö ja 
verojen määrä?
•Kapasiteettikysymys 
mietittävä
•Haluaako ykköskunta 
menettää 
veronmaksajiaan?
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Kuvassa 8 haastateltavien vastaukset on esitelty kohderyhmittäin. Vastaukset on esitetty 

tiivistetysti siten, että esiin nostetaan vastauksissa eniten korostuneet teemat. Tiivistetysti 

voidaan todeta, että kaksoiskuntalaisuus nähtiin pääasiassa mahdollisuutena kunnille. Sen 

uskottiin vaikuttavan varsinkin palveluihin: palveluiden käyttö lisääntyy, mikä turvaa niiden 

pysyvyyttä. Verotulot parantaisivat kunnan taloutta, ja parempi talous heijastuu suoraan 

esimerkiksi kunnan tarjoamien palveluiden laatuun ja monipuolisuuteen. Kaksoiskuntalaisuus 

voisi tuoda uusia näkemyksiä ja ajatuksia kunnan päätöksentekoon. Verotuskysymys nähtiin 

kuitenkin haastavana, ja sen toteuttamista on mietittävä huolellisesti. 

Kaksoiskuntalaisuuskeskustelussa esiin nousseita pääteemoja olivat palvelut sekä 

päätöksenteko.  

5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten monipaikkaisuuden uskotaan vaikuttavan 

maaseudun tulevaisuuden kehitykseen. Samalla pyrittiin selvittämään, mitkä 

monipaikkaisuuden muodoista nähdään mahdollisesti hyödynnettävissä olevina 

tutkimusalueella, ja miten monipaikkaisuuden edellytyksiä voitaisiin entisestään parantaa. 

Tiivistetysti voidaan todeta, että haastatteluissa esiin nousseita teemoja monipaikkaisuuteen 

liittyen ovat seuraavat: palvelut, väestö, asuminen, resurssit ja työpaikat. Näiden teemojen 

vaikutukset olivat pääasiassa positiivisia, mutta ne korostuivat myös monipaikkaisuuden 

haittapuolia tai sen toteutumista hidastavista tekijöistä keskusteltaessa. Näistä teemoista 

keskeisimmäksi nousee kuitenkin väestö ja sen kasvuun liittyvät hyödyt ja haitat.  

Väestönkehitys nähdään äärimmäisen merkittävänä asiana kunnissa, ja nykyisen 

negatiivisen kehityssuunnan taittaminen edes hieman neutraalimmaksi on tärkeää kuntien 

pysyvyyden kannalta. Maaseudun tulevaisuuden kehityksen kannalta on positiivista, että väestö 

haluaa asua maaseutumaisessa ympäristössä nykyistä enemmän (Haukkala 2011: 18), ja ihmisiä 

houkuttelee asua ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla (Pyysiäinen & Vihinen 

2020). Tämä voi näyttäytyä positiivisesti myös tutkimusalueella. Tulevaisuudessa yli 75-

vuotiaiden osuus tulee kuitenkin kasvamaan eniten ydinmaaseudulla (Antikainen ym. 2017: 

14), ja syrjäiset seudut kohtaavat erilaisia haasteita esimerkiksi väestön vähenemisen ja 

ikääntymisen osalta (Pitkänen ym. 2017: 94). Väestöpohjan muuttuminen luo haasteita myös 

esimerkiksi palveluiden turvaamiselle. Jos monipaikkaisuutta saataisiin kehitettyä siten, että 

esimerkiksi kausittaiset asujat viihtyisivät paikkakunnilla pidempään, tai että ihmiset tulisivat 

kuntaan arkipäiviksi töihin kauempaa ja käyttäisivät tällöin kunnan palveluita, vaikutukset 

kunnan elinvoimaisuuteen ja tulomäärään voivat olla suuret. 
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Monipaikkaisuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden uskottiin olevan ennen kaikkea 

positiivinen asia ja mahdollisuus tutkimusalueella. Monet havaituista haasteista olivat niin 

kutsuttuja positiivisia haasteita, jotka johtuvat esimerkiksi väestön lisääntymisestä. 

Positiivisista muutoksista saatavat hyödyt ovat kuitenkin merkittävämpiä, kuin niiden 

mahdollisesti mukanaan tuomat haasteet. Positiivisten muutosten mukanaan tuomat hyödyt 

saattavat lisätä motivaatiota selvittää näitä positiivisiksi koettuja haasteita.  

Seuraavaksi saatuja tuloksia tarkastellaan tutkimuskysymysten kautta. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli miten monipaikkaisuuden nähdään vaikuttavan 

kohdealueiden tulevaisuuden kehitykseen? Tulosten perusteella monipaikkaisuuden 

uskotaan vaikuttavan tutkimusalueen tulevaisuuden kehitykseen positiivisesti haastateltavien 

kohderyhmästä riippumatta. Kuntien väestö ei lisäänny luonnollisen väestönlisääntymisen 

kautta, jolloin esimerkiksi kausittaisten asujien ja alueella töissä käyvien ihmisten rooli 

korostuu entisestään. Kausiasujat kasvattavat maaseutukuntien väkilukua kokonaisuudessaan 

yli miljoonalla henkilöllä (Alasalmi ym. 2020: 142), ja lisääntyvä vapaa-ajan asuntojen ja 

kausiasukkaiden määrä pienentää maaseutukuntien väestömäärässä tapahtuvaa muutosta 

