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TIIVISTELMÄ 
 
Helena Tuorila, Kuluttajatutkimuskeskus 
”Täällä maalla on hyvä asua.” Kokemukset maaseudusta uutena 
asuinympäristönä 

 
Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen suhde asuinympäristön ja elämäntavan välillä on. 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 27:ää vuosina 2000–2004 maaseudulle muutta-
nutta henkilöä. Tutkimuspaikkakuntina olivat Nurmo, Vesilahti, Laukaa, Pohja, Mänty-
harju, Rautavaara ja Valtimo. 

Tutkimustulosten perusteella ihmisten elämäntapa ja arvot vaikuttavat ensisijaisesti 
asuinympäristön valintaan, mutta tämän jälkeen asuinympäristö vaikuttaa elämäntapaan 
sekä elämässä tärkeiksi koettuihin asioihin. Elämäntapa ja asuinympäristö ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. Elämäntapa ilmenee ensin ajatuksellisella tasolla, itselle tärkeiden 
arvojen tiedostamisena ja mielikuvina paremmasta elämästä. Ajatuksellisen tason jälkeen 
tulee toiminnallinen taso. Tässä se ilmenee maaseudulle muuttoon liittyvänä tiedon-
hankintana ja muuttona toiveiden asuinpaikkaan. Toiminnalliseen tasoon sisältyy joka-
päiväinen elämä, jota tärkeät elämänarvot muokkaavat. Maaseudulle muuton jälkeen 
onnistuneet asumiskokemukset vahvistavat alun perin maaseudulle muuttoon johtanutta 
elämäntapaa.  

Hyvät ihmissuhteet ja terveys ovat maaseudulle muuttaneille henkilöille tärkeimpiä 
elämänarvoja. Haastateltujen henkilöiden tärkeiksi kokemat arvot viittaavat siihen, etteivät 
maaseudulle muuta ainoastaan perinteisiin arvoihin tukeutuvat henkilöt, vaan se tarjoaa 
toivotun asuinympäristön myös modernit arvot omikseen kokeville henkilöille. 

Haastateltavien kertomukset ajankäytön muuttumisesta maaseudulle muuton jälkeen 
osoittavat ajankäytön muuttuneen selvästi laadullisesti parempaan suuntaan. Asuin-
ympäristön muutoksen myötä myös elämänlaadun koetaan parantuneen. Maaseudulla ei ole 
samanlaista ahdistavaa kiireen ilmapiiriä kuin kaupungeissa. 

Hyvä asuinpaikka on rauhallinen, turvallinen ja lähellä luontoa. Rauhallisuus merkitsee 
mahdollisuutta irrottautua muista ihmisistä. Maaseudulla korostuu ihmisten ja luonnon 
välinen suhde. Maaseutu tarjoaa sellaisia elämyksiä, jotka kaupunkiympäristössä eivät ole 
mahdollisia. Maaseudun elämyksellisyyden vahvuus löytyy arkisuudesta ja tavan-
omaisuudesta. Elämysten saaminen ei edellytä ennakkovalmistautumista. 

Maaseudun sosiaalisuus ilmenee niin yksilö-, asuinympäristö- kuin yhteisötasolla. 
Sosiaalisuuden toimivuus kaikilla tasoilla on tärkeää, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti 
uudessa asuinpaikassa viihtymiseen. Fyysisten tekijöiden toimivuus, kuten hyvä asunto, ei 
korvaa sosiaalisessa elämässä ilmeneviä ongelmia.  

Ihmiset muuttavat maaseudulle muiden tekijöiden kuin monipuolisten palvelujen vuoksi. 
Asuinpaikkaa valittaessa kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi rauhalliseen ympä-
ristöön kuin palvelujen läheisyyteen. Palvelujen mahdollisesti heikko saatavuus ei aiheuta 
vaikeuksia, sillä siitä ollaan jo muuttovaiheessa tietoisia. Suppeaan palvelutarjontaan 
osataan varautua ennalta.  

Haastatellut henkilöt suosittelevat maaseudulle muuttamista omien kokemustensa 
perusteella. Muuttaessa ei kuitenkaan saa lähteä liian idealistisesti liikkeelle. Uudesta 
asuinpaikasta ja sen tarjoamista palveluista kannattaa ottaa selvää riittävän monipuolisesti. 
Mitä realistisempi kuva maaseudulle muuttavalla henkilöllä on uudesta asuinympäristös-
tään, sitä paremmat edellytykset hänellä on sopeutua uuteen asuinympäristöönsä ja viihtyä 
siellä. 
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SAMMANDRAG 
 
Helena Tuorila, Konsumentforskningscentralen 
”Det är trevligt att bo här på landet.”  Erfarenheter om landsbygden 
som en ny boendemiljö 

 
I undersökningen utreds förhållandet mellan boendemiljön och livsstilen bland dem som 
flyttat till landet. Undersökningen är en del av ett mera omfattande projekt som utreder 
landsbygdens dragningskraft och konsumenternas individuella livsstilar. Undersöknings-
materialet insamlades genom att intervjua 27 personer som hade flyttat till landsbygden 
under åren 2000–2004. Undersökningsorterna var Nurmo, Vesilax, Laukas, Pojo, Mänty-
harju, Rautavaara och Valtimo. 

Enligt resultaten inverkar människornas livsstil och värderingar i första hand på valet av 
boendemiljö, men efter detta inverkar boendemiljön på livsstilen och de saker som upplevs 
som viktiga i livet. Livsstilen och boendemiljön är i ständig växelverkan. Livsstilen yttrar 
sig först på tankenivån, genom att man blir medveten om de värden som är viktiga för en 
själv och genom föreställningar om ett bättre liv. Efter tankenivån kommer den funktionella 
nivån. Här yttrar den sig så att man söker information om flyttning till landsbygden och att 
man flyttar till den plats man drömt om. I den funktionella nivån ingår det dagliga livet som 
påverkas av viktiga värden i livet. Efter flyttningen till landsbygden stärker lyckade 
boendeerfarenheter den livsstil som ursprungligen ledde till flyttningen till landsbygden.  

Bra mänskliga relationer och hälsa är de viktigaste livsvärdena för de personer som 
flyttat till landsbygden. De värden som är viktiga för de intervjuade tyder på att de som 
flyttar till landsbygden inte enbart stöder sig på traditionella värden utan att landsbygden är 
en önskad boendemiljö även för personer som tillägnat sig moderna värden. 

De intervjuades berättelser om förändrad tidsanvändning efter flyttningen till lands-
bygden visar att tidsanvändningen förändrats i en kvalitativt klart bättre riktning. I och med 
boendemiljöns förändring upplever man att även livskvaliteten har blivit bättre. På lands-
bygden finns inte samma tryckande atmosfär av brådska som i städerna. 

En bra bostadsort är lugn, trygg och nära naturen. Lugnet innebär en möjlighet att 
komma ifrån andra människor. På landsbygden betonas förhållandet mellan människan och 
naturen. Landsbygden erbjuder upplevelser som inte är möjliga i stadsmiljön. Lands-
bygdens rikedom på upplevelser går att finna i vardagligheten och vanligheten. Upplevelser 
förutsätter inte förhandsförberedelser. 

Landsbygdens sociala dimension kommer fram så väl på individens, bostadsortens som 
på samhällets nivå. Det är viktigt att det sociala fungerar på alla nivåer, ty det har en 
avgörande inverkan på trivseln på den nya bostadsorten. De fysiska faktorerna, t.ex. en bra 
bostad, överväger inte problem i det sociala livet.  

Människor flyttar till landsbygden på grund av andra faktorer än mångsidiga tjänster. 
Vid val av bostadsort fäster man mera vikt vid till exempel den lugna miljön än närheten till 
service. Den eventuellt svaga tillgången till service är inget problem, om man är medveten 
om den redan i flyttningsskedet. Man kan oftast förbereda sig på det begränsade service-
utbudet i förväg.  

De intervjuade personerna rekommenderar flyttningen till landsbygden utgående från 
sina egna erfarenheter. När man flyttar är det ändå viktigt att man inte sätter igång med för 
stora förväntningar. Det gäller att tillräckligt grundligt ta reda på den nya bostadsorten och 
dess serviceutbud. Ju mera realistisk bild de som flyttar till landsbygden har av sin nya 
bostadsort, desto bättre förutsättningar har de att anpassa sig till sin nya boendemiljö och 
trivas där. 

 
Ämnesord: 
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ABSTRACT 
 
Helena Tuorila, National Consumer Research Centre 
”We like it here in the country.” Experiences of the countryside  
as a new living environment 
 
The study examines the relationship between living environment and lifestyle among in-
migrants to rural areas. This is part of a broader research project focusing on consumers’ 
individualistic lifestyles and the appeal of the countryside. The study data were gathered by 
interviewing 27 in-migrants to rural areas in 2000–2004. Seven rural locations in Finland 
were included in the study: Nurmo, Vesilahti, Laukaa, Pohja, Mäntyharju, Rautavaara and 
Valtimo. 

The study results show that lifestyle and value set are the primary criteria affecting 
people’s choice of living environment. After that, however, the living environment begins 
to impact their lifestyle and the things they consider important in their lives. Lifestyle and 
living environment are in constant interaction. Lifestyle emerges first at the level of 
thought, as a consciousness of the values which are important to oneself and as a mental 
image of a better life. This is followed by the level of action, which here means seeking 
information on counter-urban migration and then as the actual move to the place of one’s 
dreams. The level of action covers day-to-day life, as shaped by the life values that one 
finds important. Favourable experiences of rural living help to reinforce the lifestyle that 
originally led to migration.  

Good human relationships and health appear to be the most important life values for in-
migrants to rural areas. The values that our interviewees reported as important to 
themselves indicate that not only people with traditional values move to live in the country 
but that the countryside also offers an attractive living environment for people with modern 
values. 

Interviewees’ stories about changes in their time-use after migrating to a rural location 
show that time-use had changed into a clearly better direction in terms of quality. The 
change of living environment had improved their quality of life. The countryside was found 
to lack the kind of oppressive atmosphere of hurry that a city has. 

A good place to live in, according to the respondents, is one that is peaceful, safe and 
close to nature. Peacefulness here refers to a chance to get away from other people. The 
countryside underlines the relationship between man and nature. It offers experiences that 
are not possible in an urban environment. The strength of these experiences lies in their 
everydayness and ordinariness: experiencing does not require any special advance 
preparations.  

The social nature of the countryside becomes evident both at the level of the individual, 
the living environment and the community. Socialness is important at all levels because it 
has a decisive impact on how in-migrants like living in their new environment. Functional 
physical factors like good housing do not compensate for problems in social life.  

The reasons for moving to the countryside do not include factors like versatile services. 
In their choice of living location migrants pay more attention to things like a peaceful 
environment than closeness to services. The potentially poor availability of services does 
not cause problems if people are aware of them already before they migrate. Migrants have 
usually adjusted themselves to the narrow service supply beforehand.  

Interviewees recommended a move to the countryside on the basis of their own 
experiences. Yet, people should not start out too idealistically. Would-be migrants were 
advised to find out about the new living environment and the services offered there from 
various perspectives. The more realistic a picture one has of the new living environment, 
the better are one’s chances of adapting to the new environment and enjoying living there. 
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Migration, rural areas, internal migration, rural migration, values, lifestyles 

 



ESIPUHE 
 
Millainen on asuinympäristön ja elämäntavan välinen suhde maaseudulle muutta-
neiden keskuudessa? Vastauksia kysymykseen haetaan käsillä olevassa tutkimuk-
sessa. Tutkimus on toinen osa vuonna 2004 käynnistynyttä laajahkoa maaseudun 
vetovoimaisuutta ja kuluttajien yksilöllisiä elämäntapoja selvittävää hanketta. 
Tutkimus syventää edeltäneen kyselytutkimuksen (Kytö ja Aatola 2006) tuottamia 
tuloksia maaseudun vetovoimaisuudesta asuin- ja elinympäristönä ja yksilöllisten 
elämäntapojen mahdollistajana. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kaksi-
kymmentäseitsemän  vuosina 2001–2004 maaseudulle muuttanutta henkilöä. 
Tutkimuspaikkakuntina olivat Nurmo, Vesilahti, Laukaa, Pohja, Mäntyharju, 
Rautavaara ja Valtimo. 

Tutkimuksen on toteuttanut Kuluttajatutkimuskeskuksessa erikoistutkija Helena 
Tuorila. Kuluttajatutkimuskeskus esittää lämpimät kiitokset Helena Tuorilalle 
ammattitaitoisesti tehdystä tutkimuksesta ja kiinnostavan tutkimusraportin kirjoit-
tamisesta. 

Tutkimusta on rahoittanut osittain maa- ja metsätalousministeriö. Lämpimät 
kiitokset ministeriölle tärkeästä taloudellisesta tuesta, jota ilman tutkimusta ei olisi 
voitu tehdä. Tutkimusta ohjasi asiantunteva johtoryhmä, johon kuuluivat ylitarkas-
taja Johanna Heikkilä maa- ja metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Anne Jarva 
ympäristöministeriöstä, professori Heikki Eskelinen Joensuun yliopistosta, profes-
sori Hannu Katajamäki Vaasan yliopistosta sekä johtaja Eila Kilpiö Kuluttaja-
tutkimuskeskuksesta. Kiitokset johtoryhmälle arvokkaasta palautteesta tutkimuksen 
eri vaiheissa. 

Haastatteluihin osallistuneet, maaseudulle muuttaneet henkilöt ansaitsevat erityi-
set kiitokset. Tutkimus ei olisi toteutunut ilman heidän ajankäyttöään ja vaivan-
näköään. Palautteesta hyötyvät niin maaseudun asuin- ja elinympäristön kehittämi-
seksi ponnistelevat toimijatahot kuin maaseudulle muuttamista harkitsevat kulut-
tajatkin. 

 
Helsingissä maaliskuussa 2006 
 
 
Johanna Leskinen 
tutkimuspäällikkö 
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1 JOHDANTO 

Muuttoliikkeen valtavirta suuntautuu maaseudulta kaupunkeihin eri ikäryhmissä: nuoret 
muuttavat opiskelupaikkakunnilleen, aikuiset yrittävät varmistaa työllisyytensä muutta-
malla lähelle kasvukeskuksia ja ikääntyvä väestö pyrkii hyvien terveyspalvelujen ääreen. 
Viime vuosina kaupungistumisen oheen on syntynyt kasvava muuttoliike kaupungeista 
takaisin maaseudulle, ns. vastavirtaan muutto. Asuminen maaseudulla voi hyvin olla 
vaihtoehto suomalaiselle kaupunkiasumiselle. Tätä mieltä ainakin ovat aikaisempaa 
useammat maaseudulle muuttavat henkilöt, jotka perustelevat muuttopäätöstään kasvu-
keskuksista maaseudulle mm. kaupunkiympäristöä turvallisemmalla asuinympäristöllä, 
julkisten palvelujen saamisella ilman jonottamista sekä asumisen edullisuudella. Raken-
taahan – vähän yleistäen – maaseudulle esimerkiksi pääkaupunkiseudulla omistamansa 
kerrostalohuoneiston hinnalla omakotitalon ja hankkii vielä auton kaupanpäällisiksi. 
Varsinkin lapsiperheet muuttavat kaupungista maaseudulle asumistason nostamiseksi ja 
eläkeläiset viettämään lokoisia vanhuudenpäiviä. 

Monien tutkimusten mukaan maaseutu on hyvin haluttu asuinympäristö. Maaseudun 
suosiota lisäävät entisestään aikakauslehtien jutut maaseudulle muuttaneiden henkilöiden 
hyvistä kokemuksista: uuden asuinympäristön ja paremman elämänlaadun ylistämisestä. 
Entistä useampi olisi valmis muuttamaan maaseudulle asumaan, mikäli siihen olisi 
mahdollisuus. Monet myös tekevät näin. Kyse ei ole ainoastaan paluumuuttajista, vaan 
uusista maaseudun asukkaista, joilla on aito halu asua ja toimia maaseudulla. Maaseutu 
vetoaa nykyisin erityisesti aktiivisiin ja omatoimisiin ihmisiin, joiden toiveiden mukainen 
asuminen jättää tilaa harrastuksille, eläimille ja puutarhanhoidolle. Maaseudulla isolla 
tontilla asuessa ei tarvitse miettiä, häiritsevätkö omat toimet naapureita, kuten kaupun-
gissa. Monet hakevat maaseudun rauhasta myös turvallista kasvuympäristöä lapsilleen. 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004.) Maaseutu voi olla sinne muuttavalle henki-
lölle mahdollisuus itsensä ja oman elämäntapansa toteuttamiseen. 

Kuluttajatutkimuskeskuksessa toteutettavan Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien 
yksilölliset elämäntavat -tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on selvittää maaseudun 
vetovoimaisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä jäsentää maaseudulla asumista suosi-
via elämäntapatyyppejä. Tutkimuskokonaisuus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä ja 
erikseen raportoivasta tutkimusosiosta, kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta osiosta. 
Loppuraportti kootaan yhteiseksi johtopäätös- ja toimenpideraportiksi. 

Nyt käsillä olevassa laadullisessa tutkimusosiossa syvennytään maaseudulle muuttoon 
ja maaseudulle muuttajien elämäntapaan. Muuttoliiketutkimuksen ja elämäntapa-
tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia on tarkasteltu hankkeen kvantitatiivisessa osiossa 
(Kytö – Aatola 2006). Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli selittää, miten asuin-
ympäristö vahvistaa elämäntavan toteuttamista. Laadulliselle tutkimukselle on kuitenkin 
tyypillistä, että tutkimussuunnitelma elää tutkimushankkeen mukana ja esimerkiksi 
tutkimuksen tavoite tarkentuu tutkimuksen käynnistyttyä. Tässä tapauksessa haastattelu-
aineiston kerääminen auttoi täsmentämään alun perin abstraktia tavoitetta. Tutkimus-
kysymys täsmentyi muotoon, minkälainen suhde asuinympäristön ja elämäntavan välillä 
on. Valitaanko asuinympäristö elämäntavan mukaan vai muokkautuuko elämäntapa 
asuinympäristön mukaan? 

Tutkimuksen tavoitteen suuntaviivat löytyvät Matti Kortteisen tutkimuksesta Lähiö: 
tutkimus elämäntapojen muutoksesta (1982). Matti Kortteinen on laadullisen elämän-
tapatutkimuksen pioneereja maassamme ja hänen tutkimuksensa ensimmäinen syvä-
haastatteluihin perustuva selvitys siitä, millaista on elämä uusissa 1970-luvulla rakenne-
tuissa betonilähiöissä. Tutkimuksessa lähiön asukkaat kertovat itse elämästään, siitä mitä 
he lähiöön muuttaessaan odottivat ja minkälaiseksi todellisuus on osoittautunut. Maa-
seudulle muuttaneet henkilöt saavat tässä tutkimuksessa kertoa omasta elämästään: niin 
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muuttoon liittyneistä odotuksista kuin jokapäiväisestä elämästään uudessa asuin-
paikassaan. Oliko maaseudulle muutto onnistunut ratkaisu ja minkälaiseksi jokapäiväinen 
elämä maaseudulla on muodostunut? 

1.1 Tutkimusaineiston kerääminen ja kuvaus 

Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluilla, sillä tavoitteena on kuvailla, tulkita ja ymmär-
tää, minkälainen suhde asuinympäristön ja elämäntavan välillä on. Haastatteluilla 
tavoitetaan pitkälle strukturoitua kyselyä paremmin haastateltavien näkökulma, tietämys 
ja ymmärrys tutkittavasta asiasta. Haastateltavat voivat kertoa omilla sanoillaan, jäsen-
nyksillään, esimerkeillään ja järjestyksessään sen, mitä asiasta haluavat.  

Haastattelukysymykset jakaantuivat neljään ryhmään. Koska tutkimuksen tavoitteena 
on hankkia tietoa asuinympäristön ja elämäntavan välisestä suhteesta, keskittyy ensim-
mäinen kysymysryhmä siihen, minkälainen haastateltavan elämäntapa on ja miten se 
ilmenee käytännössä. Muissa kysymysryhmissä syvennytään siihen, miten erilaiset 
sosiaaliset, taloudelliset ja fyysiset tekijät vaikuttavat elämäntavan ja asuinympäristön 
suhteeseen. Yksityiskohtainen haastattelurunko selviää liitteestä 1.  

Haastateltavat henkilöt valittiin Maallemuutto ja maalla eläminen -kyselyyn (Kytö – 
Aatola 2006) vastanneista henkilöistä, sillä laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 
ymmärtää paremmin maaseudulle muuttaneiden henkilöiden toimintaa ja motiiveja. 
Kyselyyn vastanneet henkilöt jaettiin viiteen faktoriin: työtä arvostavat, omaa rauhaa ja 
vapautta arvostavat, hyviä palveluja arvostavat, sosiaalisia suhteita arvostavat ja tapah-
tumarikasta elämää arvostavat. Näistä faktoreista laadulliseen tutkimukseen valittiin 
työtä, omaa rauhaa ja vapautta sekä tapahtumarikasta elämää arvostavat. Näihin kolmeen 
faktoriin luokitelluista vastaajista poimittiin kustakin yhtä monta haastateltavaa, jotka 
vielä jaettiin tasan tutkimuspaikkakuntien kesken.  

Laadullisen tutkimuksen aineisto ei edusta kaikkia maaseudulle muuttajia. Haastatelta-
vat henkilöt on valittu postikyselyyn vastanneista henkilöistä siten, että aineistona on 
käytetty uudella asuinalueellaan vain erinomaisesti tai hyvin viihtyviä.  

Koska laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä varsin pieneen määrään tapauk-
sia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti, tehtiin tässä tapauk-
sessa 27 haastattelua. Haastattelujen määrää painotettiin alueittain siten, että kaupungin 
läheiseen maaseutuun kuuluvissa kunnissa (Nurmo ja Vesilahti) tehtiin 12 haastattelua. 
Ydinmaaseutuun kuuluvissa kunnissa (Laukaa ja Pohja) haastateltiin 9 henkilöä ja 
harvaan asutun maaseudun kunnissa (Mäntyharju, Rautavaara ja Valtimo) 6 henkilöä.  

Koska haastateltavien henkilöiden määrää painotettiin alueellisesti, vaihtelee paikka-
kunnittain tehtyjen haastattelujen määrä. Vaihtelu johtuu myös siitä, että kuntaluokka 
nähtiin haastatteluja tehtäessä kuntaa tärkeämpänä. Tämän vuoksi esimerkiksi ydin-
maaseutuun kuuluvista kunnista Pohjassa tehtiin enemmän haastatteluja kuin Laukaassa. 
Kaiken kaikkiaan Nurmossa, Vesilahdella ja Pohjassa haastateltiin jokaisessa kuutta 
henkilöä. Sekä Laukaalla että Mäntyharjulla haastateltiin kolmea henkilöä. Näiden lisäksi 
haastateltiin vielä kahta Valtimolaista ja yhtä Rautavaaralaista henkilöä.  

