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Tutkimuksen tausta  
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Taustaksi 

▪ Tämä tutkimus on tehty Taloustutkimus Oy:ssä E2 toimeksiannosta. 

▪ Tutkimus on kvalitatiivinen ja se perustuu yhteen ryhmäkeskusteluun, joka jaettiin kahdeksi pienryhmäksi 
siten, että toiseen ryhmään osallistuivat hieman nuoremmat ja toiseen puolestaan hieman 
varttuneemmat keskustelijat:

▪ Alaryhmä 1) 3 naista ja 2 miestä, ikähaitarilla 21-33v. 

▪ Alaryhmä 2) 2 naista ja 3 miestä, ikähaitarilla 35-58v. 

▪ Kaikki tutkimuksen osallistujat asuivat pääkaupunkiseudulla. 

▪ Värväyskriteereistä sovittiin päämiehen kanssa (ks. liite/ Värväyslomake). Myös keskustelujen agenda 
laadittiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa (ks. liite/ Agenda). 

▪ Käsillä oleva tutkimus on osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu myös 
kvantitatiivinen mittaus. Nyt tehdyllä kvalitatiivisella tutkimuksella on kokonaisuudessa kaksoisrooli:

1. Itsenäinen syväluotaavaa kansalaisymmärrystä tuottava tutkimus  

2. Kvantitatiivisen tutkimuksen suunnittelua tukeva esiselvitys 
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Taustaksi 

▪ Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

▪ Miten osallistujat näkevät Suomen alueellisuuden ja millaisia kehityslinjoja he näkevät asiassa tulevaisuudessa: 

▪ Ajatuksia Suomesta itselle tärkeiden paikkoja näkökulmasta 

▪ Spontaanit ajatukset siitä, millaisiin alueisiin Suomi jakautuu 

▪ Käsityksiä Suomesta ja sen alueista karttakuvien avulla 

▪ Ajatukset Suomen tulevaisuudesta elinvoimaisuuden näkökulmasta 

▪ Ajatukset aluekehittämisen retoriikasta 

▪ Tämä raportti sisältää runsaasti tuloksia elävöittäviä ja havainnollistavia otteita tutkittavien puheenvuoroista. 
Olemme saattaneet muokata puheenvuoroja, jotta ne tulisivat ymmärrettävämmiksi keskustelusta irrotettuina.  

▪ Koska tämä tutkimus on kvalitatiivinen, sen tuloksia ei pidä  yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia. Aineisto on kokonaisuutena pieni, ja kaikki 
osallistujat ovat pääkaupunkiseudulta (joskin iso osa ns. junantuomia). 
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Yhteenveto ja johtopäätökset  
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
▪ Osallistujien Suomen kartalle merkitsemät kiintopisteet voidaan jakaa 3 kategoriaan: isot & alueellisesti tai 

valtakunnallisesti tärkeät kaupungit, omakohtaisesti tärkeät paikat ja paikkakunnat sekä luontoarvojen määrittämät 
paikat. 

▪ Ikäryhmä näytti olevan yhteydessä siihen, miten Suomi jaetaan alueisiin. Alueiden väkimäärään perustuvaa 
jaottelua tekevät sekä nuoremmat että varttuneemmat osallistujat. Nuorten kohdalla on lisäksi tyypillistä nähdä 
Suomi vanhan läänijaon mukaan jaoteltuna (koulun opetukset hyvässä muistissa).

▪ Koulun oppisisältöjen merkitys näkyi vahvasti nuorempien osallistujien Suomi-pohdinnoissa. Kun omaa 
elämänkokemusta on vielä suhteellisen vähän, koulun tarjoama sisältö toimii voimakkaana viitekehyksenä 
ajattelulle. Näin koulun (erit. peruskoulu & lukio) vaikutus Suomi-kuvan rakentamisessa  on aivan keskeinen. On 
hyvä miettiä, kuinka hyvin koulumaailmassa tiedostetaan se voima, jolla mielikuvia tässä elämänvaiheessa luodaan. 
Samoin kuin sitä, mikä voisi olla koulun rooli Suomi-brändin rakentamisessa. Tätä kannattaa pohtia. 

▪ Esitetystä kartoista alueajattelun näkökulmasta kuvaavimpana pidettiin karttaa, jossa Suomi esitettiin vahvojen 
aluekeskusten ja niitä ympäröivien vaikutusalueiden Suomena. Osallistujien mukaan oli ilahduttavaa huomata, että 
kehittyviä alueita näyttäisi olevan muuallakin kuin Ruuhka-Suomessa. Vahvojen aluevetureiden nähtiin 
mahdollistavan pääjäämistä myös niitä ympäröivillä alueilla. Tätä pidettiin yleisesti erinomaisena asiana. 

▪ Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että heikommin menestyviä alueita on syytä tukea julkisin varoin ja 
toimenpitein. Varttuneemmat kuitenkin huomauttivat, että auttamisen tulee perustua siihen, että kohteella on 
omaakin yritystä tilanteensa parantamiseksi. Kaikkein heikommin pärjäävien alueiden tekohengittäminen on 
valtiomme taloudelle kestämätöntä, todettiin. 

▪
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

▪ Osallistujien mukaan Suomen elinkelpoisuudesta vastaavat valtio istuvan hallituksen johdolla, kunnat päättäjineen 
(pienenevä rooli), maakunnat (kasvava rooli) ja yksityiset kansalaiset. 