(Antikainen ym. 2017: 16). Monipaikkaisuudella ja monipaikkaisilla asujilla on siis suuri rooli 

maaseutukuntien tulevaisuuden edellytysten parantamisessa. Vaikka kuntien väkimäärä olisi 

taantuva, kausittainen väestönlisääntyminen kasvattaa esimerkiksi kunnan palvelujen käyttöä 

(Alasalmi ym. 2020: 109). Positiivisten vaikutusten uskottiinkin kohdistuvan väestöön ja 

palveluihin liittyviin teemoihin, sillä suurempi väestöpohja tarkoittaa myös suurempaa 

käyttäjämäärää palveluihin, mikä piristää kuntaa. Kausiasujat näkivät monipaikkaisuuden 

hieman varauksettomammin positiivisena asiana, kuin esimerkiksi kunnan henkilöstö. Kunnan 

henkilöstökään ei nähnyt monipaikkaisuutta huonona asiana, mutta he löysivät ilmiöstä 

helpommin myös mahdollisia haittoja tai epävarmuustekijöitä. Tämä voi selittyä sillä, että 

heillä oli usein parempi ennakkotietämys ilmiöstä, ja he saattoivat ajatella asiaa laajemmasta 

näkökulmasta, kuin kuntia edustaneet kausiasujat.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli mitkä monipaikkaisuuden muodoista nähdään 

keskeisinä kohdealueen kehityksessä? Yli puolet vastaajista pitivät kaikkia muita muotoja 

hyödynnettävissä olevana, paitsi pakotettua monipaikkaisuutta. Se jakoi mielipiteitä eniten, 

mutta senkin kohdalla enemmistö vastaajista näki sen hyödynnettävissä olevana. Pakotettuun 

monipaikkaisuuteen liittyy monipaikkaisen elämisen ja asumisen tapoja ja muotoja, joihin 

kannanottaminen voi olla haastavaa. Esimerkiksi pakolaisuus on asia, joka jakaa ihmisten 

mielipiteitä, eikä kannanottaminen välttämättä tunnu luontevalta. Pakotettu monipaikkaisuus 
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koskettaa kuitenkin myös maaseutualueita (Pitkänen & Strandell 2018), ja monet 

haastateltavista totesivatkin, että erilaisia pakotetun monipaikkaisuuden muotoja löytyy myös 

heidän edustamistaan kunnista.  

 Selkeimmin hyödynnettävissä olevana pidettiin vapaa-ajan asumista. Vapaa-ajan 

asunnot sijaitsevat useimmiten syrjäseuduilla (Müller 2011: 137), joten vapaa-ajan asumisen 

hyödyntäminen osana kuntien kehittämistä on tuttua syrjäisemmille kunnille.  Myös muita 

monipaikkaiseen asumiseen sekä työntekoon liittyviä muotoja pidettiin hyödynnettävinä, mutta 

vapaa-ajan asuminen oli muodoista ainoa, josta kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä.  Vapaa-

ajan asumisella on suuri merkitys kunnissa nykyisellään, ja Pitkäsen ja Strandellin (2018: 15) 

mukaan vapaa-ajan asumiseen perustuvan monipaikkaisuuden merkitys saattaa tulevaisuudessa 

korostua entisestään. Vapaa-ajan asumisen puitteiden kehittäminen on siis perusteltua kunnissa 

myös tulevaisuudessa. Tarkasteltaessa tuloksia Dittrich-Wesbuerin ym. (2018: 410–411) 

laatiman motiivipohjaisen jaottelun kautta voidaan todeta, että motiiveista eniten painavat 

virkistäytymiseen liittyvä monipaikkaisuus, sekä työhön ja koulutukseen liittyvä 

monipaikkaisuus. Toki esimerkiksi opiskeluihin liittyvää monipaikkaisuutta ei nähty kovinkaan 

hyödynnettävissä olevana alueella, mutta esimerkiksi kausityö ja etätyö korostuivat 

hyödynnettävinä muotoina.  

Kolmas tutkimuskysymys kuului: Miten monipaikkaisuuden edellytyksiä voitaisiin 

parantaa maaseudulla? Koko kohdealueella edellytyksiä voitaisiin parantaa parantamalla 

asumiseen liittyviä tekijöitä. Kaikissa kunnissa useamman kuin yhden kohderyhmän edustaja 

nosti esiin sen, ettei kunnissa ole joko vuokra-asuntoja tai vuokrattavia mökkejä. Tämä 

hankaloittaa kausittaista vierailua kunnissa, ja erään haastateltavan mukaan kuntien tarjoamat 

monipaikkaisuuden puitteet riippuvat nykyisellään hyvin paljon siitä, millaiset puitteet ihmiset 

ovat itse luoneet. Lisäämällä esimerkiksi kuntien tarjoamia vuokra-asuntoja, tai kunnostamalla 

nykyisiä asuntoja, voitaisiin lisätä alueiden vetovoimaa ei-vakituisen väestön silmissä. Lisäksi 

tyhjillään olevien talojen vuokraaminen olisi mahdollisuus kaikille tutkimusalueen kunnille. 