Mahdollisille haastateltaville lähetettiin ensin kirje, jossa kerrottiin tutkimuksesta. 
Vähän tämän jälkeen heille soitettiin haastatteluajankohdan sopimiseksi. Tässä vaiheessa 
kymmenen henkilöä kieltäytyi haastattelusta sillä perusteella, ettei tutkimukseen osallis-
tuminen kiinnosta tai siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa. Viittä henkilöä ei lukuisista 
yrityksistä huolimatta tavoitettu. Esimerkiksi matkapuhelimen vastaajaan jätetty viesti ei 
takaa yhteyden syntymistä. Tällaiset tavoittamattomuudet tulkitsen merkiksi siitä, ettei 
henkilö halua osallistua tutkimukseen. Kielteiset suhtautumiset tutkimukseen eivät 
aiheuttaneet aineiston keräämiselle ongelmia. Haastattelusta kieltäytyneiden ja tavoitta-
mattomien henkilöiden tilalle poimittiin uudet haastateltavat.  
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Mielenkiintoista haastattelusta kieltäytyneissä henkilöissä on, että miehet kieltäytyivät 

haastattelusta naisia selvästi useammin. Mitenkään yllättävää se ei ole, sillä miesten 
passiivisuus tulee esiin myös Maallemuutto ja maalla eläminen -kyselyssä, johon naiset 
vastasivat miehiä useammin (Kytö – Aatola 2006). Yhtäläisyydet kyselyyn vastanneiden 
ja haastateltujen henkilöiden välillä tulevat esiin myös tutkimukseen osallistumisen 
siirtämisessä. Joissakin kyselylomakkeissa mainittiin erityisesti, että vaimo täytti lomak-
keen miehen puolesta, koska vastaus olisi muuten jäänyt lähettämättä. Haastatteluista 
sopiessa muutama mies yritti ehdottaa vaimonsa haastattelemista sillä perusteella, että 
hän osaisi vastata paremmin kysymyksiin.  

Haastatelluista henkilöistä 8 oli miehiä ja 19 naisia. Naisten suuri osuus haastatelluissa 
henkilöissä ei ole ongelma tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta. Monessa tapauksessa 
haastatellut naiset edustivat perhettään ja näin myös esimerkiksi puolisoidensa mieli-
piteitä siten, että toimiva perhesuhde edellyttää samantasoisia näkemyksiä elämänarvoista 
ja hyväksi koetusta elämäntavasta. Niin ikään haastatellut henkilöt puhuivat haastatte-
luissa usein ”me” muodossa korostaen yhteisiä arvoja ja valintoja.   

Sukupuolta tärkeämpää tutkimuksessa on, että haastateltavat pystyvät antamaan tarvit-
tavaa tietoa maaseudulle muuttamisesta ja siellä asumisesta. Eniten tämä tulee esiin niissä 
kysymyksissä, joilla kerättiin tietoa ”menneisyydestä”. Haastatellut henkilöt ovat muutta-
neet nykyisille asuinpaikkakunnilleen vuosina 2000–2004. Vuosien kokemus paikka-
kunnalla asumisesta auttaa jäsentämään näkemyksiä uudesta asuinpaikkakunnasta. 
Uudelle asuinpaikkakunnalle muutosta ei kuitenkaan ole kulunut liian pitkää aikaa siinä 
mielessä, etteivät haastateltavat enää muistaisi muuttoon liittyviä asioita.   

Tutkimuksessa ei ole mahdollista selvittää, mitä haastattelusta kieltäytyneiden pois-
jäänti merkitsee tulosten kannalta. Kieltäytyivätkö haastattelusta sellaiset henkilöt, joiden 
kokemuksiin ja käsityksiin olisi sisältynyt erityisesti kielteisiä kokemuksia maaseudulla 
asumisesta? Suostuivatko tutkimukseen henkilöt, joilla on etupäässä positiivisia koke-
muksia ja käsityksiä? Haastattelujen perusteella maaseudulla asumisesta syntyy hyvin 
myönteinen vaikutelma. Vaikka haastatellut henkilöt olivat valintoihinsa pääsääntöisesti 
tyytyväisiä, tuli haastatteluissa esiin myös maaseudulla asumisen huonoja puolia. Elämä 
maaseudulla ei ole pelkkää auringonpaistetta.  

Katsonkin haastateltujen henkilöiden edustavan eräänlaista ”keskilinjaa”. He toivat 
esiin maaseudulla asumiseen liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Erityisesti huonoja koke-
muksia omaavien henkilöiden haastatteluissa olisivat nimenomaan epäkohdat saattaneet 
painottua liikaa. Tutkimuksen tavoitteena ei ole nimenomaan epäkohtien etsiminen, vaan 
kokonaiskuvan muodostaminen siitä, minkälainen suhde asuinympäristön ja elämäntavan 
välillä vallitsee. 

Iältään haastatellut olivat 30–70-vuotiaita. Keskimäärin he olivat 46-vuotiaita, kun 
kyselyyn vastanneet olivat keskimäärin 40-vuotiaita. Miesten lisäksi alle 30-vuotiaiden 
henkilöiden suostutteleminen haastateltaviksi oli vaikeaa.  

Haastatelluista henkilöistä neljän korkein koulutus oli kansa- tai keskikoulu. Yhdellä 
oli ylioppilastutkinto ja kuudella ammattikoulututkinto. Opistotasoinen tutkinto oli 
yhdeksällä haastatellulla ja korkeakoulutasoisen tutkinnon oli suorittanut seitsemän 
henkilöä.  

Eniten haastatelluissa henkilöissä oli alempia toimihenkilöitä (10 henkilöä). Kuusi 
haastateltua oli ylempiä toimihenkilöitä. Kolme haastatelluista oli työntekijöitä ja saman 
verran yrittäjiä. Kaksi haastateltavaa oli opiskelijoita, samoin kuin eläkeläisiä. Yksi 
haastateltava oli kotiäiti.  

Kahdeksan haastateltavaa asui yksin, kuusi edusti kotitaloustyypiltään lapsetonta paria 
(lapset olivat joko muuttaneet pois tai niitä ei ollut), kymmenen haastateltavaa kuului 
vanhemmat ja lapsia -kotitaloustyyppiin, yksi oli yksinhuoltaja ja kaksi haastateltavaa ei 
sopinut mihinkään edellä olevista luokitteluista. Haastatellut henkilöt edustavat näin 
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kotitaloustyypiltään monipuolisempaa ryhmää kuin kyselyyn vastanneet, joista lähes 
neljäkymmentä prosenttia on lapsettomia pareja (Kytö – Aatola 2006).   

Haastattelut tehtiin syyskuun 2005 ja marraskuun 2005 välisenä aikana haastateltaville 
sopivassa paikassa heille sopivana ajankohtana. Käytännössä tämä tarkoitti haastattelujen 
tekemistä haastateltavien kotona tai työpaikalla. Noin puolet haastatteluista (13 kpl) 
tehtiin puhelimitse haastateltavien toivomuksesta. Puhelinhaastattelujen määrä kasvoi 
suunniteltua suuremmaksi myös siitä syystä, että se vaikutti haastatteluun suostumiseen. 
Ensimmäisissä mahdollisille haastateltaville lähetetyissä kirjeissä ei mainittu puhelin-
haastattelun mahdollisuutta. Kieltäytymisten vuoksi saatekirjeeseen lisättiin maininta, että 
haastattelu voidaan tehdä myös puhelimitse, minkä jälkeen kieltäytymisten määrä väheni 
huomattavasti. Puhelinhaastattelujen suosiota selittää sen kaikinpuolinen vaivattomuus 
myös haastateltavalle. 

Haastattelujen erilaiset toteutustavat (kasvokkain tai puhelimitse) eivät vaikuttaneet 
haastattelujen sisältöön. Puhelinhaastattelut olivat sisällöllisesti jonkin verran jämäkäm-
piä, eikä niissä keskustelu saanut kasvokkaisen haastattelun tavoin mahdollisuuksia 
rönsyilyyn. Molemmat haastattelutavat täyttivät tavoitteensa sikäli, että ne tuottivat tietoa 
maaseudulle muuttaneiden henkilöiden elämästä.  

Ennen haastattelua kerrattiin ja syvennettiin vapaamuotoisessa alkukeskustelussa 
henkilöiden tietämystä tutkimuksesta ja haastattelusta. Tutkimuksen kertaaminen oli 
tarpeen, sillä suurin osa haastatelluista henkilöistä ei muistanut enää vastanneensa 
Maallemuutto ja maalla eläminen -kyselyyn. Vuosi on pitkä aika ja tutkimukseen osal-
listuminen ei pysy ihmisten mielessä, ellei aihe erityisesti kiinnosta ja ellei muistamiselle 
ole jotain perustetta. Alkukeskustelussa korostuivat luottamuksellisuusasiat, kuten 
haastateltavien henkilöllisyyden salassa pitäminen ja haastattelussa esiin tulevien tietojen 
käyttäminen ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Haastateltavat saivat myös esittää tutki-
mukseen ja haastatteluun liittyviä kysymyksiä. Useimmiten haluttiin tietää, mitä hyötyä 
tutkimuksesta on ja kuka sen rahoittaa. Kasvokkain tai puhelimitse tehdyt haastattelut 
kestivät noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. 

1.2 Aineiston analysoiminen ja tulosten esittäminen 

Haastattelut analysoitiin siten, että haastateltavien esiin nostamat näkemykset ja näke-
myksille antamat merkitykset saatiin esiin. Haastattelujen analysointi eteni ajatuksellisena 
prosessina, joka käynnistyi itse asiassa heti ensimmäisen haastattelun jälkeen. Varsi-
naisena analysointiyksikkönä oli elämäntapaan ja siihen vaikuttaviin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja fyysisiin tekijöihin liittymä lausuma. Jokaiseen haastattelukysymykseen 
liittyvistä lausumista poimittiin tärkeät ilmaisut, minkä jälkeen pyrin ymmärtämään 
ilmaisuihin sisältyvät merkitykset. Merkitysten ymmärtäminen tarkoitti eläytymistä 
siihen, mitä tiedonlähde lausumillaan tarkoittaa, miten ne liittyvät hänen muihin koke-
muksiinsa ja käsityksiinsä sekä miten asia voidaan hahmottaa sisällöllisenä kokonaisuu-
tena.  

Tulosten tuottaminen ei tapahtunut suoraviivaisesti, vaan tulkinta ja ymmärtäminen 
muodostivat spiraalimaisen keskinäisen kommunikaatioprosessin. Kokonaisuuden 
ymmärtäminen tapahtui osien kautta ja osien ymmärtäminen kokonaisuuden kautta. 
Analyysi edellytti jatkuvaa vuoropuhelua haastatteluaineistojen kanssa ja ajattelun 
kyseenalaistamista. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta jakaantuu koko tutkimus-
prosessiin, sillä aineiston kerääminen, analysoiminen, tulkinta ja raportointi kietoutuvat 
yhteen (Eskola – Suoranta 2000).  

Haastattelurepliikkien esittäminen tulosten raportoinnissa ei perustu pelkästään tekstin 
elävöittämiseen. Niiden avulla tuodaan haastateltavien ääni esiin ja todennetaan merki-
tysten tulkinnat. Esimerkit olen valinnut siten, että ne havainnollistavat omassa konteks-
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tissaan vallitsevaa tilannetta parhaiten. Kielellisesti esitettäviä haastattelurepliikkejä on 
stilisoitu  asiasisältöön vaikuttamattoman toiston poistamiseksi. Haastattelurepliikeistä 
näkyy haastattelun juokseva numero ja paikkakunta. Tarkempia tietoja haastateltavista ei 
näiden haastattelurepliikkien yhteydessä anneta haastateltavien anonymiteetin suojaami-
seksi.  

Haastattelujen analysoinnin tulokset esitetään siten, että ensin paneudutaan siihen 
elämäntapaan, mikä saa ihmiset muuttamaan maaseudulle. Maaseudulle muuttamiseen ja 
pelkästään jo sen harkitsemiseen on olemassa jokin syy, mikä löytyy tässä tapauksessa 
ihmisten elämäntavasta sekä siihen liittyvistä tärkeistä elämänarvoista. Halu muuttaa 
maalle näyttäytyy eräänlaisena verukkeena, jonka takaa löytyy todellinen syy joka-
päiväiseen elämään kohdistuville muutoksille.  

Tämän jälkeen paneudutaan maaseudulle muuttamiseen sekä siitä seuraaviin sosiaali-
siin ja taloudellisiin muutoksiin. Maaseudulle muuttoa harkitsevat henkilöt saavat myös 
neuvoja haastatelluilta henkilöiltä. Viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset niin 
tutkimuksen tuottamista tuloksista kuin sen toteutuksesta.  

Ennen tutkimuksen tuloksiin paneutumista on syytä tarkastella maaseutu-käsitteelle 
annettuja merkityksiä, sillä ne eivät ole yksiselitteisiä. Varsinaisten haastattelukysymys-
ten lisäksi maaseudulle muuttaneiden henkilöiden kanssa keskusteltiin myös siitä, mikä 
oikein on maaseutua. Monesti nämä keskustelut lähtivät liikkeelle siitä, kun haastateltavat 
kyseenalaistivat oman soveltuvuutensa haastateltavaksi sillä perusteella, etteivät he koe 
asuvansa maaseudulla.    

Maaseutu-käsitteelle annettujen merkitysten tarkasteleminen on tärkeää myös siitä 
syystä, että merkitykset viittaavat ihmiselle ominaiseen olemassaolon tapaan. Hahmo-
tamme maailmaa aina tietyn merkityksellistämisen prosessin ja merkitysyhteyden kautta. 
Erilaisten kulttuurisesti jaettujen merkitysten avulla osaamme sitten suunnistaa arki-
elämässä ns. luonnollisen asenteen saattelemana. Merkityksistä kokoonpantu sosiaalinen 
todellisuus on tae sille, että kohtaamamme asiat eivät näyttäydy kokonaan uusina, vaan 
meillä on tietty opittu tapa tai skeema niiden hahmottamiseen. (Eskola – Suoranta 2000.) 

1.3 Maaseudun monet kasvot 

Maaseudun määritelmät ja rajat vaihtelevat asiayhteyden, tilanteen ja näkökulman 
mukaan. Yhtä yleisesti hyväksyttyä maaseudun määritelmää ei ole olemassa. Maa-
seudusta puhuminen herättää monenlaisia mielipiteitä ja tuntemuksia. Kansalaiset ja 
tutkijat eivät ymmärrä maaseutua aina samalla tavalla. Samankin kulttuurin sisällä eri 
ihmiset antavat samoille ilmiöille, merkeille tai kulttuurituotteille erilaisia merkityksiä. 
Yksi maaseutututkimuksen paradokseista onkin maaseutukäsitteen kiistanalaisuus, jolloin 
voidaan väittää, että myös tutkimuksen kohde on epäselvä (Malmsten 2004). 

Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien yksilölliset elämäntavat -tutkimushankkeessa 
maaseudun määrittelyn lähtökohtana on käytetty maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004). Siinä maaseutu jaetaan kolmeen tyyppiin: 
kaupunkien läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu (ks. kuva 1). 
Yhteistä näille kolmelle määritelmälle on, että maaseudun rajat vedetään väkimäärän 
perusteella sekä suhteuttamalla väen määrä tilaan. Maaseutumaisuus on vähäväkisyyttä, 
haja-asutusta ja pieniä väestökeskittymiä. (Lüthje 2005.) Maaseutu ei kuitenkaan ole 
yhtenäinen alue, vaan sen kulttuuriset, maisemalliset ja elinkeinolliset piirteet vaihtelevat 
suuresti jopa maantieteellisesti melko suppealla alueella. Mitä lähempää maaseutua 
katselee, sitä monimuotoisempana se ilmenee. 
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Kaupunkien läheinen maaseutu 

Tällä alueella on parhaat kehittymisedellytykset. Asukkailla on mahdollisuus käydä 
työssä lähikaupungeissa. Maatalous- ja muilla yrittäjillä on monipuoliset lähi-
markkinat. Kaupunkien läheinen maaseutu sĳoittuu  Etelä- ja Länsi-Suomeen. 
Näissä osissa maata ovat parhaat edellytykset maataloudelle ja maaseudun 
elinkeinorakenteen monipuolistamiselle. Monet tämän alueen kunnista saavat 
muuttovoittoa. Etenkin lapsiperheet suosivat tätä aluetta. Muuttovoiton ansiosta 
monet kaupunkien läheisen maaseudun kunnat, joukossa myös pieniä kaupunkeja, 
pystyvät monipuolistamaan palvelujaan ja tekemään investointeja, mutta säilyttävät 
silti taloudellisen liikkumavaransa. Hyvinvointi on maan parasta tasoa. 

Ydinmaaseutu  

Alue on vahvaa alkutuotantoaluetta. Paikka paikoin on myös maaseudulla 
sĳaitsevia teollisuuden toimialakeskittymiä. Alkutuotantoon liittyy ydinmaaseudulla 
myös erikoistuneen alkutuotannon keskittymiä. Ne liittyvät esimerkiksi 
sikatalouteen, turkistarhaukseen, lasinalaisviljelyyn ja siipikarjatalouteen. 
Ydinmaaseudun läheisyydessä on useita keskisuuria keskuksia. Alueen 
kuntakeskukset ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja useimmat kylät ovat 
elinvoimaisia. Ydinmaaseudun kunnat sĳoittuvat Etelä- ja Länsi-Suomeen. 

Harvaan asuttu maaseutu  

Tämän alueen uhkana on huonon kehityksen kierre: nuoret muuttavat pois, 
palvelut kaikkoavat, maatalous ohenee, uudet työpaikat eivät riitä korvaamaan 
perinteisten työpaikkojen poistumaa, vanhusväestön määrä lisääntyy ja kuntien 
taloudellinen kantokyky on kovilla. Kasvukauden lyhyys ja luonnon asettamat muut 
reunaehdot salpaavat alkutuotannon kehittymisedellytyksiä. Valtaosa harvaan 
asutun maaseudun kunnista sĳaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. 

KUVA 1. Maaseututyypit. 

Kansalaisille edellä mainittu jaottelu tuntuu keinotekoiselta. Haastatteluissa nousikin 
esiin kysymys, mitä maaseudulla oikein tarkoitetaan, sillä haastatellut henkilöt eivät 
juurikaan koe asuvansa maaseudulla. Haastatellut henkilöt ymmärtävät maaseudun hyvin 
perinteisellä ja paljon yksinkertaisemmalla tavalla. Maaseutu ymmärretään tällöin asuin-
ympäristöksi, jossa maalaistalot, pellot ja pelloilla käyskentelevät eläimet, kuten lehmät, 
hallitsevat näkymää. Maaseutu yhdistetään helposti myös maanviljelyselinkeinoon, jonka 
osuus tosin suomalaisen maaseudun ominaispiirteenä vähenee koko ajan. Haastattelu-
aineiston perusteella maaseutukäsitykseen ei näytä olevan merkitystä sillä, ovatko nyt 
maaseudulle muuttaneet asuneet aikaisemmin maaseudulla vai eivät.  

Tämä sama näkemys maaseudun rinnastamisesta nimenomaan maatalouteen tulee esiin 
muun muassa Högbackan (2003) ja Lüthjen (2005) tutkimuksissa. Tällaisesta maaseudun 
perinteisestä hahmottamistavasta katsottuna esimerkiksi Nurmon Hyllykallion asuin-
alueella asuvien kritiikin ymmärtää hyvin. Asuinalue ymmärretään tutkimuksellisesti 
maaseuduksi, vaikka osa asuinalueen asukkaista asuu kerrostaloissa ja ”lähikauppa” on 
Prisman iso automarket.  
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Maaseutu-käsitteen ymmärtämistä ei helpota yhtään se, että Sillanpään (2004) tutki-

muksessa ihmiset tarkoittavat maaseudulla vain kaupunkien läheisiä alueita, joista on 
lyhyt matka keskusten tarjoamiin palveluihin ja joiden omat palvelut ovat kunnossa 
hyvän kuntatalouden ansiosta.   

Jos haastatellut henkilöt eivät koe asuvansa maaseudulla niin, missä he sitten asuvat? 
Tähän ei haastatteluissa löytynyt vastausta. Vaikka maaseudun sijaan olisi ehkä asian-
mukaisempaa puhua maaseutumaisesta ympäristöstä, puhutaan tutkimuksessa jatkossa 
edelleen maaseudusta. 

Haastattelujen pohjalta saaduissa tuloksissa eri tyyppisten maaseutualueiden väliset 
erot eivät tule esiin hyvin yksinkertaisesta syystä. Haastatellut henkilöt eivät ole 
muuttaneet kaupunkien läheiselle maaseudulle, ydinmaaseudulle tai harvaan asutulle 
maaseudulle, vaan toiveidensa mukaiseen asuinympäristöön. Edellä mainitun kaltaiset 
luokittelut eivät kuulu ihmisten jokapäiväiseen elämään. Maaseutualueiden keinotekoinen 
luokitteleminen ei myöskään anna todellista kuvaa asuinympäristön fyysisistä 
ominaisuuksista.  
 

 7



 

2 MAASEUDULLE MUUTTAJAT 

Maaseudulle muuttaa hyvin erilaisia ihmisiä. Heille kaikille on kuitenkin yhteistä halu 
asua maaseudulla. Toki maaseudulle muuttajissa on niitäkin, joille muutto on pakon 
sanelema ratkaisu, mutta enemmistölle muutto lienee vapaaehtoinen valinta. Maaseudulle 
muuttajien yhteisiä ominaisuuksia ja piirteitä voidaan etsiä elämäntavan kautta. Elämän-
tapaa on vaikea rajata, kuten muitakin arkitodellisuuden kuvauksessa käytettäviä käsit-
teitä. Eri tutkijat rajaavat ja määrittelevät sen eri tavalla, ja samakin tutkija joutuu eri 
yhteyksissä käyttämään hieman toisistaan poikkeavia määritelmiä. 

Tässä tutkimuksessa elämäntapa nähdään empiirisenä käsitteenä, joka viittaa siihen, 
että arkielämän erilaiset toiminnot ovat enemmän tai vähemmän vakiintuneita ja saman-
laisina toistuvia. Elämäntapa nähdään käsitteeksi, jonka avulla kuvataan, miten ihmiset 
elävät. Tällaista empiirisesti havaittavaa elämäntapaa voidaan jäsentää niin sosiaali-
suuden, kulttuurin kuin talouden näkökulmasta. Kyseiset arjen sosiaaliset, kulttuuriset ja 
taloudelliset rakenteet ovat elämäntavassa vuorovaikutuksessa keskenään. J.P. Roos 
(1985) on määritellyt elämäntavan siten, että se on ”yksilön tai perheen elämänvaiheiden, 
elämäntoiminnan, arkielämän ja interaktion kokonaisuus, joka järjestyy yksilöiden 
subjektiviteetin kautta”.  

J.P.Roos (1980) on pyrkinyt erottamaan toisistaan eräänlaisia suomalaisen elämän-
tavan perustyyppejä. Roosin tyypit liittyvät sukupolviin, mikä on eräs tapa hahmottaa 
suomalaisen yhteiskunnan elämäntapoja. Tämän tutkimuksen näkökulmasta relevantiksi 
muodostuu elämäntavan kuvaaminen tärkeiksi koettuihin arvoihin ja jokapäiväiseen 
elämään liittyvien tekijöiden kautta.  

Haastateltujen henkilöiden elämäntapa rakentuu heidän esittämilleen tärkeille elämän-
arvoille ja niihin liittyville subjektiivisille suhtautumistavoille ja toimintastrategioille. 
Haastatellut henkilöt näyttäytyvät merkityksiä tuottavina, aktiivisina subjekteina ja 
toimijoina. Haastateltujen henkilöiden näkemykset elämästään auttavat muodostamaan 
yhden kuvauksen siitä, minkälainen on maaseudulle muuttaneiden henkilöiden elämän-
tapa.  

Kuten tutkimusaineiston keräämisen kuvauksessa tuli esiin, poimittiin haastateltavat 
henkilöt työmahdollisuuksia, tapahtumarikasta elämää sekä omaa rauhaa ja vapautta 
arvostavista henkilöistä. Haastatteluja analysoitaessa tämän alkuperäisen jaottelun 
merkitys muuttui. Kaikki haastatellut henkilöt voidaan nimittäin luokitella omaa rauhaa ja 
vapautta arvostaviksi henkilöiksi.  