▪ Moni lataa tulevaisuuden toivonsa aktiivisiin maakuntiin. Maakunnissa tunnetaan oman alueen vahvuudet, 
osaaminen on monipuolista ja sitä voidaan yhdistellä uusilla & kiinnostavilla tavoilla, kun toimijoita on paljon (vrt. 
kunta). Myös demokratian toteutumista ja valvontaa pidetään maakuntien vahvuutena (erityisesti kunnalliseen 
päätöksentekoon verrattuna). 

▪ Valtion tehtävinä nähdään koulutuksesta, terveydenhuollosta ja infrasta huolehtiminen. Monet osallistujista 
korostivat yliopistojen merkitystä Suomen eri alueiden elävänä pitämisessä. Yliopistojen sijaintiin perustuva 
erikoistuminen on monien mukaan järkevä tapa tehdä myös syrjäisemmistä opinahjoista houkuttelevia (esim. idän 
kauppaa Itä-Suomen yliopistossa). Valmistuneilla saattaisi myös olla enemmän kiinnostusta jäädä 
opiskelupaikkakunnalleen, jos saatu koulutus vastaisi hyvin ko. alueen yrityselämän tarpeisiin. 

▪ Suomi-brändin kehittäminen ja viestiminen nähtiin niinikään valtion vastuuna. Brändiä tulee kirkastaa paitsi 
ulospäin, myös Suomen sisällä. Kiinnostavilla suomalaisilla menestystarinoilla on iso merkitys maamme sisäisen 
ilmapiirin kannalta. Spottivalot kannattaisi suunnata erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Hyvä luo lisää 
hyvää, uskottiin.  

▪ Valtion yrityksille tai yksityisille ihmisille maksamia tukia tai muita taloudellisia kannustimia koko Suomen 
elinvoimaisuudesta huolehdittaessa ei pidetä täysin ongelmattomina. Moni ajatteli, että yrityksillä ja ihmisillä tulee 
olla täysi vapaus valita oma paikkansa sieltä, missä menestyksen edellytykset ovat parhaat. Nuoremmat 
pohdiskelivat, ettei maaseudun vähäinen vetovoima asuinympäristönä johdu pelkästä työpaikkojen vähäisyydestä –
tällä hetkellä on trendikästä asua kaupungissa, kaikkien mahdollisuuksien äärellä. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

▪ Yritysten tukemisesta todettiin, että valtion kannattaisi panostaa sellaisten yritysten tukemiseen, jotka muutenkin 
sijoittuvat syrjäisemmille seuduille (esim. luonnonvarojen hyödyntämiseen keskittyvät toimijat) ja aikovat olla 
alueella pitkään. Edelleen on hyvä varmistua siitä, että työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat myös osaamisen 
näkökulmasta ja siitä, etteivät yritystuet valu vääriin taskuihin.   

▪ Moni vastaaja oli sitä mieltä, että Suomessa yrittämisestä pitäisi tehdä helpompaa ja kannattavampaa. Hyvätkin 
liikeideat saattavat jäädä ideoiksi, jos yrityksen perustaminen ja pyörittäminen vaikuttaa liian hankalalta. 

▪ Ajatus valtion omistamien yritysten siirtämisestä syrjäisemmille alueille ei innosta osallistujia. Näiden 
operaattoreiden työvoiman tarve ei useinkaan vastaa alueen tarjontaa. Pääkaupunkiseudulle elämänsä perustaneet 
ihmiset eivät usein myöskään ole halukkaita muuttamaan pikkupaikkakunnille töiden perässä. 

▪ Aluekehityksen retoriikka kaipaa uudistamista. Aluekehitys on sanana vaikeaselkoinen. Se on myös hieman 
julkisuudessa ryvettynyt (rahan jakaminen lepsua, seuranta ontuu…). Aluepolitiikka sanana yhdistetään kuiviin ja 
kalseisiin vaalipuheisiin – se sisältää myös ajatuksen siitä, että kituva kunta tai alue voidaan päättää ajaa alas. 

▪ Elinvoimapolitiikka sanaa pidettiin uudenlaisena ja muutosta hakevana. Sanaan liitettiin mielikuva siitä, että rahaa 
kohdennetaan sinne, missä on pärjäämisen mahdollisuuksia. Monet osallistujista pitävät tätä valtion talouden ja 
maamme tulevaisuuden kannalta järkevänä. Moni jäi kuitenkin vielä kaipaamaan sanalle tarkempaa konkretiaa.  
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Tulokset

Käsitys Suomesta –
Spontaanit ajatukset 
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Osallistujille tärkeitä paikkoja Suomessa 

▪ Osallistujat nimesivät itselleen tärkeiksi paikoiksi 
paikkoja, joihin heillä itsellään on vahva tunne- / 
historiallinen side:

▪ Syntymäpaikkakunta (korostui varttuneempien 
alaryhmässä) 

▪ Paikat, joissa on asuttu lapsena tai paikat, joissa 
asuu läheisiä (esim. sukua) 

▪ Nykyinen asuinpaikka (etenkin, jos siellä on 
asuttu jo pidempään)  

▪ Vapaa-ajanviettopaikka (usein vanhempien/ 
oma mökki tai rakas harrastuspaikka) 

▪ Opiskelupaikkakunta (tärkeä vaihe elämästä –
usein miellyttävien muistojen sävyttämä) 

Mäkelänrinteen puisto, siellä 
tuli hengattua. Sodankylä ja 
leffafestarit – koko alue 
muuttuu festivaalialueeksi. 
Porvoon vanhakaupunki ja 
positiiviset muistot 
lapsuudesta. N/R1 
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Suhde maaseutuun     
▪ Moni osallistuja määritteli itselleen tärkeitä paikkoja 

luontoarvojen kautta. Luontoarvojen tärkeys korostui 
erityisesti maaseutupaikkoihin viitattaessa.