Tilastokeskuksen aineistosta (Asunnot ja asuinolot 2020) käy ilmi, että esimerkiksi 

Lappajärvellä ei-vakinaisesti asuttuja asuntoja oli 475 kappaletta vuonna 2020. Myös muissa 

alueen kunnissa ei vakinaisesti asuttuja asuntoja oli yli toista sataa. Määrä on merkittävä, sillä 

jos edes osa näistä saataisiin vuokrauskäyttöön, kunnissa olisi huomattavasti paremmat puitteet 

asumisen osalta. Tyhjien ja hylätyltä vaikuttavien asuntojen hyödyntämisessä voi kuitenkin olla 

myös ongelmia, sillä ne eivät aina välttämättä ole täysin käyttämättömiä. Ison osan vuodesta 

tyhjillään olevia asuntoja saatetaan käyttää kesämökkeinä, minkä lisäksi tyhjän rakennuksen 
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omistajilla saattaa olla merkittäviä tunnesiteitä rakennukseen (Sikiö, Pitkänen & Rehunen 

2014).   

Myös työnteon helppoutta lisääviä puitteita korostettiin, ja esimerkiksi toimivat 

tietoliikenneyhteydet ja hyvät etätyötilat nähtiin tärkeinä, jotta kuntaan voi tulla työhön liittyvää 

monipaikkaisuutta. Antikaisen ym. (2017: 7) mukaan etätyön teko maaseudulta käsin ei ole 

lisääntynyt odotuksiin nähden tarpeeksi, eli etätyössä ja sen olosuhteiden parantamisessa 

saattaa olla vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Etätyön mahdollisuuksia maaseudun 

elinvoiman lisääjänä on kuitenkin tutkittu viime vuosina (Antikainen ym. 2017: 7) ja monet 

etätöitä tehneistä henkilöistä ovat halukkaita tekemään etätöitä jatkossakin esimerkiksi vapaa-

ajan asunnoltaan käsin (Voutilainen, Korhonen, Ovaska & Vihinen 2021: 59). Edellytysten 

parantaminen on siis keskeisessä roolissa, jos etätyön määrää maaseudulla halutaan lisätä 

entisestään. 

6 Pohdinta 

Monipaikkaisuus on ilmiö, joka nähdään tärkeänä autioituvien maaseutukuntien tulevaisuuden 

kehityksen kannalta. Monipaikkaisuuden muodoista varsinkin vapaa-ajan asuminen nousi 

keskeiseen rooliin tarjoamansa hyödyn kannalta. Vapaa-ajan asuminen on yksi 

merkittävimmistä monipaikkaisuuden muodoista (Pitkänen ym. 2020c), ja se on yksi 

yleisimmistä maaseutualueille kohdistuvista monipaikkaisuuden muodoista (Pitkänen & 

Strandell 2018: 16). Vapaa-ajan asumisen merkitys nimenomaan tutkimusalueella korostui 

myös siinä, että vaikka monipaikkaisuus oli ilmiönä jollain tasolla tuttu lähes kaikille 

haastateltaville, monet olivat ennen haastatteluita olettaneet sen liittyvän lähestulkoon 

pelkästään vapaa-ajan asumiseen. Tämän voidaan olettaa selittyvän sillä, että 

mökkipaikkakunnilla asuvat henkilöt yhdistävät ilmiön helpoiten nimenomaan kausittain 

kunnassa aikaa viettäviin henkilöihin. Monipaikkaisuuden laajuus tuntui yllättävän osaa 

haastateltavista, ja monet saivat paljon lisää informaatiota ilmiöstä haastattelun kautta. 

Vaikka monipaikkaisuus oli ennestään tuttu lähes kaikille haastateltaville, monet 

haastateltavista toivat ilmi sen, että eivät ole ajatelleet esimerkiksi pitkistä työmatkoista 

johtuvan monipaikkaisuuden olevan monipaikkaisuutta. Heille töiden vuoksi kahden 

paikkakunnan välillä liikkuminen oli pendelöintiä. Lisäksi esimerkiksi perherakenteisiin 

liittyvää monipaikkaisuutta pidettiin luonnollisena osana elämää ja kuntia, eikä tätä 

monipaikkaisuuden muotoa eläviä oltu välttämättä ajateltu monipaikkaisina ihmisryhminä. 

Heidän tarpeitaan oli kuitenkin huomioitu kunnissa esimerkiksi joustavan päivähoidon 

mahdollistamisena. Tämä osoittaa sen, että kaikkia monipaikkaisuuden muotoja ei ole pakko 
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tunnista monipaikkaisuudeksi, jotta niitä voidaan edistää osana monipaikkaisuutta. Erilaisten 

ihmisryhmien huomioiminen osana aluekehitystä on aina tärkeää, ja palveluiden joustava 

järjestäminen mahdollistaa erilaisten ihmisryhmien helpon oleskelun kunnissa niin vakituisesti 

kuin kausiluontoisesti. 