Jos haastatellut henkilöt jaetaan kyselytutkimuksen elämäntapatyyppeihin, 17 haasta-
teltavan elämäntapatyyppi on perhekeskeinen, kuuden terveysliikuntaa harrastava, 
kolmen eläintenhoitoa harrastava ja yhden palveluja kaipaava. Lähiruokaa arvostavia, 
shoppailua harrastavia, asuinaluetoimintaan osallistuvia tai kesä maalla, talvi kaupungissa 
-elämäntapatyyppejä haastateltavista ei löytynyt sen perusteella, mitä haastateltavat 
kertoivat elämästään.  

Haastateltujen henkilöiden luokitteleminen kyselyn elämäntapatyyppeihin on vaikeaa. 
Elämäntapatyypit tuntuvat keinotekoisilta tai sitten sama henkilö voidaan sijoittaa useam-
paan eri elämäntapatyyppiin. Haastateltujen henkilöiden jakaminen väkisin kysely-
tutkimuksen eri elämäntapatyyppeihin pakottaisi aineiston taipumaan sellaisiin 
muotoihin, joihin se ei anna edellytyksiä, ja joka ei ole laadullisen tutkimuksen näkö-
kulmasta oikea toimintatapa. Alasuutarin (1999) mukaan laadullisessa analyysissä 
kannattaakin suhtautua varovaisesti erotteluiden tekemiseen ja tyypittelyyn. Kyselyssä 
vastaajat eivät ole voineet vaikuttaa siihen, minkälaisen elämäntavan edustajiksi heidät 
luokitellaan. Kuten aiemmassa maaseutu-käsitteen ympärillä käydyssä keskustelussa tuli 
esiin, eivät tutkijat ja kansalaiset suinkaan ymmärrä asioita samalla tavalla.  

Haastatteluissa haastateltavat saivat tuoda oman näkemyksensä esiin siitä, minkälaista 
elämäntapaa he edustavat. Haastateltujen henkilöiden elämäntapaa tarkastellaan nimen-
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omaan haastattelujen antaman informaation pohjalta. Laadullisen tutkimuksen tavoit-
teeksi asetettu kyselyn elämäntapatyyppien syventäminen toteutetaan tämän vuoksi ylei-
sellä maaseudulle muuttavien henkilöiden elämäntavan syventämisellä. Vaikka erityistä 
maaseudun väestöä ei ole  olemassa, vaan ainoastaan ihmisiä, jotka eri syistä asuvat maa-
seudulla, löytyy maaseudulla asuvien henkilöiden elämästä yhteisiä piirteitä.  

2.1 Ihmissuhteet ja terveys tärkeimpiä elämänarvoja 

Arvot ovat toivottavia päämääriä tai käyttäytymistä koskevia käsityksiä tai uskomuksia. 
Ne ovat toiminnan hyväksyttyjä päämääriä ja tapoja ja abstrakteja luomuksia, joita 
käytetään toiminnan suuntaamiseen ja oikeuttamiseen. Arvojen on katsottu ylittävän 
konkreettiset tilanteet ja ohjaavan valintojamme ja arviointejamme. Inhimillisessä todelli-
suudessa arvot ja uskomukset sekä järki, tunne ja toiminta liittyvät tavalla tai toisella 
yhteen. (Kvist 2004; Mikkola 2003.)  

Mitkä asiat/arvot koette omassa elämässänne tärkeiksi -kysymys ei ollut helpoimpia 
haastateltaville esitettyjä kysymyksiä, sillä se pysäytti monet haastateltavat miettimään 
vastauksiaan ja jopa pohtimaan, mikä omassa elämässä loppujen lopuksi on tärkeää. 
Osalle haastateltavista omat tärkeät elämänarvot tai asiat olivat hyvin selviä, kun taas osa 
koki niiden erittelemisen vaikeaksi tehtäväksi. ”Sä kysyt ihan hirveen hankalia kysymyk-
siä” -kommentin (H18 Pohja) kaltaiset reaktiot tulivat tutuiksi tärkeistä asioista tai 
arvoista keskusteltaessa. Mikkolan (2003) mukaan arvoihin liittyvät kysymykset koetaan-
kin helposti vaativiksi ja ne aikaan saavat kritiikkiä. 

Kajaste (1998) toteaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan siirtymässä yhtenäi-
sestä arvomaailmasta eriytyneiden arvojen maailmaan. Tämän päivän Suomessa voisi 
todeta näin jo käyneen. Arvot ovat voimakkaasti yksilöllisiä ja globaalin kehityksen 
vaatimuksista huolimatta myös pirstaloituneita. Arvojen eriytyminen ja pirstaloituminen 
on omiaan jakamaan ihmiset entistä pienempiin osaryhmiin, minkä vaikutukset näkyvät 
niin kulutuskäyttäytymisen ennustamisen kuin yhteiskunnallisen edunvalvonnan 
vaikeutena. 

Tällainen arvojen eriytyminen ja pirstaloituminen ei kuitenkaan saa tukea tämän tutki-
muksen tuloksista. Haastateltavien tärkeiksi kokemat arvot ovat yllättävän samanlaisia, 
vaikka erilaisia vastauksia oli yhtä monta kuin haastateltavia henkilöitä.  

Haastatellut henkilöt pitävät heille ehdottomasti tärkeimpänä arvona hyviä ihmis-
suhteita: omia perheenjäseniä ja muita läheisiä ihmisiä. Yksinasuvia lukuunottamatta 
haastatellut henkilöt elävät hyvin perhekeskeisesti; varsinkin kasvavien perheiden elämä 
on hyvin perhekeskeistä. Yksinasuvillekin yhteys läheisiin sukulaisiin on erittäin tärkeä. 
Perheen tärkeys liittyy luonnollisella tavalla haastateltujen elämään, sillä nuoret lapsi-
perheet joutuvat panostamaan tavallista enemmän aikaresursseja kotielämään. Seuraavat 
haastattelurepliikit kuvaavat hyvin ihmissuhteiden tärkeyttä:  

”Jos ihmissuhteet on kunnossa, niin silloin on tosi paljon hyvää 
elämässä.” H1 Laukaa 

”Se että eläminen on semmoista sopusointuista, että tulee esimerkiksi 
ton sisaren kanssa juttuun, jonka kanssa asuu samassa huushollissa. 
Ja on sekin tärkeätä, että on oikein mukavia naapureita, joiden kanssa 
voi pitää yhteyttä. Nyt sitten vanhemmiten olen ruvennut arvostamaan 
lähisukulaisiakin entistä enemmän. Ja sitten tietysti, totta kai se on 
hyvä asia, että on suht koht terve.” H21 Mäntyharju 
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”Varmaan tämä keski-ikä tuo ne omat perinteiset, että huomaa, että 
hitto kun likat on kauhean isoja ja kohta niitä ei ole enää kuin 
muutama kotona ja sitten vähän ajan päästä ei enää niitäkään, niin 
huomaa että tuo perheen merkitys omassa elämässä kasvaa. Jossakin 
vaiheessa sitten taas se oma elämä oli tärkeä, tai tärkeämpää. Kyllä 
se tuo perheen ja läheisten ihmisten kanssa oleminen on nykyään 
tärkeämpää ja kyllä sitten tietenkin toisaalta myöskin se, että on sitä 
ns. ihan omaa aikaa, että tekee sitä, mitä itse tykkää ja on muittenkin 
ihmisten kanssa kuin sitten pelkästään perheen, mutta se painoarvo, 
oon huomannut tässä ihan kahden viime vuoden aikana niin 
muuttunut aika paljon enemmän sinne perhekohtaiseksi kuin mitä se 
aikaisemmin on ollut.” H3 Laukaa  

Perhekeskeisyys ei liity ainoastaan elämänvaiheeseen, vaan maaseutu asuinympäris-
tönä korostaa sitä. Maaseutumainen ympäristö ei tarjoa yhtä helppoja mahdollisuuksia 
ulkopuoliselle elämänsisällön löytymiselle kuin kaupunkimainen ympäristö. Voitaisiin 
jopa sanoa, että asuinympäristön virikkeellinen köyhyys saattaa joissain tapauksissa 
kasvattaa perheen merkitystä sisältöjä antavana ympäristönä sen sijaan, että ulkopuoliset 
virikkeet vyöryisivät perheen yhteisen ajan yli.    

Ihmissuhteiden ohella haastateltavat kokivat itselleen tärkeäksi arvoksi myös 
terveyden. Resurssina terveydelle on ominaista, että se on välinearvo. Se on edellytys 
moneen henkilön itselleen tai sosiaalisen yhteisön hänelle asettamaan toimintaan, kuten 
esimerkiksi työntekoon. Terveyden puuttuminen johtaa sosiaalisen kanssakäymisen 
muuttumiseen ja taloudellisiin seuraamuksiin. Terveyttä pidettiin tärkeänä juuri siksi, että 
se luo hyvinvointia, ylläpitää työkykyä ja antaa mahdollisuuden elää haluttua elämää. 
Terveyttä pidetään monesti itsestäänselvyytenä ja vasta sen vaarantuessa sitä opitaan 
arvostamaan riittävästi.  

”No sanotaan että elämässä tärkein on hyvä terveys, mutta sitten 
ystävät, sukulaiset, ne on tärkeitä tietysti. Asuinympäristö, sekin on 
tärkeä, että missä asut, se luo sen viihtyvyyden ja edesauttaa sitten 
sitä, että se on sun omaa henkistä hyvinvointia. Ja sitä kautta se on 
taas sitten terveyteen.” H5 Pohja 

”Terveys, terveys on todella tärkeetä, koska sehän vaikuttaa kaikkiin 
tekemisiin. Ja oma rauha ja että voi elää sillai kun haluaa. Raha ei oo 
mulle tärkeetä, että riittää kun sitä tulee sen verran, että tulee 
toimeen, mutta muuten mä kyllä olen vähään tyytyväinen. Jotkut 
haluaa hirveesti tavaraa ympärilleen, mutta mua sellanen rupee vain 
ahdistaan.” H23 Valtimo  

”No ainakin silloin kun minä olin töissä, niin kyllä vapaa-aika oli 
tärkeä. Ja sama nytten kun oon eläkkeellä, niin toi vapaa-aika, mutta 
se terveys, se on kyllä aika tärkeä ihmiselle. Ja nyt mitä mä oon tuota 
terveyspuolta katsonut televisiosta ja kaikista, niin se on kyllä 
Suomessa, vaikka puhutaan, että hyvinvointivaltio, niin kyllä täällä 
pikkusen niin kuin hunningolla tää vanhusten terveys, että  ne saa 
jäädä vähän toisarvoiseksi niiden hoito.” H16 Pohja  
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Mikkolan (2003) mukaan jälkiteollinen yhteiskunta näyttäytyy yhteiskuntana, jossa 

painotetaan omaa subjektiivista hyvinvointia, itsensä toteuttamista ja autenttisuutta. Oma 
henkinen hyvinvointi koetaan tärkeäksi siinä, missä elämästä nauttiminen. Tärkeistä 
elämänarvoista keskusteltaessa nousivat usein esiin sellaiset maininnat, kuten ”mahdolli-
suus olla oma itsensä”, ”oma aika” ja ”itsensä toteuttamisen mahdollisuus”. Ennakko-
käsitysten vastaisesti kaupunkimainen ympäristö saatetaan kokea itsensä toteuttamisen 
näkökulmasta rajoittavaksi ympäristöksi.   

Ainoastaan muutama haastateltava mainitsi työn itselleen tärkeänä asiana. Itse asiassa 
vain yksi haastateltava mainitsi sen itselleen tärkeimmäksi asiaksi. Hänen perustelunaan 
oli yksinkertaisesti  ”mä tykkään työn tekemisestä” (H18 Pohja). Sikäli kun haastateltavat 
mainitsivat työn heille tärkeänä asiana, perusteltiin sitä riittävän toimeentulon saamisella. 
Työ nähtiin välineelliseksi arvoksi. Elämän keskeinen sisältö halutaan rakentaa muun 
tekemisen kuin työn varaan. Toisaalta työtä pidettiin tärkeänä siksi, että se tarjoaa 
henkilökohtaisen henkireiän ja mahdollisuuden omaan elämään, kuten seuraavasta 
haastattelurepliikistä ilmenee:  

 ”No mulla on semmonen juttu, että mä oon vähän semmonen pätkä-
työläinen, että mä oon aina silloin tällöin töissä. Että kyllä mä aina 
silloin, kun on se työ niin koen sen tärkeäksi ja se on semmoinen mun 
juttu. Että mä olin 6 vuotta kotiäitinä, niin nyt kun mä oon tässä 
muutaman vuoden jo päässyt maistelemaan työelämään, niin on se 
tärkeä, semmoinen henkilökohtainen henkireikä.” H15 Vesilahti  

Yksittäisiä mainintoja saaneina tärkeinä arvoina pidettiin lasten kasvattamista ja 
hyvänä vanhempana onnistumista, esteettisiä arvoja kuten ympäristön viihtyisyyttä, 
ihmisten rehellisyyttä ja luotettavuutta, luontoa ja eläimiä ja omaa tilaa, millä tarkoitettiin 
nimenomaan riittävän isoa tonttia. Yksi haastateltava koki ns. vihreät arvot elämässään 
tärkeiksi. Hän tosin katsoo, ettei kykene elämään ihanteensa mukaan, sillä hän esimer-
kiksi joutuu käyttämään omaa autoaan enemmän kuin haluaisi. Mahdollisuus kimppa-
kyyteihin tosin järkeistää henkilöauton käyttöä, kuten haastateltava seuraavassa kertoo:   

”No maaseudulla ainoita huonoja puolia on se, että se valitettavasti 
lisää auton käyttöä, mikä on mun periaatteita vastaan, mutta silti mä 
nyt käytän sitä iloisesti. Tosin meillä on nyt aika hyvä kimppa-
kyytisysteemi tässä niin kuin yksi työkaveri asuu tossa lähellä ja 
vaimon kanssa ollaan samassa työpaikassa, niin saadaan nyt ainakin 
3, joskus 4 ihmistä samaan autoon.” H19 Vesilahti 

Nämä yksittäiset maininnat eivät suinkaan merkitse, etteivätkö useammat henkilöt 
kokisi samoja asioita itselleen tärkeäksi. Haastattelutilanne ja se, etteivät haastateltavat 
saaneet haastattelurunkoa etukäteen nähtäväkseen, johtivat siihen, ettei haastateltavilla 
ollut tilaisuutta ryhtyä erityisen syvällisesti pohtimaan ja analysoimaan itselle tärkeitä 
asioita ja arvoja. Haastatteluissa tulivat esiin haastateltavien mieleen spontaanisti tulleet 
asiat ja arvot. 

Esimerkiksi vihreät arvot ja ekologisuus liittyvät luonnollisesti maaseudulla asumiseen. 
Maaseudulla asuvat ihmiset ovat ainakin jossain määrin ympäristötietoisia, sillä heidän 
viihtyvyytensä on ympäristön hyvinvoinnista riippuvainen. Maaseudulla asuvat ihmiset 
eivät välttämättä tunnustaudu vihreiden arvojen kannattajiksi, mutta ne tulevat heidän 
jokapäiväisessä toiminnassaan esiin. Monet ekologisesti perustellut valinnat, kuten jäte-
puun polttaminen, pohjaavat tuttuun käytäntöön ja omaan etuun. Puuta ei polteta siksi, 
että oltaisiin huolissaan kasvihuoneilmiöstä. (Pekkanen ym. 1997.)  
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Arvojen juuret ovat aina syvällä siinä kulttuurissa, jossa eletään. Arvoja ei keksitä itse, 
vaan ne perustuvat inhimilliseen olemiseen. Haastateltavien tärkeiksi kokemat arvot ovat 
hyvin tyypillisiä suomalaisille tärkeitä arvoja. (Mikkola 2003; Virtanen 2003.) Merkille-
pantavaa haastateltavien tärkeiksi kokemissa arvoissa on, että niissä yhdistyvät perinteiset 
ja modernit arvot. Esimerkiksi perheen tärkeäksi kokeminen edustaa perinteisiä arvoja, 
kun taas itsensä toteuttamisen mahdollisuus edustaa arvojen muuttumista modernimpaan 
suuntaan. Haastateltujen henkilöiden tärkeiksi kokemat arvot viittaavat siihen, etteivät 
maaseudulle muuta ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka kokevat perinteiset arvot tärkeiksi. 
Myös modernit arvot omikseen kokeville henkilöille maaseutu saattaa tarjota toivotun 
asuinympäristön. Erilaiset arvot taas korostavat maaseudulla asuvien ihmisten hetero-
geenisuutta.  

2.2 Ajankäytön muuttuminen 

Maaseudulle muuttaminen näkyy ajankäytön muuttumisessa. Maaseudulla ja erityisesti 
omakotitalossa asuville koti muodostaa eräänlaisen toiminnallisen keskuksen. Omakoti-
talo uutena asuinpaikkana johtaa helposti siihen, että kotona tulee vietettyä enemmän 
aikaa. Kaupungeissa toiminnallisuus ei niinkään kohdistu kotiin vaan asuinympäristöön, 
jossa erilaisia virikkeitä on runsaasti tarjolla. Kaupunkimaisessa ympäristössä erilaiset 
toiminnot, kuten asuminen, työ ja vapaa-aika on eriytetty toisistaan. Maaseudulla asuville 
monesti oma välitön asuinympäristö tarjoaa monenlaisia virikkeitä.   

”Tohon rakennushommaan on mennyt, että tossa kuukausi sitten 
saatiin niin kuin viimeiset rakennustyöt tehtyä, että nyt on kaikki 
valmiina. Mutta ei tässä oo vapaa-ajan ongelmia kauheasti ollut. Ei se 
sen kummemmin oo muuttunut. Mutta kyllä me tosiaan aika koti-ihmi-
siä ollaan, että tässä kotona ja lähiympäristössä lähinnä vapaa-aika 
vietetään. Ei juuri tosiaan tuu lähdettyä shoppailee tai elokuviin tai 
ravintoloihin tai mitään semmoista, niin kuin missään nimessä.” H19 
Vesilahti  

Omakotitalo asuinpaikkana tarjoaa jo sellaisenaan tekemistä. Haastatteluissa tulee 
toistuvasti esiin, miten puutarhanhoitoon ja muihin ulkotöihin menee aikaa selvästi 
enemmän. 

”No ulkotyöt on semmonen, kun aikaisemmin ei ollut omaa pihaa ja 
puutarhaa, niin nyt niiden hoitoon menee enemmän aikaa, mutta 
sehän on vain mukavaa puuhastelua.” H26 Mäntyharju 

Pidempien välimatkojen vuoksi liikkumiseen menee enemmän aikaa. Liikkumiseen 
menevässä ajassa tulee selvästi esiin, että aikaa ei kulu kaupungeissa tyypilliseen 
ruuhkissa tai liikennevaloissa odotteluun. Paikasta toiseen liikkumiseen käytettävä aika 
tulee käytettyä tehokkaammin kuin kaupungeissa, joissa osa liikkumiseen käytetystä 
ajasta on odottelun vuoksi hukkaan menevää aikaa. Autolla ajaessa tällaisen hukkaan 
menevän ajan käyttäminen johonkin hyödylliseen on rajallista.  

Maaseutu ja pitkät välimatkat eivät automaattisesti kuulu yhteen. Maaseudulla on 
mahdollista asua myös palvelujen lähellä ja nauttia lyhyistä välimatkoista. Laukaan 
keskustassa asuvan haastateltavan (H3) työpaikka sijaitsee 300 metrin päässä, eikä lasten 
koulumatkakaan ole kuin sata metriä. Myös muut keskeiset palvelut, kuten pankki, posti 
ja kaupat, ovat kävelymatkan päässä. Jyväskylässä työskentelevän puolison työmatka 
onkin sitten jo pidempi. 
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Kodin merkitys korostuu myös vapaa-ajan vietossa. Esimerkiksi erilaisiin kulttuuri-

menoihin, kuten teatterissa käynteihin, menee vähemmän aikaa. Syy tähän löytyy 
maaseudulle tyypillisistä pidemmistä välimatkoista. Maaseudulla ei välttämättä ole 
aktiivisia teattereita, joten niiden vuoksi on matkustettava lähikaupunkiin.  

”No ehkä sitä niin kuin enemmän tulee oltua siellä kotona. Aikaisem-
min tuli niitä sukulaiskäyntejä ja näitä ja ehkä sitten kaupungilla 
jotain iltamenoja, teatteria tai tämmöistä, niin oli ehkä enemmän, ei 
se teatteri nyt oo koskaan mitään isoa roolia näytellyt, mutta tuli vaan 
mieleen, että sitä ei oo Laukaassa, että se on kuitenkin Jyväskylässä, 
jonkun verran kaudessa tulee käytyä. Mutta ehkä se, että ei tuu niin 
paljon sitten vierailtua noiden omaisten luona tai ystävien luona 
myöskin, se on varmaan, matkaa on pikkasen enempi.” H1 Laukaa 

Kuten edellinen haastattelurepliikki hyvin havainnollistaa, saattavat vierailut edelliselle 
asuinpaikkakunnalle jääneiden vanhojen ystävien luona vähentyä. Yhteydenpidossa 
korostuu puhelimen ja Internetin merkitys kasvokkaisten kontaktien sijaan. Toisaalta 
uudella asuinpaikkakunnalla saattaa syntyä uusia ystävyyssuhteita. Sellaisille muuttajille, 
jotka ovat muuttaneet jo entuudestaan tutulle paikkakunnalle, kuten synnyinkuntaansa, 
vanhojen ystävyyssuhteiden ylläpidosta tulee merkittävän ajankäytön muoto. Esimerkiksi 
yksi puolisonsa kuoleman jälkeen synnyinseudulleen muuttanut haastateltava kertoo 
vanhojen pitkäaikaisten ystävien tapaamiseen menevän enemmän aikaa kuin aikaisemmin 
(H2 Laukaa).     

Haastateltavien kertomukset ajankäytön muuttumisesta maaseudulle muuton jälkeen 
osoittavat ajankäytön muuttuneen selvästi laadullisesti parempaan suuntaan. Asuin-
ympäristön muutoksen myötä elämänlaadun koetaan parantuneen. Tämä johtuu ennen 
kaikkea siitä, ettei maaseudulla ole samanlaista ahdistavaa kiireen ilmapiiriä kuin 
kaupungissa. Vaikka itsellä ei olisi kiire, luo kaupunkien kiireinen ilmapiiri helposti 
perusteettoman kiireellisyyden tunteen. Maaseudun rauhallinen elämänmeno luo tunteen, 
”että sitä omaa aikaa on huomattavasti enemmän ja se on laadukasta hyvää aikaa” (H4 
Pohja). Tai kuten eräs Vesilahtelainen haastateltava asian ilmaisee ”asioilla ei ole enää 
niin kiivastahtista tempoa, vaan voi nautiskella elämästä”. (H13) Ajankäytön muuttu-
minen ei merkitse, että maaseudulla olisi vähemmän tekemistä. Päinvastoin elämä 
maaseudulla on kaupunkimaista ympäristöä huomattavasti työläämpää.   

Toisaalta työajan ja vapaa-ajan aikaisempaa selvempi toisistaan erottaminen luo 
tunnetta lisääntyneestä omasta ajasta. Työasiat eivät paina mieltä vapaa-aikana, kun nämä 
kaksi ajankäytön ulottuvuutta erotetaan toisistaan.  

Mielenkiintoinen piirre ajankäyttöön saaduissa vastauksissa on, että ainoastaan väli-
matkoilla ja muilla fyysisillä ominaisuuksilla on välitön vaikutus ajankäytön uudelleen 
muotoutumiseen. Esimerkiksi pidempiin työmatkoihin kuluva aika on pois vapaa-ajasta. 
Maaseudulle muuttaminen sinällään ei muuten vaikuta ajankäyttöön, vaan muuttajien 
yksilöllinen elämäntilanne (perhe, työssäkäynti, lemmikkieläimet, harrastukset jne.) ja 
uuteen asuinympäristöön liitettävät merkitykset.  