▪ Useiden keskustelijoiden nykyinen suhde maaseutuun 
perustuu pitkälti kesämökillä oleiluun. Huomattavan moni 
nimesikin oman mökkipaikkakuntansa itselleen erittäin 
tärkeäksi ja rakkaaksi kiintopisteeksi Suomen kartalla.

▪ Mökkipaikkakuntaan liittyvät emotionaaliset siteet                              
liittyvät paitsi luontoarvoihin (rauha, puhtaus jne.) ja 
rentoutumiseen myös perhehistoriallistoriaan/ sukuun; 
jommankumman puolison juuret ovat usein lähellä loma-
asuntoa. 

▪ Kun lasketaan yhteen luontoarvot, rentoutuminen & 
elämästä nauttiminen ja omien tai puolison juurten 
merkitys, ei tarvitse ihmetellä sitä, miksi 
mökkipaikkakunnalla on suuri merkitys myös Suomea 
alueellisesti hahmotettaessa. Koska suomalaiset ovat 
tunnetusti mökkikansaa, kyseessä lienee laajempi ilmiö.  

▪

Rovaniemi, eli syntymäpaikka. 
Lappi, jossa luontoa on 
kaikkialla. Ja Helsinki, jossa on 
koti. M/R2

Espoossa on koti. Kesämökki 
on Laitilassa, en kestäisi jos en 
pääsisi välillä pois 
kaupungista. Tampere on 
opiskelukaupunki ja Suomen 
paras teatterikaupunki. Sekä 
syntymäpaikkakuntani 
Lehtimäki. N/ R2 Olen syntynyt Tampereella, 

siellä on myös mökki, jossa 
käyn viikoittain. Muutin 
Helsinkiin 1995, täällä on koti 
ja tärkeät ihmiset. 
Kuusamossa on hyvä liikkua 
luonnossa. Sitä arvostaa näin 
vanhempana. M/R2  
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Miten Suomi jaetaan – oma kartta  

▪ Osallistujia pyydettiin piirtämään Suomen kartta ja merkitsemään sille joitakin 
merkittäviä kiintopisteitä. 

▪ Monet varttuneemmat osallistujat merkitsivät kartoilleen itsellensä tärkeitä 
paikkoja omaa henkilöhistoriaansa peilaten. 

▪ Nuorempien osallistujien kartat olivat selvästi koulukarttamaisempia. 

▪ Kartoille merkityt kiintopisteet voidaan jakaa 3 ryhmään:

1. Kaupungit (tyypillisesti isoja ja alueellisesti tärkeitä) 

2. Omakohtaisesti tärkeät kaupungit ja paikkakunnat 

3. Luontoarvojen määrittämät paikat (Kilpisjärvi, Hankoniemi etc.). 
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Miten Suomi jaetaan – spontaanit kommentit 
▪ Tutkimuksen ikäryhmät jakavat Suomea hieman eritavoin:

▪ Varttuneempien jakolinjat ovat hyvin yksinkertaiset ja selkeät: 

▪ Etelä-/ Ruuhka-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjoinen Suomi

▪ Suurkaupungit ja muu Suomi 

▪ Väkimäärä on myös monen nuoren mielestä Suomea erityyppisiin alueisiin jakava asia 
(isot-/ yliopistokaupungit, isommat taajamat & muu Suomi). 

▪ Joidenkin nuorempien kohdalla aluemielikuvat heijastelevat vanhaa läänijakoa. Aivan 
kuten ensimmäisessä karttatehtävässä, myös tässä näyttää vaikuttavan nuorempien  
varttuneempia tuoreemmassa muistissa oleva kouluopetus historian ja maantiedon 
tunteineen.

▪ Pohjois-Suomi ja erityisesti Lappi nähdään muusta Suomesta vahvasti erottuvana, täysin 
omaleimaisena alueenaan. Pohjoisesta tekee erityisen paitsi sen luonto ja historia myös 
ihmisten elämäntapa. On mielenkiintoista, että Lappi näyttäytyy erityisalueena myös niille, 
joilla ei ole sinne suoria henkilökohtaisia suhteita.   
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Miten Suomi jaetaan – spontaanit kommentit 

Etelä, keski- ja pohjoinen. Olen 
Helsinkiläinen, minulla ei ole tunnesiteitä 
muualle. N/R2 

Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu ovat 
keskeinen yhteiskunnan moottori ja itselle 
tuttuja. Muut alueet ovat vieraita, kun 
niihin ei ole henkilökohtaista 
kosketuspintaa…Pohjanmaa näyttää 
kuolevalta.” M/R2

Ruuhka-Suomi, keskinen, pohjoinen –
Ruuhka-Suomi loppuu ennen 
Tamperetta. Eli suuret kaupungit ja muu 
Suomi… Muu Suomi on unohduksissa. 
Turku, Tampere ja Oulu kuuluvat siihen 
(suuriin kaupunkeihin). Jako ei siis ole 
maantieteellinen vaan keskittyy suuriin 
kaupunkeihin.” M/R2

Miellän sen aika pitkälti vanhan läänijaon 
mukaan: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-
Suomi ja Lappi.” M/R1 
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Tulokset

Suomi karttakuvien valossa  
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Käsitys Suomesta karttakuvien avulla 

▪ Keskustelujen virittämiseksi osallistujille näytettiin 3 erilaista 
karttaa Suomesta. 

▪ 5 osallistujaa 10:stä valitsi tämän kartan omaa Suomi-kuvaansa 
parhaiten ilmentäväksi. 