Yksi tämän tutkielman keskeisimmistä taustalla vaikuttaneista kysymyksistä oli se, 

voiko monipaikkaisuus ratkaista ydinmaaseudun autioitumiseen liittyviä ongelmia. Tutkielma 

osoittaa, että monipaikkaisuuden nähdään ainakin tuovan helpotusta nykyisen väestöpohjan 

vähenemiseen liittyviin ongelmiin. Kuten todettu, kohdealueella varsinkin vapaa-ajan asukkaat 

nähtiin tärkeänä monipaikkaisena ihmisryhmänä, ja lisääntyvä kausiasuminen yhdistettynä 

kaksoiskuntalaisuuteen oli monien haastateltavien mielestä ennen kaikkea positiivinen 

kehityssuunta. Kunnissa oltiin valmiita ottamaan monipaikkaiset eläjät avosylin vastaan, ja 

kuntien nähtiin tarjoavan pääasiassa melko hyvät puitteet monipaikkaisen elämisen 

toteuttamiselle. Teoreettisen viitekehyksen yhteydessä korostin monipaikkaisen asumisen 

merkitystä maaseutualueiden monipaikkaisuudessa, ja siihen liittyvät teemat korostuivat myös 

haastatteluissa. Dittrich-Wesbuerin ym. (2018: 410–411) laatimaan monipaikkaisen asumisen 

motiivipohjaiseen luokitteluun peilattuna voidaan todeta, että työhön ja koulutukseen liittyvä 

monipaikkainen asuminen sekä virkistäytymiseen liittyvä monipaikkainen asuminen ovat 

keskeisiä motiiveja tutkimusalueella tapahtuvalle monipaikkaiselle asumiselle.  

Tutkielma kohdistettiin alueelle, joka ei ole matkailun näkökulmasta vetovoimaisin, 

mutta jossa kausiasujat ovat tärkeässä roolissa. Kohdekunniksi valikoitui neljä melko tyypillistä 

maaseutukuntaa, jotka kohtaavat tulevaisuudessa haasteita esimerkiksi väestön ikääntymisen ja 

palveluiden mahdollisen vähentymisen muodoissa. Tutkimusalueella monipaikkaisuus ilmenee 

selkeimmin nimenomaan vapaa-ajan asumisen kautta. Monipaikkaisuudessa nähtiin alueella 

paljon potentiaalia, ja monia monipaikkaisuuden hyödyistä pidettiin mahdollisesti 

hyödynnettävissä olevina. On kuitenkin syytä pohtia, nähdäänkö monipaikkaisuus 

maaseutualueilla niin merkittävänä pelastusrenkaana, että lähestulkoon kaikki sen mukanaan 

tuomat asiat ja muodot nähdään mahdollisuuksina? Monipaikkaisuudesta on pyritty luomaan 

maaseutualueiden tulevaisuuden turvaajaa, mutta onko kaikilla alueilla yhtäläiset 

mahdollisuudet hyötyä monipaikkaisuudesta? Vapaa-ajan asumisessa on paljon 

mahdollisuuksia, mutta kaikilla maaseutukunnilla ei välttämättä ole resursseja parhaiden tai 

houkuttelevimpien olosuhteiden takaamiseen. Tämä voi heikentää kuntien vetovoimaisuutta 

myös muiden monipaikkaisuuden muotojen näkökulmasta. 
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Monipaikkaisuus ja monipaikkainen asuminen nähtiin tärkeinä tutkimusalueen 

tulevaisuuden kehityksessä, mutta monipaikkaisten eläjien houkuttelu vaatii panostuksia myös 

kunnilta. Kunnat, jotka tarjoavat hyvät tietoliikenneyhteydet, ovat vahvoilla myös 

tulevaisuudessa digitalisaation edetessä (Lehtonen 2020), ja toimivien tietoliikenneyhteyksien 

merkitystä korostettiin myös tutkimusalueella. Joissain tilanteissa tietoliikenneyhteyksien 

kehittäminen saattaa kuitenkin todellisuudessa vähentää monipaikkaisuutta, sillä se voi 

vähentää liikkuvan työn tarvetta (Haukkala 2011: 22). Tutkimusalueella ulkopaikkakuntalaisia 

kuitenkin työllistää isoilta osin teollisuuden työpaikat, joita ei välttämättä voi suorittaa etätyönä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että muissa kunnissa tapahtuva tietoliikenneyhteyksien parantaminen ei 

välttämättä varsinaisesti vähentäisi tutkimusalueelle kohdistuvaa työliikennettä.  

Tietoliikenneyhteyksiä ei kuitenkaan nähty keskeisimpänä monipaikkaisuuden 

toteutumista hidastavana tekijänä. Yllättävästi keskeisimmäksi hidastavaksi tekijäksi nousi 

heikko asuntokanta. Kuntiin ei saada houkuteltua helposti edes kausittaista väestöä, jos heille 

ei ole asuntoja helposti saatavilla. Lyhytaikaiseen asunnonvuokraamiseen voi olla yllättävän 

paljon kiinnostusta, sillä kaikilla kunnassa vierailevilla ei välttämättä ole esimerkiksi 

kesämökkiä. Jos kunnista saisi vuokrattua asunnon esimerkiksi vain viikonlopulle, saattaisi 

kesäaikaan vierailevien ihmisten määrä lisääntyä entisestään. Tämä helpottaisi esimerkiksi 

kunnassa sukulaisten luona vierailevien ihmisten majoittamista. Kuntien on siis syytä miettiä 

ratkaisuja vallalla olevaan asuntopulaan, jos mielitään saada paras mahdollinen hyöty 

monipaikkaisuudesta. Myös heikko palvelutaso nostettiin muutamissa haastatteluissa ilmi, 

mutta sen merkitys oli vähäisempi, kuin mitä ennakkoon oletin. 