2.2.1 Sidonnaisuudet ohjaavat arkipäiviä 

Elämäntavan tutkimuksen yksinkertainen peruskysymys on, miten ihmiset todella elävät. 
Keskeistä on arkielämän kuvaus ja sen hahmottaminen kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden 
hahmottaminen on tärkeää siksi, että jokapäiväiseen elämään sisältyy monia sellaisia 
pakollisia toimintoja, sidonnaisuuksia, jotka luovat edellytykset elämäntavan toteuttami-

 13



 

selle. Esimerkiksi työssäkäynti on tällainen. Se on tapa saada rahaa elämäntavan toteut-
tamiseen. Työ sinänsä voi olla elämäntapa, mutta sillä on myös muita merkityksiä. Tällä 
samalla ajattelumallilla opiskelu voidaan nähdä edellytykseksi hyvän työpaikan saami-
selle.   

Erilaiset enemmän ja vähemmän pakolliset sidonnaisuudet määrittävät haastateltujen 
henkilöiden tyypillisiä arkipäiviä sikäli, kun sellaisista voidaan puhua. Työssäkäyvillä 
henkilöillä tyypillistä arkipäivää jäsentää työssäkäynti. 

”Arkipäivä on työpäivä mulla ihan tyypillisimmällään. Heräilen aika 
hyvissä ajoin ennen kuutta ja mä tuun noin kahdeksan nurkilla töihin 
ja lähden kotoa noin vartin yli 7 ajelee ja oon ehkä vähän ennen 8 
täällä sairaalalla. Ja työpäivän pituus vähän vaihtelee, että keski-
määrinhän se on n. 8–16 mutta sitten välillä tulee pidempiä työpäiviä 
tehtyä ja sitten taas välillä vähän lyhyempiä, että meillä on joustava 
työaika. Elikkä tyypillinen arkipäivä on työpäivä.” H1 Laukaa 

Jokapäiväistä elämää rytmittäviä sidonnaisuuksia on monenlaisia. Koiranomistajilla 
(kuten myös muilla eläinten omistajilla) eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on 
oleellinen osa jokapäiväistä elämää. Opiskelijalla arkipäivää rytmittää opiskelu ja koti-
äidillä lasten kouluun/esikouluun meno.  

”No mä herään kuudelta ja ulkoilutan koirat ja sitten mä herätän 
lapset ja vien ne kouluun ja päiväkotiin. Ja mies on sillä välin jo 
lähtenyt työmatkalle ties minne. Ja sitten sama toisin päin iltapäivällä, 
että kyllä se aika niin kuin rutiinilla menee.” H15 Vesilahti 

Päiväkoti, koulu ja työelämä säätelevät vuorollaan ihmisten ajankäyttöä aina eläkkeelle 
jäämiseen asti. Vasta työelämän jälkeen ihmiset ovat vapaita elämään elämäänsä omien 
aikataulujen mukaan, jos vain ulkoiset olosuhteet ja terveys sallivat sen. Eläkkeelle 
jääminen ei aina kuitenkaan merkitse toimettomuutta, vaan myös eläkkeellä olevien arki-
päivät saattavat olla varsin toimeliaita, kuten seuraavasta kuvauksesta saamme lukea: 

”No mie vietän oikeastaan aika toimeliasta elämää, että aamulla kun 
mä herään, niin siinä on normaalit aamupuuron keitot ja aamukahvi 
ja siihen liittyy aina sitten lehtien luku, että siinä vierähtää aikaa. No 
sitten aamupäivällä ennen ruokailua niin mä yleensä puuhailen jota-
kin tuolla ulkona, pihalla, silloin kun on semmoset olosuhteet, olkoon 
se nyt kesä tai talvi. Talvella pitää mennä tekemään lumityöt ja 
kesällä tuonne puutarhaan kunnostamaan. Ja sitten ruuan, mä asun 
sisaren kanssa yhdessä, niin se ruuanlaitto on mun hommia. Joka 
päivä laitetaan ihan kunnon ateria. Ja sitten sen ruokailun jälkeen 
niin sitten on yleensä jonkunlaista ulkoilua vuorossa, semmoista 
rennompaa ulkoilua, lähtee esim. tonne 3 km:n päähän avantouinti-
paikalle joko pyöräillen tai jalkaisin, ei missään nimessä millään 
kulkuneuvolla. Ja sitten kun tulee sieltä, niin sitten on kahviaika. Ja 
jos ei oo mitään erityisempiä pihatöitä, joita nyt syksyllä ja keväällä 
on paljon, niin kesällä vallankin tulee lähdetyksi pyöräilemään tai 
talvella ehkä sitten vielä tuonne ulos hiihtelemään tai jotain. Ja sitten 
niin illalla siinä 6–7 eteenpäin, niin sitten tulee oltuksi sisällä ja mie 
lueskelen hyvin mielelläni. Ja sitten tietysti uutisten aikana pitää 
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katsoa televisiota ja sieltä semmoisia ajankohtaisohjelmia ja nukku-
maan joudutaan joskus siinä 10–11 aikoihin. Että suunnilleen tälleen 
tää pyörii. Että mitään esim. päiväunia mä en nuku koskaan, että kyllä 
mulla on puuhaa ihan koko päiväksi.” H21 Mäntyharju  

Eläkeikää lähestyvät ja jo eläkkeellä olevat muodostavat kasvavan maaseudulle muut-
tavien henkilöiden ryhmän, vaikka heidän osuutensa ei tässä tutkimuksessa erityisesti 
korostukaan. Kuten edellä olevasta haastattelurepliikistä hyvin tulee esiin, kokevat 
eläkeläiset itsensä vielä varsin hyväkuntoisiksi työelämästä pois siirtymisen jälkeen. 
Jäljellä oleva aktiivinen elämänvaihe halutaan viettää sellaisessa ympäristössä, jossa 
riittää mielekästä tekemistä. 

Arjen sisällöille annetut merkitykset määrittävät ihmisen suhdetta niin toimintaan kuin 
aikaan. Arkea voidaan tietoisesti muokata ja hallita ja siinä ovat keskenään vuoro-
vaikutuksessa yhteiskunnallinen rakenne ja yksilön toiminta. Vaikka arkipäivät pyörivät 
sidonnaisuuksien ohjaamina, näkyvät tärkeät elämänarvot kuten perhe arkipäivissä. 
Sidonnaisuuksien ulkopuolelle jäävä aika pyritään korostuneesti elämään tärkeiksi 
koettujen arvojen mukaan. Iltaisin esimerkiksi ollaan perheen parissa. Jokapäiväinen 
elämä ei ole ainoastaan ajatuksettoman toistoa ja sidonnaisuuksien aluetta, vaan se 
sisältää sekä rutiinia että luovuutta, niin itsestään selvää toistuvuutta kuin jatkuvaa 
pohdintaa ja ongelman määrittelyä sekä ratkaisua edeltävää toimintaa, mikä korostuu 
erityisesti lapsiperheissä.  

2.2.2 Vapaapäivisin puuhastellaan vapaasti 

Vapaapäivät ovat arjen sidonnaisuuksista vapaita. Kuten yksi haastateltava osuvasti 
sanoo, vapaapäivänä ei tarvitse pitää kelloa kädessä. Vapaapäivänä on kirjaimellisesti 
vapaa arjen velvoitteista. Vaikka tekemistä riittää, eivät tiukat aikataulut ja velvollisuudet 
kuulu vapaapäiviin. Tavanomaisimman poikkeuksen muodostavat lasten harrastukset.  

Hyvien ihmissuhteiden arvostaminen näkyy luonnollisesti vapaapäivisin, jolloin ollaan 
perheen parissa ja puuhastellaan kaikkea sellaista, mihin arkipäivisin ei ole aikaa. Vapaa-
ajan vietossa korostuu kaikenlainen mielekäs tekeminen. Hyvin suurta roolia maaseudulla 
asuvien ja erityisesti omakotitalossa asuvien henkilöiden elämässä näyttelee puutarhan ja 
pihan hoito ym. ulkona puuhastelu. Omakotitaloon muutto tuo mukanaan kotitöitä 
kaikille vuodenajoille. Puutarhan hoitoa ei nähdä velvollisuutena, vaan paremminkin 
mahdollisuutena tehdä jotain sellaista, mihin ei ehkä aikaisemmin ollut mahdollisuutta. 
Puutarhanhoito ja kaikkinainen omakotiasumiseen liittyvä tekeminen tarjoaa mahdolli-
suuden oman itsensä toteuttamiseen. Kodin ympärille rakentuukin merkittävä vapaa-ajan 
klusteri (Timonen 2005).  

”No silloin ei mennä töihin vaan ollaan enemmän kotona ja tehdään 
kaikenlaista, mitä mieleen tulee. Että kun asuu vanhassa omakoti-
talossa, niin täällä on aina tekemistä, jos ei sisällä, niin ulkona on 
sitten aina jotain laitettavaa ja mä tykkään laittaa puutarhaa. Nyt just 
syksyllä istutin ison kasan sipuleita maahan ja odotan, että kun tulee 
kevät, että miten ne onnistu. Miten paljon tulee kukkia. Että kaupun-
gissa oli juuri se huono puoli kun ei voinu puuhastella puutarhassa 
kun ei ollu sellasta, että nyt voi tehdä vaikka mitä ja kyllähän sitä 
sitten haluaiskin tehdä vaikka mitä, että mies on monta kertaa 
toppuutellu, että onko tuo nyt tarpeellista, kun oon keksinyt vaikka 
mitä asetelmia puutarhaan.” H23 Valtimo 
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”Kyllä mä sellainen koti-ihminen oon, että tykkään siitä kodin laitosta 
ja pihasta ja illanistumisesta ja vieraiden kanssa olemisesta ja niistä, 
että ne on niitä elämän nautintoja.” H1 Laukaa  

”Näin syksyllä mä olen ehdottomasti metsässä, että tota kyllä se on 
semmoista, ja sitten tota se menee käsitöihin, kavereitten tapaamiseen, 
kun mäkin tunnen niin paljon ihmisiä eri puolelta Suomea, että vapaa-
päivä saattaa mennä siihen, et käy moikkaamassa entisiä koulu-
kavereita, Karkkilassa tai Loimaalla tai jossain muualla, et aika 
paljon kotona, että mä olen aika koti-ihminen, en hirveästi vapaa-
aikanani sillä lailla kaipaa oikeastaan muuta.” H6 Pohja  

Vapaa-aika ja erityisesti viikonloput tarjoavat mahdollisuuden laajempien sosiaalisten 
suhteiden hoitamiseen kuin vain perheen parissa oleskeluun.    

”Siinä mennään, se on aamusta iltaan. Toi justiin, silloin yleensä 
monestikin niin sanotaan viikonloppuisin tai pidempiä pyhiä tai 
tommosia vapaita kun on, niin illat vietetään kavereiden kanssa 
jonkun luona, pidetään semmoisia peli-iltoja, pelataan jotain. 
Sellaista hyvin sosiaalista, sanotaan näin. Nytkin lauantaina mä herä-
sin 7 aikaan, lauantaiaamuna ja kävin lenkillä, sitten lähdettiin 
Saloon kavereiden kanssa, tultiin sieltä, mentiin toisen kaveriporukan 
tykö iltaa viettämään, sitten sieltä joskus yöllä kotiin.” H5 Pohja 

Eläkeläisillä vapaapäivien puuhastelun vapaus saa suurimmat ulottuvuudet, sillä heidän 
elämässään arki- ja vapaapäivillä ei ole eroa kun ei tarvitse käydä töissä enää. Minnekään 
ei ole kiire, vaan voi puuhastella, mitä haluaa.  

”No sunnuntait on kyllä semmoisia päiviä, että silloin mä en tee näitä 
tämmöisiä puuhasteluja. Että sitten vaan, sunnuntaina vaan oleillaan 
ja ulkoillaan, mutta en tee töitä. Ja sitten tavallaan nekin on vapaa-
päiviä, jos kesällä on oikein hirveän kuuma, niin mä hakeudun johon-
kin varjoon ja sitten pitää olla kirjoja, mitä lukee. Tai sitten jos on 
oikein pakkaset, niin sitten tulee oltua taas sisällä ja sitten se luke-
minen on semmoista mieluisaa.” H21 Mäntyharju  

Työhön käytettävän ajan ja vapaa-ajan erotteleminen ei ole kaikille itsestäänselvyys. 
Haastatteluaineistossa ei ollut varsinaisia työnarkomaaneja, joilla myös vapaa-aika saattaa 
kulua työskentelyyn. Sen sijaan haastatteluaineiston yrittäjillä työaika ja vapaa-aika 
sekoittuvat. Varsinkin jos työpaikka sijaitsee kodin lähellä, on houkutus töiden tekemi-
seen suuri. Toisaalta yrittäjän on pakko tehdä töitä silloin, kun niitä on, sillä töiden jatku-
vuudesta ei ole varmuutta. Yrittäjät joutuvat tahtomattaan sietämään toimeentuloon liitty-
vää epävarmuutta ja hyvinä aikoina tekemään töitä pahojen päivien varalle.  

”No mä olen vapaapäivinäkin tai siis viikonloppusin aika paljon 
töissä silloinkin, että enemmän on sitten vaimolla vapaapäiviä. Että se 
välillä valittaa mun työnteosta, mutta kuten sanoin, niin yrittäjällä ei 
ole varaa löysäillä, että sitä ei koskaan tiedä, milloin työt alkaa vähe-
neen että niitä on tehtävä sillloin kun on kysyntää. Mutta kyllähän se 
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vaimokin sitten välillä viikonloppusin patistaa kävelylenkille, ettei 
aika nyt ihan täysin töihin mene.”  H25 Rautavaara  

2.2.3 Ajankäytön muuttumisen merkitys 

Uuteen asuinpaikkaan maaseudulle muuttaminen vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. 
Joillain muuttajilla arkeen ja vapaa-aikaan kohdistuvat muutokset ovat niin vähäisiä, ettei 
niillä ole mainittavaa merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Joillain muuttajilla nämä 
muutokset tulevat hyvin esiin uudenlaisen elämän muotoutumisessa.  

Muuttaminen ei vaikuta ainoastaan asuinpaikan muuttumiseen, vaan konkreettisesti 
jokapäiväiseen elämään sisältyvien toimintojen uudelleen muotoutumiseen. Siihen, että 
arki ja vapaa-aika saavat uudenlaisia ulottuvuuksia. Parhaimmillaan nämä ulottuvuudet 
merkitsevät, että jokapäiväiseen elämään tulee uudenlaisia toivottuja ja mielekkäiksi 
koettuja toimintoja. Päinvastaisessa tapauksessa elämästä tulee päivästä toiseen selviyty-
mistä, kunnes muuttaminen jälleen uuteen asuinpaikkaan kenties ratkaisee arjen ongel-
mat.    

Ajankäytön muuttumisen merkitys pohjautuu muuttajan tärkeiksi kokemiin arvoihin ja 
uuteen asuinympäristöön kohdistettuihin odotuksiin. Varsinkin odotukset tulevat esiin 
ajatuksellisella tasolla. Ajankäytön muuttuminen maaseudulle muuton jälkeen edustaa 
toiminnallista tasoa. Omien arvojen ja odotusten mukainen todellisuus saattaa poiketa 
alkuperäisistä odotuksista. Mesimäen (2004) tutkimuksessa tulee hyvin esiin, miten 
ihmisten tärkeiksi kokemat arvot ja jokapäiväinen elämä eivät välttämättä kohtaa. Ihmiset 
ikään kuin elävät kahta elämää: arvojensa mukaista ja todellista elämää. Pitkällä aika-
välillä näiden välinen ristiriita johtaa muuttajan elämäntavan toteuttamisen näkökulmasta 
kestämättömään tilanteeseen. Maaseutumaisen asuinympäristön pysyvät rakenneratkaisut 
edellyttävät muuttajan radikaalia sisäisen elämänhallinnan uudelleenarviointia ja jopa 
omaksi koetun elämäntavan pohdintaa.    
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3 MAASEUTU UUTENA ASUINYMPÄRISTÖNÄ 

3.1 Maaseudulle muuttaminen 

3.1.1 Maaseudulle muuttoon on monia syitä 

Maassamuuttajien elinoloista, uuteen kiinnittymisestä ja arvotaustasta tehdyn selvityksen 
(Virtanen 2003) mukaan muuttaminen tapahtuu Suomessa pääsääntöisesti vapaaehtoisesti 
ja mielellään. Tämä sama tulos tulee esiin myös tässä tutkimuksessa. Kukaan haasta-
telluista henkilöistä ei ollut joutunut muuttamaan nykyiseen asuinpaikkaansa, vaan 
muuttopäätös oli ollut vapaaehtoinen ratkaisu uudenlaisen paremman elämän saavutta-
miseksi.  

Muuttamisen perustelut määritettiin subjektiivisin perustein. Ihmisten arvomaailma ja 
elämäntapa määrittävät asumismuodon ja asuinpaikan valintaa. Haastattelujen perusteella 
tavanomaisimmat maaseudulle muuton perustelut liittyvät asuntoon, perhesyihin tai 
työhön nimenomaan tässä järjestyksessä. Yhteistä muuttamisen erilaisille perusteluille on, 
että ne heijastavat tyytymättömyyttä vallitsevaan tilanteeseen. Elämään halutaan saada 
muutos ja sitä etsitään muuttamisen kautta.  

Asumisen kallistuminen kasvukeskuksissa, minkä vuoksi ihmiset joutuvat asumaan 
ahtaasti, on selkeä syy muuttaa maaseudulle tilavamman asunnon toivossa. Suurimmalla 
osalla suomalaisista ensisĳainen toive hyvästä asumismuodosta on erillispientalo omalla 
tontilla. Maaseudulta on mahdollisuus hankkia kohtuullisin kustannuksin oma tontti ja 
rakentaa sille mieleinen omakotitalo. Asumisen väljyys – sekä asunnon että pihapiirin – 
on siten suuri houkutin maaseudulle muutossa ja maaseudulla asumisessa. Seuraava 
haastattelurepliikki kuvaa hyvin tällaista haavetta omasta talosta omalla tontilla: 

”Pääsääntöisesti tietysti se, että Vesilahdella oli siihen aikaan 
tontteja vapaana, päätettiin ruveta sitten rakentaa, että ekaks katottiin 
valmiita taloja vähän tältä alueelta, mutta sitten huomattiin että 
ruvetaankin itte rakentaa. Ja kohtuuläheisyys kuitenkin Tampereesta, 
että itse käyn Tampereella töissä, vaimo käy tossa Valkeakoskella ja 
tosiaan niin kaikki se rakentamisen helppous sun muut, että täällä 
kunta oli hyvin myönteinen kaikissa asioissa ja lupakäsittelyt ja kaikki 
on erittäin sujuvia. Alussa oli tietysti, kun ruvettiin vähän isompaa 
asuntoa kattoo, niin kyllä se Tampere oli siinä, mutta kyllähän siellä 
tietysti paitsi, ettei oo vapaita tontteja kunnalla ja jos ne on vapailla 
markkinoilla, niin hintataso oli jo silloin pompsahtanut aika ylös. Ja 
toisaalta taas sitten, niin haettiin tästä vähän sivummalta, että me 
tykätään kumpikin kuitenkin olla niin kuin pois kaupungin hälinästä. 
Että me asuttiin kaupungissa kyllä aika laidalla, että se oli semmoista 
kanssa rauhallista seutua, mutta näin sitten tänne haluttiin tulla. ” 
H14 Vesilahti 

Riittävän iso tontti ja oma talo antavat lisäksi mahdollisuuden sellaiseen monipuoliseen 
itsenäiseen tekemiseen, mikä ei rivi- tai kerrostaloasunnossa ole mahdollista. Toisaalta 
omakotitaloon halutaan asumaan siitä syystä, että sitä pidetään turvallisempana ja parem-
pana asuinpaikkana lapsille. Kerrostaloympäristöä ei välttämättä pidetä hyvänä lasten 
kasvuympäristönä, vaan maaseudulle muutolla tavoitellaan paitsi toisenlaisia arvoja ja 
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elämäntyylejä, myös virikkeellisempää kasvuympäristöä. Maaseudulle omakotitaloon 
muuttamista perustellaan varsinkin kasvavissa perheissä lasten edulla. Maaseudulla 
yhdeksi tärkeimmäksi uusien asukkaiden houkuttimeksi nouseekin asuminen: hyvä 
tonttitarjonta ja tonttien edulliset hinnat (Sillanpää 2004). Nämä asumiseen liittyvät 
houkuttimet tarjoavat mahdollisuuden laadullisesti hyvään elämään. 

Toisen merkittävän syyn maaseudulle muutolle muodostavat erilaiset perhesyyt, kuten 
uusi parisuhde ja puolison asuntoon muuttaminen, puolison kuolema ja sen seurauksena 
halu muuttaa synnyinseudulle tai puolison synnyinseudulle muuttaminen. Tähän samaan 
kategoriaan voitaneen luokitella myös läheisten ihmisten, kuten ystävien suositusten 
perusteella muuttaminen.   

”Meidän ystävät muutti tänne, ja ihastuttiin heidän perässään 
paikkaan.” H13 Vesilahti 

Myös työhön liittyvät syyt vetävät ihmisiä maaseudulle. Uuden työpaikan saaminen 
saattaa johtaa myös asuinpaikan muuttumiseen. Toisaalta pitkä työmatka saattaa johtaa 
siihen, että muutetaan lähemmäs työpaikkaa. Tässä tutkimuksessa työn merkitys maa-
seudulle houkuttelevana tekijänä jää kuitenkin vähäiseksi. 

”Siis se valinta perustui siihen, että mie sain täältä työpaikan ja se oli 
oikeestaan se pääkriteeri. Tää on niin ison muuton osalta kun me 
muutettiin tuolta pohjoisesta, niin ajateltiin, että se työpaikan ja sitten 
sen asuinpaikan läheisyys on aika semmonen tärkeä asia, että on 
lasten siirtyminen ja omakin siirtyminen ihan vieraaseen paikkaan 
niin helpompaa.” H3 Laukaa 

Aina muutto uuteen paikkaan ei niinkään perustu suunnitelmalliseen rationaaliseen 
harkintaan, vaan muuton takaa saattaa löytyä erinäisiä puhtaasti tunnepohjaisia syitä. 
Uudelle paikkakunnalle uudenlaiseen asuinympäristöön muuttaminen saattaa merkitä 
esimerkiksi pitkäaikaisen haaveen toteutumista, kuten seuraavasta pitkähköstä haastat-
telurepliikistä voimme lukea: 

”Me miehen kanssa puhuttiin siitä, että sitt, kun me ollaan eläkkeellä, 
niin olis kiva muuttaa jonnekin lähemmäs kesämökkiä taikka vaikka 
asua 1 vuosi kesämökillä, ett siellä vois asua ja tota sitä me mietittiin 
ja sitten kävi niin, että 2 mun miehen ystävää kuoli, justiin niin kun 
ennen eläkeikää ja he oli haaveillut, että kun he pääsee eläkkeelle he 
muuttaa sitten kotiseudulle takaisin, maalle. Ja me mietittiin sitä, että 
me ei tiedetä päiviemme määrää, että me ei tiedetä, jos me ollaan 
elossa silloin ja se on meillä haave kuitenkin ja sitten, kun vielä rupes 
ahdistamaan jatkuvasti kehäkolmosen ruuhkat, kehäykkösen ruuhkat 
… ett vaikka on periaatteessa lyhyt työmatka niin siihen menee 
suhteettoman kauan aikaa ja sitt me mietittiin, että mikä meitä 
oikeastaan pitelee, ett mitä sellasta on Vantaalla, mitä ei olis täällä-
päin ja me todettiin että ei oikeastaan mitään, että meillä on koti sitten 
siellä, minne me muutetaan ja me lähdettiin sitten kattelemaan asun-
toja, käytiin Hangossa ja Lohjassa ja Tammisaaressa ja Karjaallakin, 
mutta mikään niistä paikoista ei tuntunut siltä, että se ois niinku 
semmonen maaseutupaikka ja koti. Tätä kierrettiin kaukaa ensin. 
Jollain tavalla sillain, että oli semmonen maine, että tää on köyhä 
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kunta ja ei täällä oo mitään, mutta ei me myöskään tultu katsomaan. 
Kunnes me sitten tultiin katsomaan juuri tätä asuntoa ja sitten vähän 
kierreltiin enemmän tässä ja todettiin, että tämä on se paikka.” H4 
Pohja 

Muuttopäätös saattaa syntyä myös ”vahingossa”. Mahdollisuus saattaa synnyttää kipi-
nän muuttaa uuteen paikkaan, jos uusi paikka tuntuu hyvältä ja toiveiden mukaiselta 
asuinpaikalta. Tällainen muuttopäätös edellyttää jonkinlaista aikaisempaan asuinpaikkaan 
kohdistuvaa tyytymättömyyttä. 