▪ Kartta tuntuu läheiseltä, koska se vie ajatukset Suomen 
luontoon. Suuret kaupungit ovat tärkeitä, mutta sen lisäksi on 
paljon muuta – Suomen monimuotoisuus metsineen ja 
vesistöineen. Osallistujat pohtivat sitä, että kartta on hyvä 
muistutus siitä, että me asumme suuressa maassa. 

▪ Jotkut ihmettelivät sitä, miksi karttaan on ylipäätään merkitty 
kaupunkeja, kun Keski- ja Itä-Suomenkin isommat keskukset 
puuttuvat.  

▪ Kartta kuvastaa monen Suomi-käsitystä hyvin myös siksi, että 
siinä näkyvät Suomen tärkeimmät lähinaapurit. Suomen sijainti 
idän ja lännen rajalla on valtavan tärkeä maamme identiteettiä 
määrittelevä alueellinen tekijä. Ryhmissä pohdiskeltiin, että Itä-
Suomen pitäminen elinkelpoisena ja asuttuna on jo pelkästään 
puolustuksellisesti merkittävä asia.   
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Käsitys Suomesta karttakuvien avulla 
▪ Neljälle osallistujalle 10:stä tämä oli parhaiten omaa Suomi-kuvaa 

ilmentävä kartta. 

▪ Kartan nähtiin korostavan vahvoja aluekeskuksia ja niiden 
ympäristöjä toiminnan keskittyminä. Moni pohti, että yhä 
kaupungistuva Suomi on realismia jo nyt - saati tulevaisuudessa. 
Ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin ja erityisesti Etelä-Suomen 
suuriin kaupunkeihin, maaseudun elämisenehtojen kaventuessa.

▪ Jotkut, etenkin nuorempien ryhmässä pohdiskelivat, että 
kaupungistumisessa on kyse kansainvälisestä megatrendistä, joka ei 
täysin selity maaseudun elinolojen ’kurjistumisella’. Ihmiset 
yksinkertaisesti haluavat asua kaupungin sykkeessä. Se on tätä 
päivää, todettiin.     

▪ Useampi osallistuja huomautti, että kartan mukaan kehittyviä 
alueita näyttäisi olevan myös muualla kuin Ruuhka-Suomessa. Moni 
piti ajatusta lohdullisena. Vahvojen aluevetureiden nähtiin 
mahdollistavan pärjäämistä myös niitä ympäröivillä alueilla. Tätä 
pidettiin hyvin tärkeänä asiana.   

▪ Joidenkin mieleen kartta toi sen, että ihmisten pakkautuessa 
kasvukeskuksiin, Suomessa on tulevaisuudessakin laajoja alueita, 
joissa jokainen voi halutessaan nauttia puhtaasta luonnosta. 
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Käsitys Suomesta karttakuvien avulla 

▪ Vain yksi osallistujista poimi tämän kartan parhaiten omaa 
Suomi-kuvaansa ilmentäväksi. Hän näki Suomen osana 
maailmaa ja suomalaiset maailman kansalaisina. 

▪ Osa sanoi kuvan ilmentävän sitä, että Suomi on osa 
kansainvälistä kauppaa ja työvoiman liikkuvuutta. Joku pohti 
ulkomaisen työvoiman saatavuutta Suomessa ja toinen 
korosti suomalaisten työllistymismahdollisuuksia ulkomailla. 

▪ Nuorten ryhmässä Suomen vetovoimaisuudesta 
huippuosaajien suhteen todettiin, että kartta kuvaa hyvin 
todellisuutta siinä, että parhaat kansainväliset osaajat jäävät 
useimmiten Helsinkiin töihin. 

▪ Nuoret totesivat myös, että kartta sijoittaa Suomen 
vahvasti Länsi-Eurooppalaiseen talousalueeseen. Se että 
kuulumme Länsi-Eurooppalaiseen talousalueeseen on 
meille äärimmäisen tärkeää paitsi imagomme myös 
taloudellisen pärjäämisemme kannalta.  
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Käsitys Suomesta karttakuvien avulla 

Tästä näkyy 
kokonaisuus ja 
monimuotoisuus. 
Käsitän Suomen 
kuitenkin 
kokonaisuutena, vaikka 
Ruuhka-Suomen 
puolella asunkin. Tämä 
näkymä auttaa minua 
muistamaan, että 
asumme suuressa 
maassa. M/R1 

Kun väki keskittyy, 
hyvää on, että 
tehokkuutta 
pystytään 
parantamaan 
infrassa, 
terveydenhuollossa 
yms. Mutta koska 
koko Suomi pitää 
huomioida, rahaa 
syydetään myös 
muutamaan 
ihmiseen. M/R2

Meidän valttejamme 
tässä kuvassa ovat 
korkea koulutus ja 
kielitaito. Me 
tunnetaan muita 
maita, historiaa ja 
maantiedettä. Meillä 
on mahdollisuus 
liikkumiseen – tätä 
kuvaa meistä 
kannattaisi vaalia ja 
hyödyntää enemmän. 
N/R2
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Tulokset 

Elinkelpoinen Suomi -

Vastuut ja velvollisuudet 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Vastuut ja velvollisuudet 

▪ Spontaanina ajatuksena on, että koko Suomesta pitää ensisijaisesti huolta Suomen valtio, kärkenään kulloinkin 
istuva hallitus.  