Tutkielma osoittaa, että monipaikkaisuudessa ja sen eri muodoissa on paljon 

potentiaalia maaseutualueiden kehittämisessä. Positiivisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia on 

paljon, ja suurin osa mahdollisista haasteista nähtiin positiivisina haasteina. Myös monet 

negatiivisista vaikutuksista olivat sellaisia, jotka johtuvat positiivisten asioiden lisääntymisestä, 

ja jotka on väistämätöntä ottaa vastaan, jos esimerkiksi väestöä halutaan lisää. 

Monipaikkaisuuden edistäminen vaatii valtiolta toimia esimerkiksi lainsäädännön raamien 

laatimisessa, mutta käytännön toteuttaminen on kunnan henkilöstön sekä kuntalaisten vastuulla. 

Aktiivinen kolmas sektori on isossa roolissa varsinkin pienemmissä kunnissa asioiden 

toteuttamisessa, ja kylien monipaikkaisuustoimet ovat isoilta osin paikallisten kyläyhdistysten 

vastuulla. Kehittämällä palveluita, lisäämällä asuntokantaa ja kehittämällä esimerkiksi 

etätyöskentelymahdollisuuksia kuntiin voidaan saada houkuteltua monipaikkaista väestöä. 

Nämä kaikki vaativat kuitenkin kunnilta resursseja, joten kunnissa on mietittävä, mitkä toimet 
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ovat tärkeimpiä oman kunnan edellytysten parantamisen kannalta. Lisääntyvä väestö haastaa 

entisestään resurssien riittävyyttä, mutta samalla he tuovat uutta ostovoimaa ja käyttävät 

kunnissa olevia palveluita. Keskeistä kuntien toiminnassa on ottaa monipaikkainen ajattelu 

osaksi päätöksentekoa: kuinka kunnassa elämistä voitaisiin helpottaa monipaikkaisten eläjien 

näkökulmasta? 

Kuten eräs haastateltavistakin totesi, monipaikkaisuuteen liittyvillä asioilla tulisi olla 

oma koordinaattorinsa jokaisessa kunnassa. Monipaikkaisuus ja siihen liittyvät teemat eivät 

suoraan kuulu kenellekään tietylle työntekijälle monessakaan kunnassa, mikä saattaa tarkoittaa 

sitä, että monipaikkaisuusasioita hoidetaan oman työnkuvan tehtävien ohella. Tämä taas johtaa 

siihen, ettei asioita välttämättä edistetä kunnolla, koska niihin ei ole aikaa. Koordinaattorin 

palkkaaminen saattaisi parantaa myös kausiasukkaiden kokemaa huomiointia: jos heille 

osoitettaisiin selkeästi tietty henkilö, joka vastaa monipaikkaisuusasioista, ihmiset voivat kokea 

saavansa oman äänensä kuuluviin paremmin. Haastattelujen pohjalta kaikissa kohdekunnissa 

olisi hyvä saada lisättyä kausiasukkaiden kuulemista osana päätöksentekoa, sillä monet 

kausiasukkaat toivat oma-aloitteisesti esiin sen, etteivät he koe kuntien huomioivan heitä 

tarpeeksi. Eräs kausiasukkaista ehdottikin esimerkiksi vuosittain kerättävää kyselyä, jonka 

avulla voitaisiin kartoittaa kausiasukkaiden elin- ja asuinoloja sekä tarpeita kunnissa. Myös 

erilaiset kausiasukkaille suunnatut tempaukset olivat toivottuja. Tämä viittaa vahvasti siihen, 

että kausiasukkaat haluaisivat päästä vielä vahvemmin osaksi kuntaa, kuntien elämää ja jopa 

päätöksentekoa, vaikka eivät olekaan virallisia kuntalaisia.  

Monipaikkaisuuteen usein liitetty kaksoiskuntalaisuus nähtiin kunnissa pääasiassa 

mahdollisuutena kohderyhmästä riippumatta. Optimistisimmin kaksoiskuntalaisuuteen 

suhtautuivat kausiasukkaat, mikä selittyy sillä, että monet heistä olisivat itse olleet valmiita 

ryhtymään kaksoiskuntalaisiksi, tai edes harkitsemaan kaksoiskuntalaisiksi ryhtymistä. Eniten 

pohdintaa kaksoiskuntalaisuus herätti kunnan henkilöstössä, jotka kokivat sen olevan hyvä asia 

kunnille esimerkiksi verotulojen lisääntymisen kautta, mutta jotka myös tiedostivat siihen 

liittyvien kysymysten suuruuden ja haastavuuden. Esimerkiksi verotuskäytäntöä ei ratkaista 

helposti, ja huolena oli, että kaksoiskuntalaisuus monimutkaistaa tällä hetkellä selkeitä 

toimintoja kunnassa. Monet palvelut on nyt jo saatavilla myös kunnassa vieraileville, ja 

haastatteluissakin nostettiin esiin erilaisia tapoja kehittää kausiasukkaiden osallistumista ilman, 

että lainsäädäntöä tulisi muuttaa. Monipaikkaisten asujien osallistamisen parantamiselle ei ole 

esteitä nykylainsäädännössä, ja osallistuminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen on 

mahdollista nykyiselläänkin (Millaista monipaikkaisuutta Suomeen 2018: 67). 
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Keskeisin tutkimuksen tekoon liittyvä haaste oli haastateltavien löytäminen ja 

tavoittaminen. Kuten aineistoa esitellessä todettiin, haastateltavien kausiasukkaiden saaminen 

tuotti hankaluuksia. Lopulta Alajärveltä saatiin vain yksi haastateltava kausiasukas, kun muilta 

paikkakunnilta kausiasukkaita oli kolme. Tämä vaikuttaa suoraan Alajärven tuloksiin 

kausiasukkaiden osalta, sekä hankaloittaa kausiasukkaiden haastattelujen vertailua. 