”Aika sattuma alun perin, et tuota et mä olin ihan muissa asioissa, 
työasioissa täällä käymässä, ja tuota sit mulle esiteltiin, että täältä 
vois olla mahdollista niin kuin saada ostaa talo. Ja tuota sitten mä 
aloin ottaa selvää siitä, että onko se mahdollista, ja tuota sitten 
osoittautui että se olisi, niin siinä oli sitten vaatimuksia tämmöisiä 
esimerkiksi, että et jos mä saan ostaa talon, niin multa tavallaan 
edellytetään sitä, että mä muutan tänne. Johon mä en voinut siihen 
aikaan siinä elämäntilanteessa niin tuota tavallaan suostua, vaan 
tuota mä sanoin et mä varmasti tulen työskentelemään täällä, mutta 
siihen aikaan mulla oli vielä perhe kasassa. Mutta sitten se syntyi 
vähän niin kuin itsestään sitten, että sitten jossain vaiheessa huomat-
tiin, että täähän voisi olla ihan hyvä idea.” H18 Pohja 

Arvot auttavat ihmisiä valintojen tekemisessä. Tämän vuoksi arvoista etsitään apua 
sellaisissa tilanteissa, joissa päätöksiä ei voi tehdä rutiininomaisesti. Muuttaminen uuteen 
asuinpaikkaan on tällainen. Tärkeiksi koetuilla arvoilla on muuttopäätöksen syntymiseen 
ja sisältöön merkittävä vaikutus. Esimerkiksi tärkeiksi koetut ihmissuhteet ja perhearvot 
saavat muuttamaan puolison perässä toiselle paikkakunnalle, vaikka itse mieluummin 
haluaisi asua toisella paikkakunnalla. Tärkeiksi koetut perhearvot ylittävät oman 
mukavuudenhalun. Lasten kasvattaminen ja hyvänä vanhempana onnistuminen saa 
muuttamaan rauhalliseen ja lapsille turvalliseksi koettuun asuinympäristöön. Nimen-
omaan maaseudulle, jonka katsotaan tarjoavan kaupunkiasumisesta poikkeavia arvoja.  

Uuden asuinpaikan valinta on erilaisten rationaalisten ja tunneperäisten tekijöiden 
summa. Uutta asuinpaikkaa etsittäessä selvitetään monenlaisia asumiseen ja elämisen 
laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten työmatkan pituutta ja siihen menevää aikaa, lasten 
koulumatkoja, alueen palvelutarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia. Erilaisia vaihtoehtoja 
vertaillaan rationaalisten tekijöiden perusteella, mutta lopullinen asuinpaikka valitaan 
usein tunneperäisin perusteluin. 

3.1.2 Maaseudulle muutetaan ilman ennakkokäsityksiä 

Ennen muuttoa uudesta asuinpaikkakunnasta hankitaan tietoa eri tavoin. Tänä päivänä 
Internet helpottaa monien tiedollisten tarpeiden tyydyttämisessä. Perinteiset tiedon-
hankintatavat, kuten tiedon hankkiminen suoraan kunnan virkamiehiltä, eivät ole yhtään 
vähempiarvoisia. Moni Vesilahdelle muuttanut oli muuttoa suunnitellessaan tilannut 
Vesilahdella ilmestyvän paikallislehden päästäkseen selville kunnan tapahtumista  Tietoa 
hankitaan erityisesti omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista, kuten lasten päivä-
hoito- ja koulunkäyntimahdollisuuksista, kunnan palveluista ylipäänsä sekä erilaisista 
harrastusmahdollisuuksista.  

 20



 
 
Hyvin harva muuttaa loppujen lopuksi ”tuntemattomalle” paikkakunnalle. Jos näin 

käy, silloin lopullinen muuttopäätös ei ole selvä, varsinkaan jos kyseiseen uuteen asuin-
paikkakuntaan ei ole minkäänlaisia sidoksia. Tällöin uudella asuinpaikkakunnalla 
asumista kokeillaan ja katsotaan, miten se lähtee sujumaan. Esimerkiksi vuokralla 
asuminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun ei vielä olla ihan varmoja, onko päätös maa-
seudulle muuttamisesta oikea. Ongelmien ilmaantuessa muutto takaisin kaupunkiin käy 
vaivattomasti.  

”Meillä ei ollut tietoo edes töistä siinä vaiheessa, mutta ostettiin 
kaksio ja ruvettiin tekemään remonttia ja ajateltiin, että tehdään 
pikkuhiljaa ja rauhassa remonttia ja katellaan ja mietitään, että jos 
tulee pupu pöksyyn niin, ettei halutakaan muuttaa tänne niin pidetään 
sitten tämmösenä vähän niin kun kaupunkikesämökkinä, kakkos-
asuntona vaikka…. Mä jätin sen verran takaporttia itelleni, että mä 
otin ensin virkavapaata vuodeksi, että jos näyttää, että ei ala viihty-
mään niin, mä voin mennä takasin ja pääsen siihen entiseen ihanaan 
työpaikkaani. Kun oltiin 3 kuukautta asuttu täällä, niin mä kävin 
sanomassa itteni irti, koska mä ajattelin, että mä en koskaan muuta 
sinne takaisin. Mutta tosiaan se asunto ostettiin 2003 toukokuussa ja 
vasta viime vuoden maaliskuussa me muutettiin sitten tänne.” H4 
Pohja 

Yllättävää oli, ettei haastatelluilla henkilöillä omien sanojensa mukaan juurikaan ollut 
varsinaisia ennakkokäsityksiä uudesta asuinpaikastaan. Ja jos niitä olikin, ne olivat silloin 
yleensä myönteisiä, koska sellaiselle paikkakunnalle ei muuteta, johon liittyy kielteisiä 
ennakkokäsityksiä. 

”Ei minkäänlaisia kun mie oikeestaan netistä katoin silloin kun hain, 
ennekuin hain sitä työpaikkaa, niin katoin vaan, että missä päin 
Suomea koko paikkakunta on, mie sanoin, että ai, tämä on tässä 
Jyväskylän vieressä, ihan keskellä Suomea, että semmonen, tietenkin 
tuli vähän katottua kunnankin sivuilta, tuli semmonen mielikuva että 
tämä on tämmönen maalaistyyppinen pitäjä, missä on kuitenkin monta 
keskusta. Siihen ne oikeestaan loppukin sitten. Semmosta ennakko-
aavistusta tai mielikuvaa tästä, että minkälaista täällä vois olla, niin 
ei ollu. Että sitten niitten muutaman käynnin jälkeen näki vaan, että 
tässä on kaupunkimaiset palvelut ympärillä ja tää keskusta, kirkon-
kylän keskusta, on kaupunkimainen, mutta muuten sitten kaikki tuo 
ympäristö jäi auki.” H3 Laukaa 

”Joo, sen verran mä olin kuullut, että täällä on aika hyvin järjestetty 
kaikki nämä perhe- tai noi päivähoitopaikat ja kaiken kaikkiansa niin 
kuin tää on mukavampi paikka kun esim. Seinäjoki, joka on tietysti se 
toinen vaihtoehto. Sitten täällä on hirmusen hyvät lenkkeilymahdolli-
suudet ja yleensäkin ulkoilumahdollisuudet. Kasvava, kehittyvä 
kunta.” H9 Nurmo 

”No sanotaan sillai, että ennakkokäsityksiä, että itte henkilö-
kohtaisesti niin joskus jouduin täällä entisen työni ohessa joskus 
poikkeamaan, että suurin piirtein tiesin paikan. Ja tosiaan sitten 
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ennen kun me ruvettiin sitä tonttiakin täältä hakee niin täällä tuli 
vähän kierrettyä ja katsomassa muutamaa valmista taloa. Kyllä niin 
kuin suurin piirtein tiedettiin, että minkä kokoinen kunta on ja näin.” 
H14  Vesilahti 

Kyselytutkimuksen (Kytö – Aatola 2006) tulosten perusteella mielikuva maaseudulla 
asumisesta ei vastannut muuttajien kokemaa todellisuutta, mitä kauemmas kaupungista 
muutettiin. Haastateltujen henkilöiden kertomukset tuottavat päinvastaisia tuloksia. Maa-
seudulle muuttaminen ei ole tuottanut kenellekään yllätyksiä. Uuteen asuinpaikkaan 
kohdistuvat odotukset ovat olleet hyvin realistisia ja muuttajat ”tietäneet”, minkälaiseen 
paikkaan he ovat muuttamassa.  

Sikäli kun muuttoon liittyy yllätyksiä, kohdistuvat ne ystävien, työtovereiden ja suku-
laisten suhtautumiseen. Erityisesti isoista kaupungeista maaseudulle muuttaneiden 
henkilöiden ratkaisut ovat herättäneet ihmettelyä ja epäilyksiä muuttopäätöksen järke-
vyydestä ja onnistumisesta.  

”Kyllä aika ihmetellen siihen suhtauduttiin, että he oli aivan varmoja, 
että me tullaan kohta takaisin. Ne mietti sitä kans, että eihän siellä 
tosiaan oo mitään.” H4 Pohja 

Joissain haastatteluissa nousi esiin se, että maaseudulle kannattaa muuttaa ennakko-
luulottomasti ja unohtaa turhat ennakkokäsitykset, sillä koskaan ei voi etukäteen tietää 
varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Muutto toiveiden asuinpaikkaan/-ympäristöön 
saattaa olla huolellisesta etukäteisvalmistelusta huolimatta onnesta kiinni. Ennakko-
käsitykset eivät aina pidä paikkansa. Tämä tulee hyvin esiin siinä, miten yksi haastatel-
tava muutti Pohjaan ennen kaikkea edullisten asumiskustannusten vuoksi, mutta myös 
päästäkseen asumaan sosiaaliseen ympäristöön. Hänelle oli muodostunut käsitys, että 
Pohjassa olisi mahdollisuus asua vanhan ajan sosiaalisessa ympäristössä. Ajan myötä 
kokemukset ovat osoittautuneet toisenlaisiksi. Asumiskustannukset kyllä ovat edulliset, 
mutta ympäristö ei ole toivotun sosiaalinen. Naapurustossa ihmiset eivät esimerkiksi 
kutsu toisiaan spontaanisti kylään, kuten haastateltava oli toivonut ja odottanut uudelta 
asuinympäristöltään. Miten sitten onni liittyy tähän? Siten, että toinen haastateltava, joka 
asuu toisella puolella Pohjaa, asuu juuri tällaisessa sosiaalisessa ympäristössä. Fyysiset 
asiat voi varmistaa etukäteen. Talolle voi teettää kuntokartoituksen jne. Sosiaalisten 
suhteiden toimivuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia ei voi varmistaa etukäteen.  

Maaseudulle muuttaminen ilman ennakkokäsityksiä helpottaa sopeutumista ja tuottaa 
vähemmän pettymyksiä. Se on eräänlainen turvakeino oman sopeutumisen helpottami-
seksi. Högbackan tutkimuksessa (2003) monilla maaseudulle muuttaneilla naisilla oli 
ollut etukäteisodotuksia ja kuvitelmia maaseudusta, esimerkiksi idyllisestä maaseudusta 
tai maaseudun yhteisöllisyydestä, jotka sittemmin osoittautuivat epärealistisiksi ja aiheut-
tivat muuttajille pettymyksen.   

3.1.3 Maaseudulle muutto on ollut onnistunut ratkaisu 

Haastateltujen henkilöiden muuttopäätökset ovat pääsääntöisesti olleet onnistuneita 
ratkaisuja. Ainoastaan edellä mainittu henkilö kokee maaseudulle muuton tuottaneen 
pettymyksen. Muutoin maaseudulle muuttaneet henkilöt ovat sopeutuneet uuteen asuin-
ympäristöönsä hyvin. Kukaan haastateltava ei mainitse sellaisia tekijöitä, jotka olisivat 
vaikeuttaneet uuteen elinympäristöön sulautumista.  
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Kun haastateltavat saivat pohtia nykyisen ja entisen asuinpaikan välisiä parannuksia ja 

heikennyksiä, korostuivat haastateltavien puheessa parannukset, joita muutto uudelle 
paikkakunnalle ja uuteen asuntoon on tuonut mukanaan.  

Useimmiten parannukset liittyvät juuri asuntoon. Siihen että se on toiveiden mukaisesti 
aikaisempaa suurempi (mutta myös vaihtoehtoisesti aikaisempaa pienempi). Uuden 
asunnon asumiskustannukset ovat halvemmat ja se on kunnoltaan parempi. Hyvin usein-
han muutettaessa uusi asunto remontoidaan. Monille maaseudulle muuttaville lapsi-
perheille remontti muuntuu helposti kokonaan uuden talon rakentamiseksi. 

Muuttopäätöksen onnistuneisuutta tukee uuden asuinympäristön turvalliseksi kokemi-
nen. Erityisesti kaupungista maaseudulle muuttaneet henkilöt kokevat turvallisuuden-
tunteen lisääntyneen maaseudulle muutettaessa. Turvallisuudentunnetta selittää yksin-
kertaisesti se, että asuinympäristö tunnetaan paremmin, minkä lisäksi maaseutumaisessa 
ympäristössä potentiaalisia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä on kaupunkiympäristöä 
vähemmän. Uuden asuinympäristön rauhallisuus lisää turvallisuudentunnetta.  Turvalli-
suus on tärkeää erityisesti lapsiperheille. Vastaavanlainen turvallisuudentunteen synty-
minen maaseutumaisessa asuinympäristössä tulee esiin Virtasen (2003) tutkimuksessa. 

Moni haastateltava on halunnut muuttaa maaseudulle päästäkseen luonnon (metsien, 
peltojen, vesistöjen) lähelle. Luontoa pidetään kulttuurissamme yleisesti yhtenä maa-
seudun olennaisena elementtinä (Lüthje 2005). Asuinympäristön vihreys tuottaa sekä 
objektiivista että subjektiivista hyvinvointia mielihyvästä puhumattakaan. Luonnon-
läheisyys merkitsee turvallista, omaa rauhaa ja elämyksiä antavaa ympäristöä, kuten 
seuraavat haastattelurepliikit havainnollistavat: 

”No täällä on luonto lähempänä ja täällä voi lähteä tosta noin vain 
metsään samoilemaan ja noukkimaan marjoja tai sieniä, no vaimo 
noukkii niitä enemmän, että ne ei oikeen ole mun heiniä, mutta 
kaupungissa ei oikeen ole näitä mahdollisuuksia, että silloin pitää 
aina lähteä jonnekin kauemmas, että täällä voi vain mennä kun 
huvittaa.” H26 Mäntyharju 

”Ehkä se on tuo maisema, tuo kulttuurimaisema. Ja tää tämmöinen 
miljöö, et mä olen aina pitänyt sen tyyppisestä, ja toi joki on kyllä 
ihan kerta kaikkiaan sillä lailla jotenkin. Muutin tässä samasta niin 
tähän päätyhuoneistoon, mä asuin vuoden tuossa keskellä, muutin 
päätyhuoneistoon ja tässä on sit se joki niin mulla oli niin kuin 
semmoinen puoli kuukautta sitten, sitä muutto aikaa, niin mä kävin 
aina yölläkin, kun mä heräsin tuolla vanhassa asunnossa, niin tosta 
katsomassa tuota jokea, kun musta se on niin ihana, ja se on vielä 
talvella, et se on semmoinen rauhoittava elementti.” H17 Pohja  

Kuten Högbacka (2003) toteaa, luonnonläheinen elämä merkitsee tilaa ja puhdasta 
luontoa ympärillä mahdollistaen erilaisen mielekkään tekemisen. Suhde luontoon on siis 
toiminnallinen: luonto määräytyy omakohtaisen tekemisen kautta (esimerkiksi 
luonnonantimien hyödyntäminen, kotipuutarhan pito), eikä sitä etäännytetä pelkästään 
katseen kohteeksi.  

Luonnon tärkeäksi kokeminen ilmenee konkreettisesti ympäristön siisteytenä. Maa-
seudulla asuvat kantavat vastuuta asuinympäristönsä hyvinvoinnista. Yksi haastateltava 
tosin yhdistää ympäristön siisteyden omistusasumiseen. 
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”Ikävä sanoa, mutta se vähän näkyy, että täällä ei oo juurikaan 
vuokra-asukkaita. Että kun ihmiset omistaa itte, niin esimerkiksi kun 
kävelee kadulla, niin roskatilanne on ihan eri kuin Lempäälässä. Että 
siellä jos löysi roskattoman 10 metrin kaistaleen kävelytietä tai jos 
yleensä löysi kävelytien, niin halleluja. Mutta siis roskaa oli aivan 
jumalattomasti, täällä jos niin kuin koiralenkillä ottaa 3–4 roskaa 
ylös, niin sen jälkeen se on puhdas se lenkin osa. Mitenkään yleistä-
mättä vuokra-asujia, mutta niistä ainakin aina se joka 10. tuntuu 
olevan hyvin sekalaista sakkia, sehän riittää sitten pilaamaan sen 
kaiken maineen.” H19 Vesilahti  

Vaikka taloudellinen ja fyysinen turvallisuus on haastateltaville tärkeää, halutaan 
elämänlaatua kohentaa aiempaa enemmän. Haastateltavien kertomuksista välittyy 
vahvasti se, että maaseudulla elämänlaatu on parempi kuin kaupungissa. Jokapäiväisestä 
elämästä keskustellessa nousi haastatteluissa vahvasti esiin maaseudulla asumiseen 
liittyvä oma rauha. Myös vapaus elää omien arvojen mukaisesti osoittautui erittäin tärke-
äksi haastatelluille henkilöille. Kaupunkimainen ympäristö koettiin usein rajoittavaksi ja 
jopa ahdistavaksi paikaksi. Kaupungissa pitää olla vahva perustellakseen omat valintansa, 
kun ympäristö pyrkii muokkaamaan asukkaistaan kaltaisiaan. Kaupungin vapaus on 
paremminkin vapautta sosiaalisesta yhteisöllisyydestä. Holmilan (2003) mukaan 
kaupunkioloissa jokainen tuntee itse olevansa vastuussa elämäänsä liittyvien riskien 
hallinnasta. Kaupungeissa on vain vähän kollektiivisia mekanismeja, joilla säädellään 
yksilön hyvinvointia ja olemassaoloa uhkaavia riskitekijöitä. Tämä luo helposti paikkaan 
kuulumattomuuden tunteen. 

”Kyllä kaiken kaikkiaan niin kun elämisen laatu, niin täähän on ihan 
luksusta, täällä kuuluu lintujen laulut ja peurat pomppii tossa pellolla 
ja ihmiset on ihan tavallisia ihmisiä. Meitä ei ainakaan ahdista se, 
että ihmiset on uteliaita myöskin ja tulee kysymään, koska se ei ole 
pahansuopaista ja sosiaalinen kontrolli täällä kyllä pelaa. Jos joku 
menee sun autos lähelle, niin joku menee heti kysymään, että mitäs 
kattelet siinä ja tullaan helposti niin kun juttelemaan ja tälläi, että 
täällä on tullut ystäviäkin paljon nopeemmin kuin mitä kaupungissa. 
Kyllä se on niin kun se rauha, mikä täällä on, ruuhkat on pois, ei oo 
liikennevaloja täällä missään, ja sitten on semmosetkin elämän 
laatuun vaikuttavat asiat, että vaikka tää on köyhä kunta, niin jos mä 
sairastun, mä meen terveysasemalle, niin mä pääsen samana päivänä 
sinne.” H4 Pohja 

”Oikeestaan mä halusin tavallansa tästä sellasta yksilöllisyyttä, tai 
mä saan olla niinkun omassa rauhassa, koska työpaikalla mulla on 
aina valtavasti ihmisiä ympärillä, niin siellä mä sitten saan kuitenkin 
olla omissa, se ei oo sisäänpäin kääntynyttä, kaikki ei tiedä minun 
asioita, jotain tällaista.” H7 Nurmo 

Harvassa tapauksessa haastateltavat mainitsivat heikennyksiä. Useimmiten ne liittyivät 
heikentyneeseen palvelutarjontaan, pidentyneeseen työmatkaan, ystävien ja sukulaisten 
jäämiseen edelliselle/edellisille asuinpaikkakunnille. Myös siihen, että uuden toiveiden 
mukaisen asunnon hankkiminen johtaa helposti suurempiin asumiskustannuksiin. 
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Heikennykset eivät tulleet kenellekään yllätyksenä, vaan niistä tiedettiin jo etukäteen 

tai niihin osattiin varautua. Lisäksi parannukset koettiin painoarvoltaan sellaisiksi, että 
heikennyksiä pidettiin enemmän arkipäiväisenä kiusana kuin vakavasti jokapäiväiseen 
elämään vaikuttavina ongelmina.   

3.1.4 Elämysten maaseutu  

Kaupunkilaista elämäntapaa luonnehtivat helposti sellaiset muutokset kuin läheisten 
ihmissuhteiden korvautuminen muodollisilla ja pinnallisilla ihmissuhteilla, suvun ja 
perheen merkityksen väheneminen, naapurisuhteiden häviäminen ja välittömän sosiaali-
sen valvonnan väistyminen virallisen kontrollin tietä. Maaseudun elämästä muodostuu 
ainakin tämän tutkimuksen näkökulmasta toisenlainen myönteisempi kuva. 

Haastattelurungon kysymys ”pystyttekö nykyisessä asuinympäristössänne toteuttamaan 
niitä asioita, joita elämässänne haluaisitte toteuttaa ” osoittautui vastauksiltaan hyvin 
yksipuoliseksi kysymykseksi. Lähes kaikki haastatellut henkilöt kokivat asuvansa arvo-
jensa ja toiveidensa mukaisessa ympäristössä. Uuteen asuinympäristöön on muutettu, 
koska siellä pystytään toteuttamaan sellaisia asioita, jotka omassa elämässä koetaan 
tärkeiksi. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi, jatkettaisiin sellaisen asuinpaikan etsintää, jossa 
toiveiden mukainen elämä onnistuu. Tällaiset vastaukset vahvistavat näkemystä niin 
sanotusta asumisurasta. Siitä, että eri paikoissa asuminen on tavoitteellista mahdollisim-
man hyvään asuinpaikkaan ja toiveiden mukaiseen asuntoon tähtäävää toimintaa. Mitä 
pidemmälle asumisura jatkuu, sitä enemmän muuttoperusteissa korostuvat elämäntapaan 
liittyvät laadulliset tekijät. Asumiseen liittyvä hyvä elämänlaatu korostuu entisestään. 