▪ Akselin toisessa päässä on ajatus, että valtio olemme ME. Jokainen suomalainen kantaa omalla toiminnallaan jonkin 
verran vastuusta Suomen elinkelpoisuudesta. Kokonaisuuteen vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: 

▪ Mihin ja miten asetumme asumaan

▪ Millaista työtä teemme  

▪ Onko meillä ideoita ja rohkeutta yrittää  

▪ Millaisia kuluttamiseen liittyviä valintoja teemme  

▪ Osallistujat ajattelivat, että kuntien vaikutusvalta yhteisiin asioihin tulee vähentymään tulevaisuudessa. Mitä Suomen 
elinvoimaisena säilyttämiseen tulee, maakunnat nähdään avainroolissa. Erityisesti nuoremmat osallistujat latasivat 
toivonsa vahvoihin maakuntiin kasvavine kaupunkivetureineen.

▪ Maakunnan eduksi kuntaan nähden nähdään koko. Maakuntien alueelta löytyy monenlaista osaamista - maakunnat 
ovat myös riittävän isoja toimiakseen tehokkaasti. Myös demokratian uskotaan toteutuvan maakunnissa paremmin 
kuin kunnissa. Kuntapäättämiseen liitetään helposti mielikuvia päättäjien valvomattomasta oman edun tavoittelusta 
ja poliittisesta lobbauksesta. Tämäntyyppiset paljastukset kuntapäättäjien toimista ovat saaneet monet osallistujista 
suhtautumaan paikallispolitikointiin hieman kriittisesti. 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion tulee kantaa 
vastuuta. Yliopistojen 
sijoittelu on 
äärimmäisen tärkeä 
osa tätä. 
Yliopistokaupungit 
kasvavat ja se on 
varmasti se tärkein 
tekijä. M/R1

Valtio ei saa estää 
’kakkossarjan’ 
kaupunkien kasvua –
pitää rakentaa 
kiinnostavia 
kaupunkeja, jotka 
houkuttelevat ihmisiä. 
Valtio voi vaikka 
panostaa kaupunkien 
välisiin 
liikenneyhteyksiin.
M/R1 

Oli joku 
mainoskampanjakin, 
missä oli, että ’osta 
kympillä lisää 
suomalaista, niin 
saamme 10 000 
työpaikkaa vuodessa’. 
Uskon, että suosimalla 
Suomea 
matkailukohteena ja 
ostamalla suomalaista 
ruokaa, voin vaikuttaa. 
M/R2  
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion rooli kehityseroja tasaavana elimenä 1/4 

- Osallistujien mukaan valtiolla on oltava jatkuvaluontoinen rooli Suomen elinvoimaisuuden 
säilyttämisessä. Varttuneemmista yksi vastusti ajatusta ponnekkaasti. Hänen mukaansa koko Suomen 
säilyttäminen on sula mahdottomuus ja siksi täysin turhaa & kestämätöntä valtion talouden kannalta. 

- Nuoremmat osallistujat ajattelivat, että veroeuroja olisi laitettava väljimmin sinne, missä niitä kipeimmin 
tarvitaan. Kohtuullisuus tuntuu nuorista selvästi reilummalta kuin ajattelu, jossa vain menestyneitä 
palkitaan. Varttuneempien osallistujien ryhmässä puolestaan moni ajatteli, että rahaa tulee antaa sinne, 
missä on selvästi omaakin yritystä alueen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Vain niiden auttaminen, jotka 
haluavat auttaa itseään on kestävällä pohjalla, todettiin. 

- Myös monet nuoret olivat sitä mieltä, että kaikkein syrjäisimmillä seuduilla valtion tehtävänä on olla 
jonkinlaisen ”saattohoitajan” roolissa – kun kuihtuneimmat alueet alkavat tulla elinkaarensa päähän, 
niille annetaan arvokas loppu. Tehohoitoa pidä antaa tehohoidon itsensä vuoksi, valtion talous ei kestä 
sitä, todettiin. 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion rooli kehityseroja tasaavana elimenä 2/4

- Osallistujien mukaan vanhuksista on pidettävä huolta: Ikänsä tietyllä paikkakunnalla asuneen vanhuksen 
ei pitäisi joutua muuttamaan pois tutusta ympäristöstään siksi, että kaikki palvelut on lakkautettu/ 
siirretty muualle. 

- Vaikka globaali trendi vie väistämättä kohti suurempia ja suurempia keskuksia, ei voida ajatella, että 
kaikki pikkutaajamat ja kylät häviäisivät kartalta. Varttuneempien ryhmässä pohdittiin sitä, kuinka vaikeaa 
olisi selittää tuleville sukupolville, miksi suurin osa Suomesta on päästetty autioitumaan. Vastuun 
ottaminen tällaisesta tragediasta tuntuisi osallistujista vaikealta.

- Ryhmissä pohdiskeltiin, että Itä-Suomen pitäminen edes jollain lailla asuttuna on maallemme 
puolustuksellinenkin kysymys: Autioksi jäänyt maa on selvästi haavoittuvaisempi kuin sellainen, jossa on 
edes jonkinlainen omia joukkoja tukeva infra. 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion rooli kehityseroja tasaavana elimenä  3/4

- Valtion tehtävä on aina taata koulutus, terveydenhoito ja infrastruktuuri, sekä huolehtia tieto- ja 
teleliikenteestä. Tässä ei aina onnistuta. 

- Nuoremmat osallistujat pohdiskelivat, että tietoliikenteen kehittäminen on toisaalta hyvä asia 
syrjäseutujen hengissä pitämisessä, joskin se voi toisaalta johtaa myös siihen, että viimeisetkin 
palvelut viedään, kun kaikki on ”niin kätevä hoitaa verkossa”.  Varttuneempien ryhmässä todettiin, 
että hyvät verkkoyhteydet luovat edellytykset etätyölle. Tämä osaltaan mahdollistaa kasvukeskusten 
ulkopuolella asumisen myös työikäisille. 