Haastateltavia tavoittaessa isoksi ongelmaksi muodostui se, etteivät kaikki vastanneet 

ensimmäisiin yhteydenottoihin. Useiden sähköpostitavoitteluiden jälkeen osaa haastateltavista 

lähestyttiin puhelimitse, jotta kaikista kunnista saataisiin mahdollisimman vertailukelpoinen 

aineisto. Analysoinnin tarkkuutta ja laatua yksittäisten haastateltavien kohdalla haastoi se, 

miten he olivat ymmärtäneet esitetyn kysymyksen. Jokainen haastateltava peilasi kysymyksiä 

oman kohderyhmänsä viitekehykseen olemassa olevan tietämyksensä pohjalta, mikä teki 

vastaustyyleistä hyvin vaihtelevia. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että osa haastateltavista piti 

joitain kysymyksiä hankalina, ja vastasivat etteivät tiedä/osaa vastata, kun taas toiset antoivat 

hyvin pitkiä ja moniulotteisia vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Lisäksi esimerkiksi 

monipaikkaisuuden muotoja käsiteltäessä ongelmaksi nousi se, että haastateltavat saattoivat 

ymmärtää muotojen tarkoituksen väärin. Muutamat vastaajista ymmärsivät esimerkiksi 

kausityön tarkoittavan etätyöskentelyä, ja kertoivat vastauksen kohdalla etätyön hyödyistä. 

Haastateltavat eivät kuitenkaan halunneet käsitteen tarkoituksen korjaamisesta huolimatta 

tarkentaa vastaustaan. Myöhemmissä haastatteluissa muotojen selityksiä pyrittiin 

tarkentamaan, mutta virheymmärryksiä saattoi syntyä tästä huolimatta. Lisäksi muotojen 

hyödynnettävyyttä analysoitaessa haasteeksi muodostui vastausten tulkinnanvaraisuus: harva 

vastauksista oli selkeästi kyllä tai ei, ja monien vastauksista löytyi molempia.  

Kerätyllä aineistolla haluttiin saada eri kohderyhmien näkökulma alueiden sen 

hetkisistä tilanteista nimenomaan heidän oman viitekehyksensä kautta. Kerätyn aineiston 

voidaan todeta kuvaavan kuntien olosuhteita, nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita melko 

hyvin erilaisten toimijoiden ja kohderyhmien näkökulmasta. Tämä tutkimus tarjoaa hyviä 

kehitysideoita nimenomaan Alajärvelle, Evijärvelle, Lappajärvelle ja Vimpeliin, mutta siitä 

saatavia tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin Järviseudulla, Etelä-Pohjanmaalla tai 

muilla (ydin)maaseudun alueilla. On kuitenkin syytä muistaa, että jokaisella maaseutukunnalla 

on omat haasteensa ja erilaiset lähtökohdat esimerkiksi puitteiden osalta, jolloin tulosten 

yleistäminen ei välttämättä ole aukotonta. Tutkimuksesta voi kuitenkin saada ideoita siihen, 

mitä monipaikkaiset eläjät saattavat tarvita kunnissa, ja mitä asioita kehittämällä heitä voitaisiin 

saada houkuteltua lisää. 
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Tämä tutkielma tuo monipaikkaisuuskeskusteluun tietoa alueelta, joka ei ole 

matkailun kannalta vetovoimaisin. Tutkielmalla pyritään avaamaan uutta näkökulmaa 

monipaikkaisuuskeskusteluun: miten monipaikkaisuuden nähdään vaikuttavan alueella, jossa 

sitä voidaan tietyllä tapaa pitää keskeisenä toivona tulevaisuuden kannalta? Mitkä tekijät ovat 

tällaisella alueella monipaikkaisuuden esteinä, ja kenen tehtävä on poistaa näitä esteitä? 

Monipaikkaisuuden edistäminen ei ole selkeästi esimerkiksi yksittäisen kunnan vastuuhenkilön 

tehtävä, vaan vastuu jakautuu kaikkien eri tasojen toimijoille.  