Tänä päivänä tietotekniikan levitessä entistä useammille elämänalueille perinteinen 
elämä maaseudulla kykenee tarjoamaan sellaisia uudenlaisia elämyksiä, jotka 
kaupunkiympäristössä eivät ole mahdollisia. Maaseudulla korostuu ennen kaikkea ihmis-
ten ja luonnon välinen suhde. Kuinka moni kaupungissa asuva pystyy poimimaan metsä-
marjoja omalta tontiltaan, kuten seuraava haastateltava kertoo tontistaan:  

”Kyllä se varmaan kuitenkin on toi meidän koti, siis tää onnistunut 
tonttivalinta, jossa on omat mustikat ja puolukat ja vadelmapensaat 
luonnostaan, ja semmoinen luonnontontti, että ei tarvi viettää kaikkia 
päiviään nurmikkoa leikaten, ja sitten kyllä se on tää koti ja tää 
meidän oma ympäristö, että se tuottaa kyllä älyttömästi mielihyvää.” 
H13 Vesilahti 

Maaseudun perinteiset käyttäytymisnormit sellaisenaan saattavat muodostaa synty-
peräiselle kaupunkilaiselle myönteisen elämyksen.  

”Ja yleensä ympäristö, siis täällä ollaan ystävällisiä. Että kyllä mulla 
oli tosi vaikea sopeutua siihen, että jokainen alta 15-vuotias pikkutyttö 
varsinkin tai lapsi yleensä niin aina tervehtii kadulla, vaikken mä olisi 
ikinä nähnytkään sitä. Se on mun  mielestä semmoinen tapa, mitä näin 
helsinkiläis-pohjaiselle ihmiselle ei niin kuin ikinä oo sattunut ennen, 
mutta se on hieno juttu.” H19 Vesilahti  

Hyvän elämän eläminen maaseudulla perustuu tavanomaisiin arjen pieniin kokemuk-
siin. Uudenlainen asuinympäristö muuttaa nämä pienet kokemukset elämyksiksi yhtä 
lailla kuin se, että kokemukset ovat ehkä kokonaan uusia. Onnea eivät välttämättä tuo isot 
asiat kuten tontti tai talo, vaan kaikki näihin liittyvät pienet yksityiskohdat, jotka luovat 
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mahdollisuuden kokemuksellisiin elämyksiin. Maaseudun elämyksellisyyden vahvuus 
löytyy juuri arkisuudesta ja tavanomaisuudesta. Elämysten saaminen ei edellytä 
minkäänlaista ennakkovalmistautumista.  

On tärkeää tiedostaa, ettei maaseutu välttämättä tarjoa puitteita tärkeiksi koettujen 
arvojen mukaiselle elämälle. Maaseudun ihanuuden ylistämisessä ei saa mennä liialli-
suuksiin. Omien arvojen mukaan eläminen ei välttämättä ole kiinni asuinpaikasta. Jos 
esimerkiksi kokee perhearvot tärkeiksi, silloin niiden mukaan elämiseen ei asuinpaikalla 
ole merkitystä. Kaupungissakin voi elää perhekeskeistä elämää, jos ei anna muiden 
urbaanimpien arvojen viedä mukanaan.  

3.1.5 Hyvä asuinpaikka on rauhallinen, turvallinen ja lähellä luontoa 

Haastatellut henkilöt saivat kuvailla, minkälaisia ominaisuuksia sisältyy hyvään asuin-
paikkaan. Usein vastaus oli, että hyvä asuinpaikka on juuri se, missä parhaillaan asutaan. 

Hyvän asuinpaikan kuvaukset tulivat esiin haastatteluissa kolmella eri tasolla. 
Haasteltavat saattoivat kuvailla asuinrakennusta, asuinaluettaan tai laajemmin koko 
kuntaa. Tällaisten eritasoisten kuvausten pohjalta voisi jossain muussa tilanteessa tehdä 
päätelmiä siitä, minkälaisia asioita henkilö arvostaa. Tässä tutkimuksessa tähän ei ole 
realistisia mahdollisuuksia, sillä kysymys hyvästä asuinpaikasta oli vain yksi kysymys 
muiden kysymysten joukossa, jolloin haastateltavat eivät kyenneet siihen erityisesti 
paneutumaan. 

Seuraavat kolme haastattelurepliikkiä kuvaavat haastateltavien hyväksi kokemaa 
asuinpaikkaa: 

”No kyllä hyvässä asuinpaikassa pitää olla nimenomaan sitä rauhalli-
suutta, kyllä kaikki nää peruspalvelut pitää toimia ja vielä sitten, että 
ne on lyhyen matkan päässä, niin sekin on hyvä. Meillä ne on noin 
300 metrin matkan päässä. Merenranta on lähellä, sekin on hyvä. Mä 
en osaa oikein luetella muita, täällä on kaikki mitä hyvältä paikalta 
vaaditaan. … ja tässä on sitten vielä se, että mikä on tässä Pohjassa 
on mun mielestä tärkeetä, että tästä pääsee helposti Saloon ja 
Turkuun, ihan yhtä lailla Helsinkiin ja Espooseen päin, junalla pääsee 
hyvin, ei oo kuin hetken matka Karjaalle, että siitä pääsee junalla.” 
H4 Pohja  

”No on se varmaan se rauhallisuus, että ei tarvi iltaisin pelätä lähteä 
ulos mihinkään, ja semmoinen kun mä aina koen, että kaupunki on 
semmoinen paikka, missä tapahtuu jatkuvasti jotain pahaa ja siellä 
huumemiehet hyppii kadulla, että kyllä mä koen, että semmoinen 
rauhallinen ja semmoinen turvallinen ympäristö. Ja just tää luonnon-
läheisyys, koska se on mulle ainakin tosi tärkeätä.” H6 Pohja 

”No se pitää olla rauhallinen ja siinä pitää olla vähän piha-aluetta, 
mutta ei aivan missään korvessa. Mä tykkään maalaisympäristöstä. 
Semmonen että näkee vähän kauemmaksi, kun vaan seuraavan 
kerrostalon seinää. Ja sitten se, että on lapselle tilaa temmeltää tuolla 
pihalla ja voi pitää vaikka kissaa tai vaikka koiraakin.” H9 Nurmo 
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Suomalaisten on monissa tutkimuksissa todettu arvostavan asuinympäristönsä rauhalli-

suutta, mikä tulee tässä tutkimuksessa vahvasti esiin. Haastateltavat liittävät hyvään 
asuinpaikkaan ennen kaikkea rauhallisuuden ja riittävän suuren oman tilan esimerkiksi 
tontin kokona. Rauhallisuus merkitsee mahdollisuutta irrottautua muista ihmisistä. Tämä 
ei tarkoita erakoitumista, vaan oman yksityisyyden säilyttämistä ja varjelemista. Oman 
tilan tärkeys korostuu siitä syystä, että kaupungeissa oman tilan rajat hämärtyvät. 
Kerrostalon pihaa, joka periaatteessa on kaikkien asukkaiden omaa tilaa, ei koeta tällai-
seksi, koska siellä ei ole välttämättä omaa rauhaa. 

Tästä seuraa se, että nimenomaan rauhan ja oman tilan perässä maaseudulle muuttaneet 
henkilöt eivät välttämättä halua naapureita kovin lähelle tai suurta muuttoryntäystä asuin-
alueelleen. Oman maaseudulle muuttonsa perusteena olleiden asuinympäristön rauhalli-
suuden ja väljyyden vuoksi uusien asukkaiden tuloa saattavat vastustaa aikaisemmat 
muuttajat alkuperäisten asukkaiden lisäksi. Muiden ihmisten muuttaminen asunnon 
lähistölle ei lisää asuinympäristön viihtyisyyttä. Maaseudun kylien alkuperäiset asukkaat 
saattavat kokea uudet muuttajat uhkana sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja turvalli-
suudentunteelle, jotka perustuvat siihen, että ihmiset ja heidän taustansa tunnetaan 
(Pekkanen ym. 1997). 

”Tietysti me nyt miehen kanssa sitten mietitään jo sitä, että kun tänne 
kaavoitetaan niin kauheasti uutta tonttia, että tarvitaanko tänne enää 
muita.” H15 Vesilahti 

Maaseudun suureen uusien asukkaiden vetovoimaan suhtaudutaan kielteisesti siksi, 
että sen pelätään heikentävän oman asuinalueen rauhallisuutta sitä mukaa, kun sinne 
muuttaa lisää ihmisiä. Maaseudullehan muutetaan nimenomaan oman tilan ja rauhalli-
suuden perässä. Toisaalta pienten maaseutupaikkakuntien suureen uusien asukkaiden 
vetovoimaan suhtaudutaan kielteisesti siksi, että sen pelätään heikentävän kunnan palve-
lujen tarjontaa. Vaikka uudet asukkaat tuovat kuntaan lisää verotuloja, ei palvelujen 
tarjonta aina pysy reaaliajassa.   

Ihanteellisena ympäristönä pidettiin esimerkiksi tonttia järven rannalla. Vesi koettiin 
paitsi asuinympäristön viihtyisyyttä myös estetiikkaa parantavaksi elementiksi. Turvalli-
nen ja luonnonläheinen ympäristö olivat haastatteluissa usein toistuvia asioita.   

Asuinrakennukseen liittyvissä kuvailuissa nousi toistuvasti esiin omakotitalo. Suoma-
laisten suosima omakotiasuminen vastaa monen haastateltavan arvomaailmaa ja mahdol-
listaa yksilöllisen elämäntavan. Omakotiasumisessa yhdistyvät asuinympäristöjen hyväksi 
koetut ominaisuudet, kuten mahdollisuus asua luonnon lähellä sekä mahdollisuudet 
muokata oma lähiympäristö, kuten puutarha, yksilöllisesti toiveiden mukaisesti.  

Pekkasen ym. (1997) mukaan lapsuuden ajan asuinympäristöllä on merkitystä 
asumisideaalien muodostumisessa. Ihanteellinen asumismuoto ihmisten ajatuksissa 
palautuu lapsuudenaikaisiin kokemuksiin ja muistikuviin. Ihmiset tavoittelevat itselleen 
mieluista, usein lapsuudessa sisäistettyä elämäntapaa ja lapsuudessa muodostettua 
asumisideaalia tiedostamattaan, usein yksityiskohtiaan myöten. Maaseudun ja 
omakotiasumisen suosio ei tässä tutkimuksessa täysin selity sillä, että kaikki haastatellut 
olisivat maaseudulta lähtöisin. Haastateltavissa oli myös syntyperäisiä Helsinkiläisiä. 
Tällaisten henkilöiden halu asua maaseudulla omakotitalossa selittyy edelleen Pekkasen 
ym. mukaan sillä, että suomalainen kaupunkilaisuus poikkeaa esimerkiksi keski-
eurooppalaisesta tiiviistä urbaanista elämästä hyvin paljon. Suomalaiset elävät 
kaupungeissakin hyvin luonnonläheisesti ja maaseutumaisesti ja tässä mielessä 
epäkaupunkimaisesti.  
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3.2 Maaseudun moniulotteinen sosiaalisuus 

Vuosiksi 2005–2008 kirjoitetussa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 2004) todetaan, että yhteiskuntaa ja kulttuuria käsittelevissä 
teorioissa yhteisöllisyyttä on tarkasteltu viime aikoina hämmentävin tavoin. Puhutaan 
yhteisöllisten turvallisuusvarastojen hupenemisesta, ihmisten välisten siteiden haurastu-
misesta ja lyhytikäisyydestä sekä siitä, että nyky-yhteisöt ovat enemmän kuvitteellisia 
kuin konkreettisen juurevia. Yhteisöt ovat kevyitä, epävarmoja ja väliaikaisia sekä 
yhteiskuntarakenteista tyystin vapautuneita. Yhteisöjen houkuttelevuuden ratkaisevat 
enemmän asiantuntevat ja kaunopuheiset "varmuuden myyjät" kuin itse yhteisöjen 
historialliset ja rakenteelliset piirteet. Maaseudun yhteisöllisyys ei ole enää tänä päivänä 
itsestäänselvyys. 

Kaikki maaseudulle muuttajat eivät suinkaan hae sosiaalista yhteisöllisyyttä, vaan 
nimenomaan paikkaa, jossa voi halutessaan olla omissa oloissaan toisin kuin tiiviillä 
omakoti- ja rivitaloalueilla. Vaikka sosiaalisuus maaseudulla tulee esiin, ei esimerkiksi 
naapureiden kanssa ole pakko olla sosiaalinen. Jos tällaisten maaseudulle muuttajien 
määrä lisääntyy, saattavat maaseudulle ominaisina pidetyt tiiviit sosiaaliset suhteet olla 
menneisyyttä tulevaisuudessa. Hyvin tiukkarajainen omaa rauhaa arvostava elämäntapa 
vie pohjan pois sosiaalisuudelta.  

”Ei ole pakko olla ollenkaan kanssakäymisissä, et on siis semmoisia 
tässäkin, semmoisia naapureita ketä tervehditään, mutta ei mitään 
muuta. Et ei täällä ole semmoista pakonomaisuutta, että on pakko 
tehdä jotain. Joittenkin naapureiden kanssa tulee paljon paremmin 
toimeen ja joittenkin ei, että toinen on sitten varmaan se ikäkysymys, 
että tässäkin asuu niin kuin vanhempia pariskuntia jo, että ei sillä 
lailla ole niitä yhteisiä tekijöitä, että oliskaan tekemisissä enempää.” 
H6 Pohja 

Uusi tietoteknologia on omiaan heikentämään maaseudun perinteistä yhteisöllisyyttä. 
Kun aikaisemmin oli oltava henkilökohtaisessa yhteydessä muihin asukkaisiin esi-
merkiksi tietojen saamiseksi tapahtumista ja juoruista, tarjoaa Internet nykyisin tärkeän 
tiedotuskanavan kunnan tapahtumista. Jo pelkästään puhelin on siirtänyt sosiaaliset 
kontaktit ”langan päähän” ja siten muokannut sosiaalisuuden jokapäiväisiä ilmenemis-
muotoja. Nykyajan informaatioteknologia mahdollistaa yhteydenpidon muita ihmisiä 
tapaamatta. Esimerkiksi tiedonhankinnan helpottuminen tapahtuu sosiaalisuuden 
kustannuksella. 

Pekkasen ym. (1997) tutkimuksessa uuden asuinympäristön valinta oli haastateltujen 
parissa ollut nimenomaan fyysisen ympäristön valintaa. Asuinympäristön sosiaalisella 
puolella ei ollut suurta merkitystä. Sosiaalisen ympäristön toive saattoi kutistua 
toiveeseen siitä, että muutaman sadan metrin säteellä on joitain naapureita turvaa 
antamaan, jos jotain yllättävää sattuisi. Varsinaista toiminnallista kanssakäymistä 
naapureiden kanssa ei haluttu ollenkaan. Sosiaaliset verkostot muodostuivat sukulaisuu-
den, työpaikan tai harrastusten ympärille.  

Vaikka maaseudun yhteisöllisyys ja sosiaaliset siteet ovat heikentyneet, ei maaseudun 
yhteisöllisyyden puutteesta ja rappeutumisesta muodostuva kuva varsinaisesti saa tukea 
tässä tutkimuksessa. Sosiaalisuus on muuttunut luonteeltaan, mutta se ei ole hävinnyt 
kokonaan. Maaseudun sosiaalisuuden pysyminen ennallaan olisi itse asiassa epäluonnol-
lista muuten muuttuvassa yhteiskunnassa.  

Maaseudun muuntuva sosiaalisuus ilmenee niin yksilö-, asuinympäristö- kuin yhteisö-
tasollakin. Sosiaalisuuden toimivuus kaikilla tasoilla on tärkeää, sillä se vaikuttaa 
ratkaisevasti uudessa asuinpaikassa viihtymiseen. Fyysisten tekijöiden toimivuus, kuten 
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hyvä asunto, ei korvaa sosiaalisessa elämässä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja epä-
kohtia. Juuri ongelmat sosiaalisissa suhteissa johtavat helposti muuttoon uuteen paikkaan. 
Erityisesti lasten ja nuorten viihtyvyys heijastuu koko perheen elämänlaatuun. 

”No yks mikä vaikuttaa tietenkin paljon on se, että lapsilla oli erittäin 
helppoa ja nopeata sopeutua tänne. Että kavereita tuli nopeasti ja 
paljon ja suurin osa niistä asuu tässä aika kulmilla eli siis kävely- ja 
pyörämatkan päässä tai ihan kivenheitonkin päässä. Niin se on 
tietenkin, että jos lapsella on ongelmia tai ne ei viihdy, niin sittenhän 
on tosi vaikeata itsekään, että se vaikuttaa koko perheeseen ihan 
hirveästi.” H19 Vesilahti 

 Tämän tutkimuksen näkökulmasta maaseudun sosiaalisuudesta muodostuu edelleen 
myönteinen kuva. Haastatellut henkilöt ovat sosiaalistuneet hyvin uuteen asuinympäris-
töönsä ja löytäneet elämälleen uusia kestäviä sosiaalisia muotoja.  

3.2.1 Naapuruston hyvä vastaanotto 

Maaseudulla paikkakuntalaisten voimakas me-henki ja yhteisöllisyys saattaa estää 
muualta tulevien kotiutumisen. Tehdyissä haastatteluissa ei tällaisia kokemuksia tule 
esiin. Vastaanotto naapureiden ja muiden kuntalaisten taholta koetaan hyväksi. 

”Välillä on niin, että naapurit tulee, että tuutteks meille kahville 
taikka grillataanko makkaraa ja otetaan oluet niin, sitt siihen tulee 
useampia naapureita ja sitten me vaan istutaan ja jutellaan. … 
Naapurit hyvin antaa kaikkien olla omassa rauhassaan, mutta sitten 
kun ollaan tossa pihalla, taikka voi vaikka rimpauttaa tai käydä 
koputtamassa ja jos ei sovi jollekin niin sitten ei sovi, mutta yleensä 
sitten, kun meilläkin tosta omasta talosta noi lähimmät naapurit, niin 
useasti ollaan niin kun, tai sanotaan ett silloin tällöin, kesäaikana 
tietysti enemmän niin ollaan yhdessä ja kaikki tulee hyvin toimeen ja 
jos joku on lomalla, niin sitt käy joku kastelemassa kukkaset ja vie 
postit sisälle ja tällästa. Se on niin kun niin lepposaa. Naapureitten 
lapsenlapset saa juoksennella siinä takapihoilla ihan rauhassa ja 
kuitenkin kaikki pitää huolen omista asioistaan ja niin kun lapsen-
lapsistakin, ettei ne tuhoo mitään. Kaikki osaa olla nätisti.” H4 Pohja  

”No, sekin on kiinni enemmän siitä, että miten ite kun tulee vieraaseen 
paikkakuntaan, niin miten suhtaudut ihmiseen. Minä oon ihan tyyty-
väinen, minusta kaikki ne ihmiset, joitten kanssa oon ollut tekemisissä, 
niin on ollut avoimia ja ystävällisiä ja enemmän se siitä on kiinni, että 
kuinka avoin sie oot ite heitä kohtaan, vaan ottavatko vastaan, kukaan 
ei oo sanonut, että mitäs täällä teette, että mene takasin sinne 
Lappiin.” H3 Laukaa 

”Oikein hyvin. Rivitaloasuminen on semmoista helppoa, lupsakkaa 
asumista, tässä tuntee naapurit aika hyvin ja kun on maalaiskunta niin 
vaikka tää nyt vähän tämmöinen kaupunkimainen onkin, niin tota, silti 
täällä sillai helpommin tutustutaan toiseensa kuin ihan tuolla 
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kaupungissa. Ei kai tämmöiseen paikkaan muutakkaan ihan 
semmoiset jörrikät, jotka haluaa pysyä omien seinien sisällä. Ja sillai, 
että tässä on paljon helpompi tutustua toisiinsa.” H9 Nurmo 

Joskus muuttaja saattaa kokea tungettelevansa muuttaessaan uuteen paikkaan. 

”Se on tietysti vähän hämmentävää, koska siitä tuli vähän semmoinen 
outo olo, että tullaan tavallaan niin kuin niiden reviirille 
öykkäröimään tänne, niin tuota mut otettiin ihan positiivisesti niin 
kuin noin kokonaisuutena.” H18 Pohja 

Kaupungista muuttaville maaseudulle sopeutuminen saattaa luoda uudenlaisia sosiaali-
sia haasteita. 

”Itsellähän siinä on suurin tottuminen, että kun me ollaan kuitenkin 
tämmöisiä helsinkiläisiä hapannaamoja perusluonteelta. Meillähän se 
on ongelma hymyillä ystävällisesti tuntemattomille ihmisille ja 
tervehtiä, että siihen on saanut opetella.” H19 Vesilahti  

Uusien ystävyys- ja tuttavuussuhteiden luomisessa haastateltavat korostivat oman 
toiminnan ja oman asennoitumisen merkitystä. Sopeutuminen tai sopeutumattomuus on 
itsestä kiinni. Kukaan ei tule kotoa hakemaan, vaan ihmisiin on tutustuttava oma-
aloitteisesti. Jotkut ovat sosiaalisia ja toiset taas ovat sisään päin kääntyneempiä ja halua-
vat olla omissa oloissaan. Kuten yksi haastateltava asian ilmaisee, ”tuppisuut eivät 
sopeudu omasta syystään”.  

Kahdella paikkakunnalla eläminen eli toisella paikkakunnalla työskenteleminen hidas-
taa uuteen asuinpaikkakuntaan sosiaalistumista verrattuna sellaiseen henkilöön, joka 
myös työskentelee asuinpaikkakunnallaan. Tällaisella henkilöllä on yksinkertaisesti 
enemmän aikaa tutustua oman paikkakuntansa muihin asukkaisiin. Toisella paikka-
kunnalla työskentelevien kanssakäyminen naapureiden ja muiden oman kunnan 
asukkaiden kanssa jää vapaa-ajalle. 

”Helposti, siis todella helposti, mutta toisaalta mä ja mun mies, me 
ollaan molemmat luonteeltamme ulospäin suuntautuneita, että me 
kans tungetaan ittemme joka paikkaan ja ei me olla kovia arvostele-
maan muita, muut olkoot sellasia kuin on, kukin nauttii omasta 
olostaan niin kuin itse tykkää. Kyllä tosi hyvin on otettu vastaan ja 
niin kun työpaikoissa, mulla on nyt kolmas työpaikka, oon tuolla 
esikoiskouluryhmässä, Fiskarissa ja siinä mä alotin nyt elokuussa, ja 
se on vielä koulun yhteydessä, että siinä on se kouluyhteisö ja opetta-
jat niin kun uusina tälleen niin tuntuu, että sielläkin kaikki menee ihan 
kivasti ja niin koko ajan ystävystyy enemmän ja enemmän. Että ei niin 
kun silleen oo ollu mitään vaikeeta.” H4 Pohja  

Muutto uudelle paikkakunnalle ei varsinaisesti vaikuta vanhojen ystävyys- ja 
tuttavuussuhteiden ylläpitämiseen. Muuttaminen toiselle paikkakunnalle selkeyttää 
suhteita toisiin ihmisiin siten, että todelliset ystävät valikoituvat paremmin esiin. Jos 
yhteydet katkeavat ei ystävyys silloin ole ollut kovin syvällistä. Pinnalliset tuttavuus-
suhteet saatavat katketa, mutta todellisiin ystävyyssuhteisiin välimatka ei vaikuta. Kun 
vanhat ystävät ja tuttavat asuvat toisella paikkakunnalla, ei kanssakäyminen heidän 
kanssaan ole enää yhtä vaivatonta. Yhteydenpidosta häviää helposti aikaisempi 

 30



 
 

spontaanisuus. Kun välimatkaa saattaa olla useita kymmeniä kilometrejä, ei tule yllättäen 
poikettua kylään, vaan kyläily vaatii enemmän suunnitelmallisuutta. 