- Nuorten ryhmässä yliopistoilla katsottiin olevan valtava merkitys alueiden elinkelpoisuudelle ja 
elinvoimaisuudella. Yliopistopaikkakunnat eivät kuihdu, todettiin. Muilla oppilaitoksilla ei ole 
läheskään samaa vaikutusta. Valtion olisikin tuettava yliopistoja ja myös niiden ympärille syntyvää 
toimintaa liiketoimintaa (esim. valtion luonnonvara keskukset työllistävät ihmisiä syrjäseuduilla).
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion rooli kehityseroja tasaavana elimenä 4/4 

- Varttuneempien ryhmässä pohdittiin sitä, kuinka yliopistojen koulutustarjontaa voisi profiloida eri 
alueiden ominaispiirteiden mukaan. Esim. Joensuussa voisi olla Venäjän kauppaan erikoistavia 
kaupanalan opintokokonaisuuksia. Näin pienemmätkin yliopistot saisivat opiskelijoita (jos joka 
puolella opetetaan samoja sisältöjä, suurten kaupunkien opinahjot voittavat kilpailun 
opiskelijoista). Valmistuneilla olisi mahdollisesti myös suurempi into jäädä 
opiskelupaikkakunnalleen, jos saatu koulutus vastaisi erityisen hyvin ko. alueen tarpeisiin. 

- Valtiolla on rooli on myös kulttuurin tukijana. Kulttuuri pitää paikkakunnat elävinä. Kulttuurin 
tukemiseen kuuluvat kirjastot, mutta myös teatterit, orkesterit ja lastenkulttuuri. Nuoret 
huomauttivat, että kirjaston poistuminen paikkakunnalta on lopun alku. 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion yrityksille/ ihmisille tarjoamat kannustimet 1/2

- Nuoremmat osallistujat suhtautuivat melko kielteisesti siihen, että valtio ohjailisi ihmisten asuinpaikan 
valintaa taloudellisin kannustimin: Miksi ihmisiä pitäisi kannustaa muuttamaan paikkakunnille, joihin he eivät 
oikeasti halua, kysyttiin. Joku muisti, että kannustinten käytöstä on saatu positiivisiakin kokemuksia. 
Onnistumisten arveltiin kuitenkin olleen melko harvassa. 

- Myös varttuneemmat suhtautuivat rahalla kannustamiseen varautuneesti. Moni ajatteli, että ihmisten ja 
yritysten tulee saada valita oma paikkansa sieltä, missä heille/ niille on parhaat menestymisen edellytykset. 

- Yrityskannustimiin suhtauduttiin hiukan positiivisemmin, kuin yksilöiden rahalliseen kannustamiseen. Jotkut 
osallistujista pohdiskelivat, että esimerkiksi verohelpotukset saattaisivat houkutella yrityksiä toimimaan 
muuallakin kuin Ruuhka-Suomessa. Nuoremmat osallistujat muistuttivat kuitenkin, että: 

- Yritys saattaa vain rekisteröityä syrjäseudulle, tuomatta alueelle työpaikkoja. Ryhmässä pohdittiin, että jos  töitä ei 
ole, keinot alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ovat hyvin vähäiset. 

- Yrityksessä saatetaan tarvita osaamista, jota paikkakunnalla ei ole (kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa). 

- Yritys saattaa kannustinrahoitusta nautittuaan siirtyä paikkakunnalta pois joko siksi, että kannustimet loppuvat tai 
siksi, että yritys kasvaa ja haluaa/ tarvitsee suuremman pelikentän.  
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion yrityksille/ ihmisille tarjoamat kannustimet 2/2

- Nuorempien ryhmässä pohdiskeltiin, että valtion tulisi käyttää varojaan sellaisten yritysten tukemiseen, jotka 
tulevat toimimaan paikkakunnalla pitkään. Esim. paikallisia luonnonvaroja hyödyntävät toimijat sijoittuvat 
mielellään juuri sinne, mistä raaka-ainetta saadaan. Niin kauan kuin toiminta on tuloksellista, se myös mitä 
todennäköisimmin jatkuu. 

- Varttuneempien ryhmässä oltiin huolissaan siitä, etteivät erilaiset yritystuet päätyisi lopulta osinkoina harvojen 
ja valittujen taskuihin. Näin on käynyt ja käy helposti, jos valtion pussinsuu on löysällä.  

- Yrittämisestä ylipäätään todettiin, että se voitaisiin tehdä Suomessa helpommaksi ja kannattavammaksi. 

- Start up –toiminnan tukemiseen muutamat osallistujista suhtautuivat yllättävänkin nihkeästi. Ryhmissä 
pohdiskeltiin, että Start up –huumassa on toisinaan saattanut käydä niin, että valtion varoja on jaettu lepsuin 
perustein yrityksille, joiden liikeidea tai näkymät eivät ole olleet erityisen vakuuttavia. Näin ei saisi käydä, 
muistutettiin.  
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Valtion yritysten siirtäminen suurten kaupunkien ulkopuolelle:

- Valtion yritysten siirtämistä syrjäisemmille paikkakunnille ei pidetä kovin merkittävänä alueiden 
elinkelpoisuutta tasaavana tekijänä – josko edes kovin järkevänä. Miksi painostaa ihmisiä asumaan 
paikkakunnilla, joihin he eivät luontaisesti haluaisi jäädä tai muuttaa. Nuorten ryhmässä oli myös vallalla 
käsitys, että valtionyrityksiä ei enää juuri ole. 