 Monipaikkaisuus on ilmiö, jonka hyödyntämisessä on vielä paljon opeteltavaa ja 

selvitettävää. Esimerkiksi perikuntien omistamien talojen hyödyntämistä vuokraustarkoituksiin 

olisi hyvä kartoittaa laajemmin. Perikuntien halukkuutta ryhtyä vuokraajiksi, sekä 

vuokraukseen liittyviä käytännöntoimia ja muita vaikuttavia tekijöitä voisi selvittää, jotta 

vuokraustoiminta saataisiin mahdollisimman helpoksi siitä kiinnostuneille. Sikiö, Pitkänen ja 

Rehunen (2014) totesivat tutkimuksessaan, että ihmisten halukkuuteen vuokrata tai myydä 

perimänsä asunto vaikuttaa muun muassa tunnesiteet. Tunnesiteiden merkitys on 

ymmärrettävästi suuri. Käyttämättömät ja vähäkäyttöiset rakennukset kuitenkin vaikuttavat 

kuntien ulkonäköön ja vetovoimaisuuteen, ja useat tyhjät kiinteistöt ja rakennukset voivat luoda 

kuvan autioituneesta kunnasta. Mielikuva tyhjästä kunnasta ei todennäköisesti houkuttele 

kuntaan uutta väestöä.  Asunnoista ei ole välttämätöntä luopua kokonaan, ja esimerkiksi Airbnb 

vuokraustoiminta mahdollistaisi rakennusten omistajillekin käytön rakennukseen. Samalla se 

kuitenkin voisi taata sen, että kylissä ja kunnissa on elämää myös silloin, kun perikuntien 

asukkaat eivät ole paikkakunnalla. 

 Olisi kiinnostavaa selvittää myös kuntien vakituisten asukkaiden näkemyksiä 

monipaikkaisuuteen ilman, että he ajattelevat ilmiötä minkään erittelevän ryhmän kautta. Kuten 

kappaleen alussa todettiin, kaikkien monipaikkaisuuden muotojen ei ajateltu ennen 

haastatteluja olevan monipaikkaisuutta. Esimerkiksi pendelöinti nähtiin yksinkertaisesti arkeen 

kuuluvana työmatkaliikkumisena, eikä monipaikkaisuuden muotona. Olisi kiinnostava 

selvittää, miten ihmiset kuvailisivat monipaikkaisuutta, jos sitä ei määriteltäisi heille tarkasti. 

Lisäksi tutkimuksen kohdistaminen esimerkiksi harvaan asutun maaseudun alueille saattaisi 

antaa erilaisia tuloksia. Työssä päädyttiin ydinmaaseutuun sen ehkä perinteisen 

maaseutuimagon vuoksi, mutta harvaan asuttu maaseutu voi todellisuudessa kohdata vielä 

huomattavasti ydinmaaseutua suurempia ongelmia esimerkiksi väestökatoon liittyen. 
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 Monipaikkaisuus tarjoaa autioituville kunnille avun väestön vähenemisen 

ehkäisemiseksi, mutta täyden potentiaalin irti saaminen on kuntien itsensä vastuulla. Kuntien 

on syytä ottaa monipaikkainen ajattelu osaksi päätöksentekoa, mutta samalla pitää mielessä 

oman kunnan resurssit. Monipaikkaisuus voi tuoda helpotusta tulevaisuudessa oleviin 

väestöongelmiin, mutta sen kaikkia muotoja ei voi samalla lailla hyödyntää kaikissa kunnissa. 

Vapaa-ajan asuminen on merkittävää maaseudulla, mutta sekin vaatii resursseja, jotka saattavat 

joissain kunnissa olla jo loppumassa. Asuntotarjonta ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat 

kriittisimmät monipaikkaisen elämän edellytykset, mutta niiden mahdollistaminen kaikkialle ei 

ole yksinkertaista. Monipaikkaisuuden mahdollistaminen vaatii toimia kaikilta kunnan 

toimijasektoreilta, ja kunnan tarjoamat monipaikkaisen elämisen edellytykset saattavat olla 

merkittävässä roolissa etenkin pienten kuntien välisessä kilpailussa. Ilman minkäänlaisia toimia 

väestönkehitys jatkuu huonona, ja tulevaisuudessa maaseutukunnista isompi osa kuuluu 

harvaan asutun maaseudun luokkaan. Koronapandemia on kuitenkin osaltaan antanut kunnille 

avaimet monipaikkaisuuden hyödyntämiseen, ja näyttänyt ilmiön takana piilevän potentiaalin. 

Täyden hyödyn saaminen on isoilta osin enää tekemisestä kiinni. 
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Liitteet 
Liite 1: Haastattelurunko 

Käytännön asiat:  

a. Haastattelusta kerätään aineistoa pro gradu työtä varten, ja 

haastattelusta saatavaa tietoa käytetään vain gradun tekemiseen.  

b. Haastattelussa menetellään normaalien tieteellisten käytäntöjen 

mukaan, eli haastateltavien anonymiteetti säilyy. Ainoat työssä mainittavat 

henkilöä personoivat asiat ovat henkilön paikkakunta, kohderyhmä, 

syntymävuosi ja sukupuoli.   

c. Saako haastattelun nauhoittaa?  

Haastateltavan taustat:  

a. Paikkakunta mitä edustaa  

b. Kohderyhmä  

c. Sukupuoli  

d. Syntymävuosi  

e. Kauanko asunut/käynyt mökkeilemässä alueella  

Kausiasukkaat:  

a. Miten olet päätynyt juuri ko. paikkakunnalle kausiasujaksi?  

b. Mikä merkitys on esim. omilla juurillasi, järvellä/vesistöllä tai 

kakkosasuntojen hintatasolla?  

Haastateltava näkemys oman alueen nykytilanteesta  

a. Miten kuvailisit oman alueesi elinvoimaisuutta?  

b. Mitkä tekijät luovat haasteita/heikentävät elinvoimaisuutta 

alueellasi?   

c. Mitkä tekijät näet keskeisinä vetovoimatekijöinä omalla 

alueellasi?  