”No, kyllähän se vaikuttaa tietenkin koska se matka on niin pitkä ettei 
sinne vaan silloin kun tulee semmonen tunne, että haluaa niin nähdä, 
niin ei voi lähteä. Mutta kyllähän nämä nykyiset yhteydenpitovälineet, 
puhelin ja tämmöset toimii ja ei se matkakaan sitten, mulla on kuiten-
kin suurin osa sisaruksista siellä, niin ole estänyt, että useamman 
kerran vuodessa kyllä käydään siellä. Mutta kyllähän se hiukan 
hankaloittaa sitä, että muuttuhan etäämmäksi sen välimatkan takia se 
ystävyyssuhde mutta kaikki edelleenkin vielä ne hyvät ystävät on 
edelleen hyviä ystäviä.” H3 Laukaa 

3.2.2 Naapuruston huolenpito – turvallisuutta vai tirkistelyä 

Lüthjen (2005) mukaan maaseudun olemukseen liittyy suomalaisten mielikuvissa 
yhteisöllisyys: maaseudulla tunnetaan naapurit, luotetaan ihmisiin, pidetään yhteyttä 
sukulaisiin ja hoidetaan asiat yhdessä. Nämä tulivat esiin myös tässä tutkimuksessa.  

Maaseudulla asumiseen kuuluu naapureiden kanssa seurusteleminen. Monesti sosiaali-
nen kanssakäyminen naapureiden kanssa syventyy pelkästään seurustelemista läheisem-
mäksi huolenpidoksi. Huolenpito saattaa tarkoittaa esimerkiksi konkreettista naapureiden 
auttamista. Huolenpito saattaa tulla esiin myös välillisesti siten, että sen olemassaolo 
tiedostetaan, mutta seuraamukset näkyvät vasta jos tulee tarvetta. Seuraava haastattelu-
repliikki havainnollistaa tällaista välillisesti ilmenevää huolenpitoa:  

”Semmoista yhteisöllisyyttä, että just vähän naapurit kattoo, mitä 
meidän pihalla tapahtuu ja jos meidän pennut menee jossain ja laskee 
kelkalla puuta päin tai auton alle niin aina tulee todennäköisesti joku 
joka tietää, että mistä lapsi on kotoisin. Ja kun meidän koira karkaa 
niin sekin todennäköisesti tunnetaan, eikä viedä välittömästi jonnekin 
löytöeläinten taloon.” H19 Vesilahti  

Suurin osa maaseudulle muuttaneista kokee kiinteämmät naapuruussuhteet hyvänä 
asiana. On myös sellaisia henkilöitä, joita kiinteämmät naapuruussuhteet enemmänkin 
ahdistavat. Tällaiset henkilöt jäävät helposti omasta halustaan kyläyhteisön ”jäsenyyden” 
ulkopuolelle. 

”Ja sitten tietysti tuli tää, vaikka mä olen itse syntynyt kyllä maalla, ja 
nuoruuteni siellä asunut, mutta sitten kyllä tavallaan tuli se tavallaan 
se kulttuurishokki, että kun kaikki tietävät kaikkien asiat, et sen mä 
olin kokonaan unohtanut. Se oli aika mielenkiintoinen tässä, kun tää 
on kuitenkin aika tiivis yhteisö tää ruukkialue, niin totta kai se uus 
henkilö, joka muuttaa, niin hän joutuu erityisen tarkastelun alle.” H17 
Pohja 

”Joo kyllä se sillä tavalla on ihan periaatteessa hyvä, ja on tässä itse-
kin ruvennut, kun asuu aika vanha henkilö tuolla toisessa talossa, niin 
aina tulee katsottua, et onko hänellä siellä valot, ja ettei hän lähde 
tuonne metsään, kun hän on yli 90, niin kyllä sitä tulee seurattua, ja 
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sitten varmaan muutkin seuraa, että jos ei nyt viikkoon näkyis valoja 
niin varmaan joku. Mutta en mä nyt sillä tavalla tarkoita, että mulla 
on kontakteja niin paljon, että ei tarvitse sitä odottaa, mutta kyllä 
siinä on oma turvallisuutensa joo.” H17 Pohja 

”Joo ja tietenkin nyt ehkä on semmoinen pikkukylän meininki, että 
tuntuu, että moni tietää meistä nimet ja ammatit ja taustat, ja me ei 
olla ikinä nähtykään ihmisiä, mutta mua se ei yhtään ahdista. 
Ilmeisesti sitten on semmoisia ihmisiä, jotka on syntynyt pikkupaikka-
kunnilla ja muuttaa isoon paikkaan niin todella ahdistaa tämmöinen, 
heidän mielestään kyttäily tai liika uteliaisuus. Mun mielestä se on 
toistaiseksi ainakin lähinnä vaan sympaattista.” H19 Vesilahti 

Näyttelijä Ismo Apellin mukaan maaseudun kolme katoamatonta kansanvaraa ovat 
kateellisuus, uteliaisuus ja juoruilu. Naapuruston asiat tiedetään paremmin kuin hyvin. 
(Susi 2005.) Maaseudun sosiaalisuuden kielteisiin puoliin kuuluva juoruilu tulee tässäkin 
tutkimuksessa esiin. Yksi haastateltava pitää pienellä maalaispaikkakunnalla asumisen 
huonona puolena nimenomaan juoruilua. Häntä itseään se ei ollut henkilökohtaisesti 
haitannut, mutta joillekin se voi aiheuttaa ongelmia. Haastateltava kuvailee maaseudun 
juoruilua syvällisemmäksi kuin, mitä kaupunkien juoruilu luonteeltaan on. Syvällisyys 
johtuu siitä, että maaseutupaikkakunnilla asuneiden ihmisten taustat tiedetään paremmin 
kuin kaupungeissa. Maaseudulla asuu ihmisiä, joiden suvut ovat eläneet kylällä vuosi-
satoja. Näin juoruilu ulottuu helposti koko perhettä ja sukua koskevaksi. 

3.2.3 Yhteisiin asioihin osallistuminen ja vaikuttaminen 

Maaseutu tarjoaa asukkailleen monia vaikutusmahdollisuuksia yhteisötasolla, kuten 
erilaisten kyläyhdistysten toimintaan osallistumisen. Esimerkiksi Vesilahden kunnassa 
toimiva Narvan Kyläyhdistys ry on perustettu 14.3.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on 
koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylä-/asuinympäristönsä 
hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taito-
jensa ja tietojensa kehittämiseksi. Kyläyhdistys pyrkii palvelemaan kyläläisiä yleisen 
viihtyvyyden lisäämiseksi ja esille tulevien epäkohtien korjaamiseksi – tietysti resurssien 
mukaan. Yhdistyksen jäseninä ovat Narvan kylän asukkaat.  

Kyläyhdistys on ollut yhteistyössä Vesilahden eri kylien vaikuttajien kanssa. Yhdistys 
on ollut mukana mm. "kyläsihteerihankkeessa". Vuoden 2004 projektina toteutettiin 
sähkösopimusten kilpailuttaminen. Projekti tarjosi kaikille Vesilahden alueella asuville 
kotitalouksille mahdollisuuden osallistua kilpailutukseen.  

Maaseudulle muuttaneet ja kotiutuneet henkilöt tuovat kyliinsä uutta osaamista ja elin-
keinollista toimintaa, mutta ainakaan tätä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen perus-
teella kyläyhdistysten toiminta ei juurikaan tunnu kiinnostavan. Enemmistö haastatel-
luista ei niiden toimintaan ole osallistunut kiinnostuksen tai ajan puutteen vuoksi. 
Työikäinen väestö on entistä voimakkaammin sidoksissa päivittäiseen työhönsä. Kilpailu 
vapaa-ajasta on kiristynyt. Kylätoiminta ja muu vapaaehtoistyö kilpailee tällöin ihmisten 
ajasta monien muiden vaihtoehtojen kanssa.  

Kansalaisten kokemat vaikutusmahdollisuudet ovat keskeisiä yhteiskuntaan kiinnitty-
misen kannalta ja siinä mielessä, uskovatko ihmiset voivansa muuttaa omaa tilannettaan. 
Yhteisiin asioihin vaikuttaminen ei haastateltavia tunnu kiinnostavan ainakaan virallisella 
tasolla. Haastatteluissa omia vaikutusmahdollisuuksia ei kyseenalaisteta, vaan uskotaan, 
että uusille paikkakunnalle muuttavilla henkilöillä on mahdollisuudet vaikuttaa yhteisiin 
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asioihin, jos se kiinnostaa ja intoa riittää. Kukaan haastateltavista ei nosta haastatteluissa 
esiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyviä puutteita tai rajoitteita. Hyvin yleisesti vaikutta-
minen jätetään muiden siitä kiinnostuneiden käsiin. Varsinkin poliittiseen toimintaan 
osallistumisesta jättäydytään vapaaehtoisesti syrjään. 

”No niin, nyt tuli sellainen osa-alue mun elämässä, mitä mä en 
ymmärrä juuri ollenkaan. Joo, mä en niin kuin tohon politiikkaan oo 
koskaan milläänlailla sekaantunut, enpä mä oo siihen yrittänytkään 
mukaan. Mutta en mä usko, että… .no en tiiä, voi olla että pitäis olla 
sitten vähän paikkakuntalainen tai ees täältäpäin. Siinä mielessä 
voisin olla vähän outo lintu, jos mä yrittäisin tonne johonkin 
kunnallispolitiikkaan mukaan. Tosin ne asiat ei mua niin paljon 
kiinnosta.” H9 Nurmo  

Uusia maaseudulle muuttajia ei voida pitää täysin passiivisina oman asuinympäristönsä 
ja kuntansa asioista. Vaikka virallinen yhteisiin asioihin vaikuttaminen ei kiinnostakaan, 
ollaan asioista epävirallisella tasolla erittäin kiinnostuneita ja sitä pidetään yhtä lailla 
toimivana vaikutuskanavana, kuten seuraava haastattelurepliikki osoittaa: 

”Lähteäkö sitten vaikuttamaan virallisista tai epävirallista tietä? Sen 
verta tiedän kunnallispolitiikasta, että se epävirallinen reittikin löytyy 
sieltä, niin sehän hyvä käyttää. Usein se kaikkein toimivin. Että tossa 
asuu yks valtuutettu naapuritalossa, totta kai, se on ihan helppoa 
mennä hänen kanssaan juttelemaan. Mehän ollaan valittu sinne ne. Ja 
se on justiin siinä, että sekin että kun hän asuu tällä alueella, niin on 
justiin se, että tulee justiin se, että tulee tää alue esille myös. Että se 
taas, että jos täällä ei asuis ketään, sanotaan päättävistä elimistä, niin 
täähän unohtuis tänne ihan totaalisesti. Tavallaan siellä pikkusen 
kumminkin jokainen omaa asuinaluettaan pönkittää, totta kai, haluaa 
siitä viihtyisän, kuten tekisin minäkin, jos minä siellä olisin, niin sitä 
omaa aluettaan, että jos on epäkohtia niin tuoda esille.” H5 Pohja  

Maaseudulla asuvat ihmiset ovat kiinnostuneita oman lähiympäristönsä maankäyttöön 
liittyvistä asioista. Esimerkiksi rauhan ja oman tilan perässä maaseudulle muuttaneet 
henkilöt eivät halua naapureita kovin lähelle. Muutaman vuoden voimassa olleen  maan-
käyttö- ja rakennuslain keskeisenä lähtökohtana on, että kansalaisilla on oikeus ja 
velvollisuus vaikuttaa arkiympäristönsä muotoutumiseen. Maaseudun ihmiset ovat 
vanhastaan itse muokanneet ympäristöään tarpeiden mukaan. Kaupunkilaisille tämä on 
uutta, sillä kaupungeissa on totuttu ajattelemaan, että asiantuntijat suunnittelevat, poliiti-
kot päättävät ja kansalaiset tottelevat. (Niemi 2004.)   

 Vaikka poliittista toimintaa pidetään ”pienen piirin” toimintana, uskotaan maaseudulla 
ja pienillä paikkakunnilla asioiden sujuvan luontevammin ilman turhaa byrokratiaa. 
Kuten yksi haastateltava toteaa, ”asiat sujuvat varmaan suullisestikin ilman, että jokai-
sesta asiasta tarvitsee tehdä paperia” (H12 Vesilahti). Pienissä maaseutupaikkakunnissa 
kunnan päättäjien ja virkamiesten koetaan olevan kuntalaisten lähellä ja helposti lähes-
tyttävissä. Yhteyden saaminen kunnan virkamiehiin koetaan kaupunkeja helpommaksi ja 
vapaamuotoisemmaksi.  

”Jos sulla tulee niin kuin jotain ideoita, niin sä voit soittaa kunnan-
johtajalle ja sanoa, että mulla olis vähän asiaa. Et tuota sillä tavalla 
kaupungissa sulla olisi ollut hankalampi niin kuin saada audienssia ja 
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tämmösiä. Mut tuota toi toimii täällä, täällä toimitaan vähän eri 
tavalla tämmösissä maalaiskunnissa.”H18 Pohja   

Mäntylän ja Lindqvistin (2004) mukaan tällainen päätöksenteon nopeus ja turhan 
byrokratian välttäminen on yksi läheisyyden ekonomian teesi. Muita läheisyyden 
ekonomian teesejä ovat asioimisen helppous ja nopeus, asumisen edullisuus, kaupallisen 
paineen vähäisyys, päätöksenteon nopeus ja sosiaalisten verkostojen toimivuus. 

Tässä vaiheessa herää kysymys, miksi sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä tuotta-
vaan toimintaan osallistuminen ei kiinnosta. Välillisesti haastatteluista paljastuu tällaiselle 
passiivisuudelle selitykseksi tyytyväisyys asioiden nykytilaan. Omassa elinympäristössä 
ei koeta olevan sellaisia asioita, joiden vuoksi oltaisiin valmiita osallistumaan yhteiseen 
päätöksentekoon. Tyytyväisyys tekee passiivisuudesta entistä helpomman valinnan. 

Högbackan (2003) tutkimuksessa nousi esiin, ettei paikallistason politiikkaan 
osallistuta siitä syystä, ettei haluta sotkea vallitsevaa valta-asetelmaa. Maaseudulle muut-
taja pärjää, jos on nöyrä, varovainen ja tyytyy vain asumaan paikkakunnalla. 

Toiminnan säännöllisyys ja tiettyyn kellonaikaan sidonnaisuus muodostavat yllättävän 
usein esteen ohjattuihin harrastuksiin osallistumiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen. 
Esimerkiksi kunnan tarjoamia monia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ei käytetä 
hyväksi, koska niihin osallistumista pidetään liian rajoittavana. Haastateltujen puheessa 
tulee usein esiin vapauden merkitys tärkeänä arvona. Vapaus olla paitsi omissa oloissaan 
myös tehdä asioita omien toivomusten mukaan. Tällaisessa asiayhteydessä vapauden 
arvostaminen konkretisoituu. Pakonomaisuuden välttäminen tulee hyvin esiin seuraavissa 
haastattelurepliikeissä: 

”Enkä tykkää ensinnäkään semmoisesta aikatauluhommasta, että 
pitäisi olla jossakin tiettynä iltana joka viikko. Ja vaikka oisinkin 
kiinnostunut, niin se painostaa, jos tuntuu, että se pitää olla just 
silloin. Et jos vapaaehtoisesti voi mennä, niin vois mennäkin. Jos on 
semmoinen fiilis, että…” H22 Valtimo 

 ”En, hyvin vähän. Täällä kyllä olisi niitä, mutta erittäin vähän, koska 
mä oon semmoinen ihminen, että mä en tykkää semmosesta, mikä on 
tiettynä kellonaikana, tiettynä iltana esimerkiksi, niin se on liian 
rajoittavaa mulle. Että sen takia mä en oo mukaan niihin. Eikä sillä 
tavalla oo mitenkään, aika ei käy pitkäksi, että nää tota muut harras-
tukset, niin ne täyttää niin sen.” H24, Mäntyharju  

Maaseudulla yhteisöllisyys on jatkuvan muutoksen alaisena. Maaseudun asukkaiden ei 
enää tarvitse samaistua samoihin kyläyhteisöihin kuin aikaisemmin, vaan toiminnallisten 
kylien laajentuessa myös samaistumisen kohteet muuttuvat. Paikalliset toimintaryhmät 
laajentavat ihmisten samaistumisen kohteita uudenlaisiin toiminnallisiin yhteisöihin. 
Paikallinen identiteetti on laajentumassa kylätasolta usean kylän kattavaksi ja kuntatasolta 
seutukuntatasoiseksi. (Hyyryläinen – Rannikko 2000.) Maaseutumainen asuinympäristö 
ei takaa kaiken kattavaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on aina sitä toteuttavista ihmisistä 
kiinni.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimushenkilöllä on enemmän vapauksia kuin määrälli-
sessä tutkimuksessa. Laadullisessa haastattelussa esimerkiksi haastateltavalla on mahdol-
lisuus ymmärtää kysymys omalla tavallaan ilman, että häntä lähdetään välttämättä ollen-
kaan ohjailemaan ”oikeaan” tutkijan haluamaan suuntaan. Minkälaisiksi koette mahdolli-
suudet vaikuttaa yhteisiin asioihin -kysymyksessä haastateltavien moninaiset näkökulmat 
tulevat hyvin esiin. Kysymykseen saaduissa vastauksissa tulee esiin se, että haastateltava 
saattoi ymmärtää yhteisiin asioihin vaikuttamisen oman kylän tasolla, koko kunnan 
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tasolla tai yleisenä politikointina. Yksi haastateltava lähestyi yhteisiin asioihin vaikutus-
mahdollisuutta erilaisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin vastaamisen näkökulmasta. 
Hänelle ne merkitsivät mahdollisuutta kertoa mielipiteensä käytettävistä palveluista ja 
siten osallistua niiden kehittämiseen. Kaikki tasot ovat yhtä lailla oikeita tasoja, jos 
haastateltava kokee ne mahdollisuuksiksi vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

3.3 Maaseudulla elämisen taloudelliset kustannukset 

Muuttaminen vaikuttaa hyvinvoinnin moniin eri osatekijöihin, kuten elämisen taloudelli-
siin kustannuksiin. Minkälaisena pidätte taloudellista tilannettanne -kysymystä voidaan 
pitää vähintäänkin rohkeana kysymyksenä, koska monet ihmiset kokevat taloudelliset 
kysymykset hyvin henkilökohtaisina. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan kieltäytynyt 
vastaamasta ja omasta taloudellisesta tilanteesta kerrottiin samalla avoimuudella kuin 
muista haastattelussa käsitellyistä asioista. 

Haastateltavat pitävät taloudellista tilannettaan ”ihan hyvänä”, kuten tyypillinen 
vastaus kuului. Maaseudulle muutolla ei ole ollut taloudelliseen tilanteeseen juurikaan 
välitöntä vaikutusta. Virtasen (2003) mukaan paremminkin kaupunkiseuduille muuttoon 
liittyy talouden kiristymistä kuin maaseudulle muutettaessa.  

Suurimmalla osalla haastatelluista ei muutolla ole ollut vaikutusta ansiotasoon, sillä 
työpaikka on pysynyt koko ajan samana. Vaikka kummankin puolison työpaikka on 
vaihtunut, ei ansiotaso ole muuttunut silloinkaan. Muuttaminen ei ole myöskään vaikutta-
nut eläkkeeseen mitenkään. 

Maaseudulla asumiseen yhdistetään usein asumisen edullisuus. Hieman karrikoidusti 
ilmaisten maaseudulle rakentaa pääkaupunkiseudulla omistamansa kerrostalohuoneiston 
hinnalla omakotitalon ja hankkii vielä auton kaupanpäällisiksi. Tällaisen näkemyksen 
todenperäisyys tulee esiin tutkimusta varten kerätyssä haastatteluaineistossa. 
Pääkaupunkiseudulta Pohjan kuntaan muuttaneelle pariskunnalle ei uuden asunnon 
hankinta tuottanut ylimääräisiä taloudellisia lisärasitteita, kuten seuraavasta haastattelu-
repliikistä voimme lukea:  

”Me asuttiin kaksiossa Vantaalla ja ostettiin samankokoinen kaksio 
täältä, me asuttiin kerrostalossa ja tehtiin tossa remonttia ja kaikki 
uusiks sisäpuolelta. Kyllä sieltä Vantaan kaksiosta tuli yli 90 000 ja 
tää makso 31, sitten kymppi remonttiin. Siinähän jäi vielä rahaa, että 
voi ostaa tän yksiön vierashuoneen ja työhuoneen, mihin vaan tarvi-
taan lisätilaa. Ja silti jäi vielä rahaa. Kyllä sillä menee vaikka taksilla 
teatteriin Helsinkiin, jos haluaa.” H4 Pohja 

Maaseudulla asuminen ei automaattisesti merkitse aikaisempaa pienempiä asumis-
kustannuksia varsinkaan, jos haaveena on omakotitalon rakentaminen. Tällöin tontin 
hankinnasta ja talon rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset saattavat kasvattaa 
asumiskustannuksia verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Moni omakotitalosta 
haaveileva on muuttanut uuteen asuinkuntaansa halpojen tonttien perässä. Tontti on saatu 
edullisesti, mutta ”nälkä on kasvanut syödessä”, minkä seurauksena rakennettu talo on 
alun perin suunniteltua suurempi ja paremmin varusteltu. 

Toisaalta uusien omakotitalojen rakentajat voivat jo talon suunnitteluvaiheessa ottaa 
huomioon esimerkiksi erilaiset energiankulutukseen liittyvät ratkaisut talon lämmityk-
sessä. Kalliit alkuinvestoinnit voivat osoittautua pitkällä aikavälillä taloudellisesti hyviksi 
ratkaisuiksi.  
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”No joiltakin osin päinvastoin, kun on toi varaava takka ja sitten on 
toi lämmön talteenottopumppu, niin se sähkölasku on sillai alentunut, 
että silloin kun asuttiin rivitalossa, päätyhuoneistossa, vaikka siinä oli 
paljon vähemmän tilaa, niin isommat sähkölaskut.” H15 Vesilahti 

Rahoitustarkastus on kiinnittänyt huomiota kotitalouksien velkaantuneisuusasteeseen. 
Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosina kasvanut käytettävissä oleviin tuloihin 
verrattuna yli 70 prosenttiin. Nuorten perheiden katsotaan ottavan suuria lainoja pitkällä 
takaisinmaksuajalla, minkä seurauksena he saattavat joutua vaikeuksiin korkotason 
noustessa. Harkintaa kuitenkin on, kuten seuraava esimerkki osoittaa: 

”Jos puhutaan raadollisia asioita, niin tällä hetkellä meidän hyvin 
maltillinen, tämän päivän mittapuun mukaan maltillinen velkamäärä 
mitä on ja tämän hetkinen asunnon hinta tähän näin, niin siinä kohtaa 
on hyvin turvallinen olo tällä hetkellä. Että siinä on kuitenkin niin 
kuin sillä puolella asiat kunnossa. Että hinnat menee ylös ja alas, 
mutta vaikka ne menis alas jonkun matkaakin, niin silti ollaan hyvin 
turvallisella pohjalla. Me ollaan lähdetty hyvin maltillisella rahoitus-
pohjalla tähän, että se ei oo mikään ongelma, eikä me ollaan millään 
tavalla piippuuseen lyöty, että meillä on hyvin maltilliset lyhennykset. 
Että se tämän päivän korkotasolla niin ei tässä nyt mittään hättää oo 
vaikka korko nyt nousiskin, niin ei siltikään oo mitään hätää.” H14 
Vesilahti  

Asumiskustannusten suurentuminen maaseudulle muutettaessa saattaa johtua myös 
perhesuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten avo-/avioerosta tai leskeksi jäämisestä. 
Muuttamisella sinällään ei ole kustannusten muuttumiseen merkitystä, sillä tällaisissa 
tapauksissa ne suurentuisivat, vaikka henkilö jäisi asumaan edelliselle asuinpaikka-
kunnalleen. Yksinasuvalla asumiseen menee aina enemmän rahaa kuin yhdessä toisen tai 
useamman henkilön kanssa asuvalla.  