- Lisäksi nuoret huomauttivat, että valtionyhtiön pääkonttorin siirtäminen jonnekin peräkylille tuo 
työpaikkoja vain sille pienelle etuoikeutetulle ryhmälle, joka muutoinkin voi vapaasti valita työpaikkansa.  
Se on ”miljönäärien siirtämistä pisteestä A pisteeseen B”. ”Paikkakuntalaisista työllistyvät paikallisen 
korkeintaan vartiointiliikkeen kaksi hemmoa.”
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Suomi-brändin rakentaminen:

▪ Varttuneempien ryhmässä pohdittiin valtion merkittävää roolia Suomi-brändin rakentamisessa, ja sen 
vaikutusta ulkomaisten investoijien, kovan tason osaajien ja esimerkiksi matkailijoiden Suomeen 
houkuttelemiseen. 

▪ Lisäksi mietittiin sitä, että Suomi-brändiä olisi hyvä rakentaa myös suomalaisten keskuudessa. Kansalaisia 
ilahduttaa ja voimaannuttaa tieto siitä, että muuallakin kuin Ruuhka-Suomessa on upeita 
menestystarinoita. Suomalaisia sankareita, jotka ovat valjastaneet osaamisensa ja intohimonsa oman 
ideansa kehittämiseen ja kaupallistamiseen työllistäen samalla ison joukon motivoituneita 
paikkakuntalaisia. Tällä on vaikutusta etenkin ilmapiiriin ja kansalaisten itseluottamukseen – me 
pärjätään kyllä!   
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Maakunnat Suomen elinkelpoisuudesta huolehtimassa: 

▪ Osallistujat näkevät maakuntien roolin hyvin keskeisenä Suomen elinkelpoisuudesta 
huolehtimisessa. 

▪ Maakuntaa pidetään riittävän suurena yksikkönä positiivisten muutosten aikaansaamiseksi.

▪ Maakunnissa alueen omat vahvuudet tunnetaan ja niitä voidaan jatkojalostaa yhdessä eri kuntien 
toimijoiden kesken. Eri kuntien toimijat voivat tuoda yhteiseen pöytään uniikkeja ajatuksia, ideoita ja 
osaamista, joita voidaan lähteä jatkojalostamaan ja toteuttamaan yhteistuumin. Maakunnilla 
ajatellaan olevan selvästi enemmän muskeleita kuin yksittäisellä kunnalla jonkin uuden ja 
kiinnostavan luomiseen. 

▪ Maakunnassa myös varojen käyttämisen ja kohdentamisen kontrollin sekä demokratian uskotaan 
toteutuvan paremmin kuin kunnissa. Tähän liittyen varttuneemmat ottivat ikävänä esimerkkinä esiin 
Kittilän tilanteen.  
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Kuntien rooli elinkelpoisuuden ylläpitämisessä:

▪ Osallistujien mukaan kunnilla on itsestään selvä rooli omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisessa. 
Varat tulee käyttää järkevästi, kuntalaisten etua ajatellen.

▪ Moni osallistujista huomautti kuitenkin, että henkitoreissaan taistelevan kunnan pelimerkit oman 
tilanteessa parantamiseen ovat vähäiset. 

▪ Varttuneempien ryhmässä huolehdittiin myös siitä, että pikkupaikkakuntien johtaminen saattaa 
toisinaan olla melko kuppikuntaista ja päättäjien omaa etua ajavaa.  
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

▪ Yksilön rooli elinkelpoisuuden säilyttämisessä:

▪ Innovointi ja rohkeus yrittää (ei kaikkien juttu) – valtiolla rooli kynnyksen madaltajana!

▪ Kouluttautumiseen ja asumiseen liittyvät ratkaisut (esim. terveys- ja sosiaalialan sekä opetustoimen 
töitä on saatavissa myös muualla kuin kasvukeskuksissa) 

▪ Omien kulutusvalintojen kontrolli – suosimalla suomalaista työllistämme suomalaisia! 
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Suomen säilyttäminen elinkelpoisena 

Mulla on katse 
lähitulevaisuudessa. 
Maakuntien rooli 
tulee kasvamaan tosi 
paljon, kun 
työvoimapalvelut 
siirretään 
maakuntien 
hoidettavaksi. M/R1

Yliopistojen ei kannata 
kilpailla samoista 
koulutuksista ja 
proffista, vaan 
profiloituminen on 
äärimmäisen tärkeää. 
Siinä pystyy valtio 
ottamaan roolia, että 
keskitetään niukkoja 
resursseja. M/R2

Pystyykö kukaan 
vaikuttamaan, jos 
ihmiset haluaa 
muuttaa pois. Ei se 
välttämättä tuota 
tulosta, jos luodaan 
työpaikkoja, kuten 
valtion virastoja 
maakuntiin. Ei ihmiset 
halua muuttaa sinne 
pääkaupunkiseudulta. 
M/R2
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Tulokset 

Aluekehittämisen 
retoriikka 
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Aluepoliittisen terminologian arviointia 

Aluekehitys Aluepolitiikka Elinvoimapolitiikka 

Ilmaisua pidetään vaikea 
selkoisena, sen sisällön/ 
merkityksen hahmottaminen on 
hankalaa. Politiikan jargonia.

Rahan lepsua jakamista – seuranta 
ontuu. 

Sanalla ’kehitys’ on positiivinen 
kaiku. 

Sana saanut negatiivista julkisuutta.  