Haastateltavan tiedot monipaikkaisuudesta  

a. Onko käsite monipaikkaisuus ennestään tuttu?  

b. Mitä ymmärrät tarkoitettavan käsitteellä ”monipaikkaisuus”?  

 

Tämän kysymyksen jälkeen lyhyt selitys siitä, mitä kaikkea monipaikkaisuus tarkoittaa.  

Monipaikkaisuudessa ihmisten ajankäyttö jäsentyy usean eri paikan sekä näiden välillä 

tapahtuvan liikkumisen vuorovaikutuksessa.  Ajalliset ja tilalliset rytmit 

vaihtelevat. Päivittäinen monipaikkaisuus muodostuu kotona, työpaikalla ja muissa arjen 

paikoissa säännöllisesti vietetystä ajasta. Päivittäinen liikkuminen keskittyy tyypillisesti 

saman kunnan tai seutukunnan alueelle. Viikoittaista monipaikkaisuutta on esimerkiksi 

kakkosasuminen työn vuoksi tai viikonloppujen vietto mökillä. Viikoittaiset matkat voivat 

ulottua toisen seudun tai maakunnan alueelle. Kausittain asuinpaikkaa saatetaan vaihtaa 

vielä pitemmän matkan takaa esimerkiksi kausityön tai lomanviettopaikkojen mukaan.  

 Pitkistä työmatkoista johtuva monipaikkaisuus, kausityö, etätyö, opiskeluun liittyvä 

monipaikkaisuus, vapaa-ajan asuminen, matkailu, perherakenteisiin liittyvä 

monipaikkaisuus (vuoroasuvat lapset, etäomaishoitajat, erillissuhteessa olevat 

yksinasujat), etäomistus (esim tontti tai metsää toisella paikkakunnalla) ja pakotettu 

monipaikkaisuus  
 

Monipaikkaisuus ja haastateltavan kohdekunta  

a. Kuulemiesi monipaikkaisuuden muotojen perusteella, uskotko että 

oma alueesi (kunta, jota edustat) voisi hyötyä monipaikkaisuudesta?  
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b. Jos uskot, että alueesi voi hyötyä monipaikkaisuudesta, miten alue 

voisi mielestäsi hyötyä? Konkreettisia esimerkkejä mahdollisista 

hyödyistä.   

c. Tarjoaako oma alueesi hyvät puitteet monipaikkaisen elämisen 

toteuttamiselle?   

d. Voiko monipaikkaisuus vaikuttaa mielestäsi alueen tulevaisuuden 

kehitykseen negatiivisesti tai positiivisesti?  

e. Mitkä aiemmin esitellyistä monipaikkaisuuden muodoista ovat 

mielestäsi hyödynnettävissä omalla alueellasi?  

f. Miten monipaikkaisuuden edellytyksiä voitaisiin mielestäsi 

parantaa alueella?  

g. Onko termi kaksoiskuntalaisuus tuttu?   

i.Ei -> Lyhyt selitys siitä, mitä tarkoittaa ja jatkokysymykseen  

 

Useat ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän koti- ja kesäasuntopaikkakunnan välillä. Myös 

erilaiset työskentelyn joustot ja digitalisaation kehitys vaikuttavat kansalaisten asumiseen ja 

oleskeluun eri paikkakunnilla. Tulevaisuuden kunnan rooli voi kuntalaisen näkökulmasta olla 

sellainen, että omaksi kunnaksi koetaan useampia paikkakuntia. Kaksoiskuntalaisuuteen on 

usein liitetty tarve saada palveluja muusta kuin kotikunnasta, sekä osallistua ja vaikuttaa 

alueen päätöksentekoon, äänestää, asettautua ehdolla kuntavaaleissa sekä kunnallisverojen 

jako kuntien välillä. Kaksoiskuntalaisina voidaan pitää ainakin toisessa kunnassa sijaitsevassa 

vapaa-ajanasunnolla riittävän pitkän ajan vuodessa oleskelevia henkilöitä, työn tai opiskelun 

vuoksi toisessa kunnassa oleskelevia ja vuoroin toisen vanhemman luona toisessa kunnassa 

asuvia lapsia. Oleskelun kesto toisessa kunnassa voi vaihdella huomattavasti.  
 

ii.Kyllä -> Miten uskot kaksoiskuntalaisuuden mahdollisesti 

vaikuttavan kunnassa oleviin kausiasukkaisiin? Pidentyykö 

viipymä, lisääntyykö palvelujen käyttö?  

iii.Muita ajatuksia kaksoiskuntalaisuudesta?  

h. Mitkä tekijät hidastavat omasta näkökulmastasi 

monipaikkaisuuden toteutumista alueella?  

i. Mikä on kunnan ja muiden toimijoiden (valtio, kunta, erilaiset 

paikallisyhdistykset...) rooli monipaikkaisuuden kehittämisessä? Kenellä 

on esimerkiksi vetovastuu?  

j. Mitä mahdollisuuksia/haasteita monipaikkaisuus voi mielestäsi 

tuoda alueelle?  

Vapaa sana/herääkö ajatuksia joista ei vielä keskusteltu  
  

 