Paperinen & kuiva 

Kylmä 

Vaalipuhetta 

Sisältää ajatuksen, että kituva 
alue, voidaan ajaa alas

’Elinvoimalla’ sanana positiivinen 
kaiku. 

Jotain uutta, viittaa muutoksen 
hakemiseen.  

Luo mielikuvaa siitä, että varoja 
kohdennetaan sinne, missä on 
pärjäämisen mahdollisuuksia.

Sisältö jälleen epäselvä –
millaisesta konkretiasta on 
kysymys.   
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Liitteet 
Värväyslomake & 
keskustelujen 
agenda  
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Värväyslomake 
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Värväyslomake 
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1. Alkujohdattelu (kaikki samassa tilassa) 15min 

▪ Moderaattorit esittäytyvät ja toivottavat osallistujat tervetulleiksi. Tilaisuuden ’pelisäännöt’ 
kerrataan: nauhoitukset/ kamerat, studiossa observoivat asiakkaat , kaikkien mielipiteet yhtä 
arvokkaita, kaikkien osallistuminen tärkeää… 

▪ Osallistujat esittäytyvät: Etunimi, ikä, ammatti, perhe

2. Lämmittely. (10min) 

▪ Teemme alkuun pienen kirjallisen harjoituksen – listatkaa minulle paperille 3 teille itsellenne 
merkityksellistä paikkaa Suomessa, ja perään tieto siitä, miksi ko. paikka on muodostunut teille 
tärkeäksi. Kirjoittakaa lisäksi, mikä kussakin paikassa on hyvää/ vahvuudet ja mikä huolestuttaa 
näiden paikkojen suhteen.   

SEURAAVAKSI SIIRRYMME PIENRYHMIIN 

Keskustelun flow
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Teemoja:

▪ Millainen on kuva Suomesta/miten jaottelet mielessäsi Suomen (SPONTAANI) → Miksi ko. jako/ 
mihin ajatuksesi perustuu? 

▪ Näytän tässä teille hieman erilaisia karttoja. Katsotaan millaisia ajatuksia ne teissä herättävät? 
KARTAT HEIJASTETAAN SEINÄLLE TAI JAETAAN PRINTTINÄ KULLEKIN OSALLISTUJALLE. KARTTOIHIN 
ON KIRJOITETTU KOODIT – TYYPPIÄ AK8, PT5, NÄMÄ OVAT TARPEEN, ETTÄ TIEDÄMME KOKO AJAN, 
MISTÄ KARTASTA OSALLISTUJAT PUHUVAT KOMMENTTEJAA ESITTÄESSÄÄN.

▪ Mikä näistä kartoista on se, joka eniten kuvaa omaa käsitystäsi Suomesta tämä päivänä? →
Miksi? 

▪ SITTEN KARTTA KERRALLAAN:

▪ Millaisen kuvan tämä kartta antaa Suomesta? → Miksi? 

▪ Kuinka lähellä se on tämän päivän todellisuutta/ käsitystäsi siitä? 

▪ Mikä tässä ’mallissa’ on hyvää/ tavoiteltavaa? 

▪ Mikä huonoa tai huolestuttavaa? 

▪ Minkälaisia yhtymäkohtia kartalla on siihen, millaisena näet Suomen tulevaisuuden?   

Keskustelun teemoja 
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▪ Kenen/ minkä vastuulla on se, että koko Suomi säilyisi elinkelpoisena? → Miksi? 

▪ Millaisia toimia tarvitaan, jotta koko Suomi olisi elinvoimainen (PUMPPAA: miltä tasolta odotetaan 
ko. toimia: valtio, kunnat, maakunnat, itse kukin)? 

▪ Pitäisikö valtiolla olla alueiden kehityseroja tasaava rooli? Jos kyllä, niin mitä valtion pitäisi tehdä? →
Miksi? Entä vielä, millaisia odotuksia valtioon kohdistetaan tässä asiassa? 

▪ Pitäisikö valtion varoja (veroeuroja) suunnata alueille?

▪ Mikä on oikeudenmukaista? Toivottavaa? 

▪ Pitäisikö luottaa, että kukin pärjää omilla voimillaan eikä heikommista alueista tarvitse yhteisesti  
kantaa huolta? → Miksi? 

▪ Jos osallistujat kokevat, että apua pitää tarjota heikommin pärjääville alueille – olisivatko kaikki 
avuntarvitsijat samalla linjalla? Miten päätetään se, mihin ja millä perusteilla varoja 
suunnataan? 

Keskustelun teemoja 
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▪ Puhutaan vielä taantuvista alueista; pitäisikö valtion tarjota  ihmisille/ yrityksille taloudellisia 
kannustimia, jotta ihmiset voisivat asua eri puolilla maata? → Minkätyyppiset kannustimet voisivat 
toimia/ tuntua reiluilta & kohtuullisilta? 

▪ Miten muuten valtio voi vaikuttaa alueiden ilmapiiriin tai tulevaisuuden näkymiin? Millaista toimista 
voisi olla hyötyä? → Miksi? 

▪ Millainen on yritysten rooli alueiden elinvoimaisuudesta huolehdittaessa? → Mikä on yritysten 
vastuulla? Mitä yrityksiltä odotetaan? 

Pitäisikö valtionyhtiöillä olla erityinen aluepoliittinen rooli, esim. pääkonttoreiden sijainti, Fortum 
Vaasaan? 

▪ Miten suhtaudutaan seuraaviin käsitteisiin: aluekehittäminen, elinvoimapolitiikka, aluepolitiikka. 

Keskustelun teemoja 