Kaupungeissa julkinen liikenne toimii ja riittävän vuorotarjonnan ansiosta ilman omaa 
autoa tulee toimeen. Maaseudulla tilanne on toisenlainen. Julkista liikennettä vähennetään 
sen kannattamattomuuden vuoksi koko ajan niin, ettei vuoroja ole riittävästi tai ne eivät 
ole esimerkiksi työssäkäyvän henkilön kannalta sopivia. Lybäckin (2002) mukaan 
elämäntilanteella ja elämäntapavalinnoilla on varsin paljon merkitystä auton omistami-
seen ja käyttöön. Tyypillinen autonomistajakotitalous on omakotitalossa asuva ylempien 
toimihenkilöiden lapsiperhe. Maaseudulle muutettaessa oman auton käyttäminen koros-
tuu entisestään, sillä oma auto on välttämätön toimivien kulkuyhteyksien takaamiseksi. 
Maaseudulla asuville henkilöille oman auton tärkeys tai välttämättömyys määrittyy 
enemmän objektiivisten olosuhteiden (julkista liikennettä ei ole) kuin koettujen subjek-
tiivisten tarpeiden pohjalta (ilman autoa liikkuminen koetaan hankalaksi, vaikka vaihto-
ehtoja olisi). Auton merkitys korostuu sen välineluonteen pohjalta, mukavana, helppona 
ja nopeana kulku- ja kuljetusvälineenä. Auton välinearvona korostuu myös mahdollisuus 
asua syrjemmässä, riippumattomuus aikatauluista, reiteistä tai tuttavien kyydeistä sekä 
perheenjäsenten kuljettamisen vaivattomuus.   

Varsinkin autottomien kaupungista maaseudulle muuttavien henkilöiden liikkumisesta 
aiheutuvat kustannukset kasvavat muuton seurauksena, sillä eteen tulee oman auton 
hankinta. Tällöin uusina menoerinä tulevat erilaiset auton omistamiseen ja käyttöön 
liittyvät kustannukset, kuten auton vuotuinen käyttömaksu, vakuutukset, huollot ja 
tietenkin polttoaine. Liikkumisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat huomattavasti aikai-
sempaan verrattuna.  
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”No nehän tietysti kasvoi ihan hirveesti, kun mä asuin Tampereella 
ihan työpaikkani lähellä. Ja kun mä muutin tänne, niin mun täytyi 
ostaa auto. Niin onhan ne tietysti ehkä kun polttoaineiden hinnat on 
mitä on tänä päivänä niin ja sitten kaikki autovakuutusmaksut ja 
kaikki, ne on ihan hirveen kalliita mun mielestä, kun en mä oo tottunut 
autoa sillä tavalla omistaa aikasemmin.  

Helena: Käytättekö työmatkoihin ollenkaan julkisia välineitä? 

- En käytä. Mulla menis niin paljon aikaa siihen työmatkaan, että mun 
koirien virtsarakko halkeis täällä, että sen takia mun on pakko mennä 
omalla autolla.” H12 Vesilahti 

Liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia saattavat kasvattaa myös paitsi pidentyneet 
työmatkat myös pidemmät matkat lasten harrastuspaikkoihin. Muutenkin yleinen asioiden 
hoitaminen ja ostosten tekeminen kasvattavat liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia 
pitkien välimatkojen maaseudulla. Samaan aikaan maailmalla tapahtuvien luonnon-
katastrofien seurauksena polttoaineiden korkea hinta kasvattaa kustannuksia entisestään.  

Vaikka maaseudulla liikkumiseen menee enemmän rahaa kuin kaupungissa liikkuessa, 
eivät haastateltavat pidä pitkiä välimatkoja ongelmana. Niihin suhtaudutaan paremminkin 
muutoin toiveiden mukaisen asuinpaikan ikävänä sivuvaikutuksena. Liikkumiseen ollaan 
myös valmiita uhraamaan aikaa ja rahaa edellä mainitusta syystä. Toisaalta moderni 
yhteiskuntakehitys on merkinnyt aika- ja tilasuhteiden kokoonpuristumista. Etäisyyksiä 
on alettu mitata entistä selvemmin aikana ja maantieteelliset etäisyydet ovat autoilun 
kehittymisen myötä menettäneet merkitystään. (Pekkanen ym. 1997.)  

Haastateltaville ei juurikaan tullut mieleen mitään sellaisia muita kulutusmenoja, joissa 
muuton vuoksi olisi tapahtunut selviä muutoksia. Sikäli kun muutoksia on tapahtunut, 
johtuvat ne elämäntilanteen tai perhesuhteiden muutoksista. Tyypillisimmän menoerän 
asumisen ja liikkumisen lisäksi tuntuu muodostavan puutarhanhoito ja siitä sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä aiheutuvat kustannukset. Varsinkin uusien omakotitalojen raken-
tajille uuden puutarhan perustamisesta aiheutuvat kustannukset ja työt ovat vuosien 
mittainen projekti. Vaikka puutarha sitten saataisiin valmiiksi, tuntuu se monille olevan 
eräänlainen ikuisuusprojekti. Olemassa olevaan ei tyydytä, vaan yhä uudelleen keksitään 
muutoksia oman puutarhan uudistamiseksi. Maaseudun asuinympäristö luonnonvaraisine 
eläimineen sinällään saattaa luoda perustan pysyvälle puutarhan uudistamiselle. Jänikset 
ovat varmasti monen taimistonpitäjän lempieläimiä, sillä talven aikana ne syövät pilalle 
puutarhassa huonosti suojatut taimet. 

”Riippuu miten paljon täällä on jäniksiä ja niitähän riittää. En mä 
tiedä, siis periaatteessa sen pitäis tietenkin helpottaa, koska nyt on 
periaatteessa istutettu kaikki, mutta tuolla Lempäälässä pihaa hoita-
neena tiedän, että joka ikinen kerta, kun se taimiston luettelo tulee 
sieltä, niin typeryyksiä tulee tehtyä. En mä usko, että se reaalisesti 
ajatellen mihinkään tippuu. Tietenkin tästä nyt just tästä perustamis 
niin semmoinen tasainen kuluerä on.” H19 Vesilahti  
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3.4 Muuton vaikutus palvelujen käyttämiseen 

3.4.1 Maaseudulla asujat ovat omatoimisia  

Yhtä lailla kun kaupunkiin muuttava henkilö joutuu opettelemaan jokapäiväisen elämän 
pelisäännöt, merkitsee maaseudulle muuttaminen uudenlaisten pelisääntöjen opettele-
mista ja omaksumista. Parhaiten tämä tulee esiin omatoimisuuden korostumisessa. Maa-
seudulla varsinkaan omakotitalossa asuva henkilö ei voi odottaa, että talohuolto tekee 
ulkotyöt, vaan ne on tehtävä itse, vaikka eivät kiinnostaisikaan. Muutenkaan maaseutu ei 
sovi ns. uusavuttomille asuinpaikaksi. Maaseutu on liian haasteellinen asuinpaikka 
sellaisille henkilöille, joilla on peukalo keskellä kämmentä.  

Omatoimisuus tulee hyvin esiin palvelujen käyttöön suhtautumisessa. Esimerkiksi 
kotitalouspalvelujen, kuten siivoojan käyttöön suhtaudutaan kielteisesti. Palvelujen 
olemassa oloa pidetään sinänsä hyvänä asiana, mutta niitä ei olla valmiita itse käyttä-
mään. Joissain tapauksissa esteenä on taloudellinen tilanne, mutta hyvin usein esteenä 
ovat perinteiset ”omin voimin on selvittävä” -asenteet, kuten seuraavista haastattelu-
repliikeistä ilmenee:  

”Itse asiassa tosta on keskusteltukin, että joku karkea esimerkki toss 
oli, jostain lehdestä luettiin ja vähän naureskeltiin. Että mä ymmärrän 
sen, että jos tosiaan aika ei riitä ja kaikkihan saa tehdä rahoillaan 
ihan mitä haluaa. Mutta se, että kyllä jos meillä ei löydy aikaa pitää 
kotia kunnossa kaikkien muiden lisäksi, niin sitten on ihme. Mutta 
tietysti, jos ihmisillä on toimintarajoitteita tai muuten, niin se on totta-
kai ihan suotavaa, en näe kyllä itselleni sitä tarpeelliseksi kyllä 
pitkään, pitkään aikaan.”  

Helena: Entä onko vaimo samaa mieltä? 

”Kyllä hän itse asiassa on. Että kyllä me tää keskusteltiin, että kyllä 
me kummatkin nyt allekirjoittanutkin osallistuu tässä taloudenhoitoon 
siinä määrin, mitä osaa ja pystyy. Elikkä tota, kyllä me on semmoinen 
päätös tehty että kumpikin tehdään, mitä tehdään. Kyllä silti aina 
vapaapäivänä niin kyllä se imurinakki heiluu tässä.” H14 Vesilahti  

Kotityöt kuvataan usein epämiellyttävänä pakkona, josta vapautuva aika voitaisiin 
käyttää mukavammalla tavalla. Tämä on hyvin suppea näkemys, sillä Varjosen ym. 
(2005) mukaan kotitöiden tekemiseen liittyy erilaisia henkilökohtaisia, kulttuurisia ja 
kasvatuksellisia merkityksiä. Kotityöt voidaan nähdä rentouttavana vastapainona palkka-
työlle tai niiden tekemisellä erityisesti ikääntyvät voivat ylläpitää toimintakykyään. Itse 
tehden työn tuloksen saa juuri sellaiseksi kuin haluaa, eikä omasta työstä tarvitse maksaa. 
Omatoimisuudella on myös vankka kulttuurinen pohja Suomessa, minkä lisäksi kotityöt 
kasvattavat nuoret vastuullisuuteen ja pärjäämään omassa taloudessaan.   

Kotitalouspalveluissa esiin nousee erilaisten palvelujen tarve. Siivous ei ole ainoa asia, 
mihin kotitalouspalveluja mahdollisesti haluttaisiin käyttää. Lasten hoito on yksi 
esimerkki toivottavista palveluista. 

”Ja yks mitä mä oikein oon monta kertaa olisin tarvinnutkin, on 
semmoinen esim. lapsi sairastuu ja itte on mentävä töihin, niin näitä 
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sairaan lapsen hoitajia tai vaikka terveenkin, kun ei aina osu noi 
vapaapäivät ja lomat kohdalleen.” H9 Nurmo 

3.4.2 Rajalliseen palvelutarjontaan osataan varautua  

Miten sitten muutto nykyiseen asuinpaikkaan on vaikuttanut julkisten palvelujen 
käyttöön? Muuttaminen itsessään ei ole vaikuttanut palvelujen  käyttöön, vaan se on 
sidoksissa perheen ja muuttajan elämäntilanteeseen. Esimerkiksi lapsiperheet tarvitsevat 
päivähoito- ja opetuspalveluja riippumatta siitä, missä he asuvat. Asuinpaikkakunta ei 
myöskään vaikuta terveyspalvelujen tarpeeseen. 

Julkisten palvelujen saatavuudesta keskusteltaessa nousi kaksi palvelua ylitse muiden: 
terveyspalvelut ja joukkoliikenne. Terveyspalvelut nousivat esiin myönteisessä mielessä, 
sillä niiden saatavuutta pidettiin maaseudulla hyvänä. Vaikka pienet maaseutupaikka-
kunnat kärsivät helposti lääkäripulasta, saattaa palvelujen tarjonta silti vastata asiakkaiden 
tarpeisiin.  

”Laukaassa noi terveyskeskuspalvelut pelaa tosi hienosti. Jyväs-
kylässä sai aina jonottaa ja odottaa, jos oli terveyskeskukseen asiaa. 
Yleensä nää palvelut on aika hyvät Laukaassa.” H1 Laukaa 

”Ei oo pitkiä jonoja. Jos on kiire, niin sitten pääsee heti. Sitten taas 
että, jos terveyskeskushoito ei riitä Tammisaaressa on loistava, ihana 
sairaala, sinne pääsee nopeasti ja siellä on asiantunteva hoito ja 
sieltäkin saa vielä lähetteen Helsinkiin nopeammin kuin mistään niin 
kun pääkaupunkiseudun kunnista sais Meilahteen tai näin. Se toimii 
paljon nopeammin. Meitä on täällä vähemmän.” H4 Pohja  

”Semmoinen ihan selkee muutos on Tampereen ja Vesilahden välillä, 
että terveyskeskuspalvelut on täällä aivan loistavat, ja täällä pääsee 
lasten kanssa lääkärille tai kenen tahansa kanssa siis itsekin lääkäriin 
samana päivänä, tai viimeistään seuraavana päivänä, ja on tuttu 
lääkäri, ja se tietää ja muistaa, ja on semmoinen kodikas tila, että 
Tampereella terveyskeskukseen meno oli todella siis kauhee kokemus 
aina, että sinne ei mennyt kuin kirveen kanssa.” H13 Vesilahti  

Joukkoliikenne ei saa kehuja, vaan sen saatavuuteen kohdistuu kritiikkiä. Maaseudulla 
linja-autovuorot ovat vähentyneet vuosi vuodelta eikä vähenemissuuntaukselle näy 
loppua. Vähäisten tai jopa olemattomien linja-autovuorojen vuoksi ilman omaa autoa ei 
maaseudulla voi elää. Kaikilla ei ole varaa liikkua koko aikaa taksilla.  

Julkisten palvelujen saavutettavuudessa nousee esiin ns. läheisyyden ekonomia (ks. 
Mäntylä – Lindqvist 2004), mikä ei viittaa ainoastaan maantieteelliseen läheisyyteen vaan 
myös palvelujen helppoon käytettävyyteen ja asioiden sujumiseen silloin, kun se on 
todella tärkeää. Pienillä maaseutupaikkakunnilla asiat hoituvat sujuvasti ilman hidastavaa 
byrokratiaa.  

”Kaikki lupa-asiat ja sellaiset niin siinähän me oltiin aivan onnelli-
sessa asemassa, että kun meidän tää, kun täähän on semmonen 
valmistalo, niin tää tuli tavallaan, joku oli hylännyt tämän niin tää tuli 
meille liian aikaisin. Meidän piti itse asiassa muuttaa evakkoon 
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meidän edellisestä asunnosta sillai, että kun sinne tuli uudet asukkaat 
ja tää tuli sitten, ei tarpeeks äkkiä, mutta kuitenkin liian äkkiä, että 
kaikki meni jotenkin niin nopeasti. Niin missään kohtaan me ei kyllä 
tarvinnut odottaa Vesilahden kunnan puolesta, että kaikki luvat 
järjestyi heti. Että jos oltais oltu jossain suuremmassa paikassa, niin 
niitähän joutuu odottamaan.” H15 Vesilahti 

Jos julkisten palvelujen käytössä ei ole tapahtunut muutoksia maaseudulle muuttami-
sen myötä, saattaa kaupallisissa palveluissa muutto maaseudulle sen sijaan vähentää 
niiden käyttämistä. Syy löytyy yksinkertaisesti siitä, että maaseudulla kaupallisten 
palvelujen tarjonta on suppeampaa heikomman kysynnän vuoksi. Maaseudulla ei ole 
mahdollista päästä samanlaiseen kaupallisten palvelujen valikoimaan kuin kaupungeissa. 

Kaupallisten palvelujen suppeampaa tarjontaa ei nähdä pelkästään huonona asiana, 
vaan siitä löydetään myös myönteisiä piirteitä, kuten erilaisten heräteostosten vähene-
minen. Pidempi matka päivittäistavarakauppaan esimerkiksi saa suunnittelemaan ostokset 
paremmin kuin, jos kauppa olisi muutaman sadan metrin päässä, jolloin tilaisuus spontaa-
neihin kaupassakäynteihin ja tarpeettomiin heräteostoksiin olisi suurempi.  

Tämän tutkimuksen näkökulmasta ns. shoppailulla ei ole erityistä merkitystä maa-
seudulla asuville henkilöille, vaikka haastateltavia ei varsinaisesti voidakaan luokitella 
kulutuskarkureiksi (Hirvilammi 2003). Tutkimusta varten haastatelluilla henkilöillä on 
kuitenkin yhtäläisyyksiä Hirvilammen tutkimien kulutuskarkureiden kanssa. Hirvilampi 
tiivistää kulutuskarkureidensa hyvinvoinnin neljään kategoriaan: luonto, sosiaaliset 
suhteet, mielekäs tekeminen ja henkinen hyvinvointi. Nämä samat asiat tulevat esiin tässä 
tutkimuksessa. Erityisesti vapaa-aika halutaan käyttää mielekkäämmältä tuntuvalla 
tavalla.  

Maaseudun hyvänä puolena pidetään sitä, että siellä on helpompaa olla kuluttamatta 
kuin kaupungissa. Haastateltavien mielestä maaseudulla ei kiinnitetä ulkoisiin seikkoihin 
samassa määrin huomiota kuin kaupungissa. Kulutustutkimuksessa ja ns. subjektiivisen 
hyvinvoinnin tutkimuksessa on merkkejä siitä, että vaurastumisen myötä materialismin 
sijaan kuluttajien elämässä arvokkaaksi tulee yhä subjektiivisemmin koettu onnellisuus 
(Timonen 2005). 

 Sellaisissa perheissä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista, käyvät töissä toisella 
paikkakunnalla, jakaantuu kaupallisten palvelujen käyttäminen kahdelle paikkakunnalle, 
sekä asuin- että työpaikkakunnille. Toisaalta haastateltavat haluavat käyttää nimenomaan 
oman kunnan palveluja, jotta tuettaisiin oman kunnan palveluyrittäjiä ja raha jäisi omaan 
kuntaan.  

Haastateltavien kertomuksissa tulee hyvin esiin palvelujen käytön ja asioinnin suunni-
telmallisuus. Kun matkat maaseudulla ovat pitkät, yritetään niiden määrä pitää pienenä ja 
välttää tarpeetonta liikkumista. Kaikenlainen asiointi ja palvelujen käyttö pyritään hoita-
maan mahdollisimman rationaalisesti siten, että samalla kerralla hoidetaan monta asiaa. 
Tavallisesti ostokset tai asiointi hoidetaan joko työmatkan yhteydessä tai esimerkiksi 
lapsia harrastuksiin kuljetettaessa. Ainoastaan maaseutukuntien keskustoissa asuvat 
henkilöt, varsinkin ikääntyvät, saattavat hoitaa yhden asian kerrallaan siitä syystä, että he 
saisivat siinä sivussa liikuntaa. Nämä samanlaiset palvelujen käyttötottumukset tulivat 
esiin myös Lapsiperheet ja ikääntyvät palvelujen käyttäjinä -tutkimuksessa (Tuorila 
2001). 

Vapaa-ajan palvelujen käyttö riippuu asuin- ja naapuripaikkakuntien palvelutarjon-
nasta. Maaseudulla vapaa-ajanpalvelujen tarjonta saattaa olla laadullisesti erittäin 
korkeatasoista.  

”Ja sitten itse asiassa suuri yllätys oli, että meidän tyttö aloitti 
pianotunnit tossa, niin meidän hyvän työkaverin kaverimme erin-

 40



 
 

omainen pianisti opettaa täällä Vesilahden koululla, missä on sitä 
paitsi helskutin hyvä flyygeli isossa auditoriossa. Elikkä reippaasti 
paremmat olosuhteet kuin esim. Tampereen konservatoriolla. Että 
tämä oli hämmästyttävää, että on joku Etelä-Pirkanmaan 
musiikkiopiston sivupiste täällä. Mutta näin kävi ja siellä hän nyt 
sitten käy tossa 200 metrin päästä kotoa.” H19 Vesilahti 

Maaseudulla ihmisillä tuntuu olevan tekemistä niin paljon myös vapaa-aikana, ettei 
ulkopuolista ja ohjattua vapaa-ajan toimintaa välttämättä tarvita. Toisaalta vapaa-aika 
halutaan käyttää vähemmän suunnitellusti ja aikatauluihin sidottuna, kuten tuli esiin jo 
Yhteisiin asioihin osallistuminen ja vaikuttaminen -kappaleessa. Omatoimisuuden avulla 
mielekästä tekemistä löytyy omasta takaa. Mieluisaksi tekemiseksi haastateltavat katsovat 
kaikenlaisen kodissa ja kodin pihapiirissä tapahtuvan puuhastelun, rakentelun, korjailun, 
hyötyliikunnan, puutarhanhoidon ja muut kotiaskareet. Eli juuri sellaiset asiat, joihin 
kaupunkimaisessa ympäristössä ei tarjoudu riittäviä mahdollisuuksia. 

Pekkasen (1996) mukaan asumismuodolla haetaan vapaa-ajankäytölle mielekästä 
tekemistä. Omakotitalossa maaseudulla asuminen luo ihmisille mahdollisuuden keskittää 
erilaisia elämänalueita ja toimintoja sekä vähentää turhaa aikaa vievää liikkumista ja 
siirtymisiä paikasta toiseen. Maaseudulla asuvien ihmisten privatisoitunutta elämäntapaa 
tukee myös se, että kotitalouksien varustelutalo on vuosien mittaan parantunut. Monella 
on nykyään kotonaan kotiteatterilaitteet ja elokuvia voi sekä vuokrata että ostaa. Kotona 
elokuvia voi katsoa silloin, kun haluaa aikatauluista välittämättä. Kodeissa on myös 
enemmän kuntoiluvälineitä, minkä ansiosta aina ei tarvitse lähteä kuntosalille tms.  

Maaseudun palvelujen vähenemisen on arveltu vaikuttavan maaseudun 
elinkelpoisuuteen ja vetovoimaisuuteen. Palvelujen vähenemisellä on varmasti vaikutusta, 
muttei niin suurta kuin on pelätty. Ihmiset muuttavat maaseudulle muiden tekijöiden kuin 
monipuolisten palvelujen vuoksi. Asuinpaikkaa valittaessa kiinnitetään enemmän 
huomiota esimerkiksi rauhalliseen ympäristöön kuin palvelujen läheisyyteen. Palvelujen 
mahdollisesti heikko saatavuus ei aiheuta vaikeuksia maaseudulle muuttajille, sillä he 
ovat tietoisia mahdollisesti heikosta palvelutilanteesta. Jokaisessa kunnassa ei esimerkiksi 
ole omaa uimahallia, mikä nimettiin haastatteluissa sellaiseksi palveluksi, minkä 
saamisesta omaan kuntaan ”haaveillaan”. Toiveet uimahallista jäävät helposti 
haavetasolle, sillä uimahallista aiheutuvien kustannusten vuoksi sitä ei sitten oikeasti 
halutakaan.   

Suppeaan palvelutarjontaan osataan varautua jo ennalta. Rajallisesta palvelutarjonnasta 
huolimatta haastateltavat eivät koe joutuneensa luopumaan heille tärkeistä palveluista.  
Haastateltavat pitävät Suomea pienenä maana ja välimatkoja niin lyhyinä, että läheisten 
kaupunkien palvelutarjonta tyydyttää ne tarpeet, joihin oman kunnan palvelutarjonta ei 
kykene. Maaseudulla asuvien palvelujen käyttöä ja saatavuutta edistää oleellisesti autolla 
liikkumisen mahdollisuus. Pohjan kunnassa asuville Helsingissä satunnaisesti ostoksilla 
käyminen on täysin realistinen vaihtoehto.  

”No sanotaan, että kyllä Helsingissä tulee käytyä, kieltämättä, Iso-
omena, Jumbo, Itäkeskus. Että silloin kun sanotaan, että tarvitaan 
jotain joululahjaostokset ja tämmöset, niin se on tietysti kaikkein 
järkevintä, että lähtee johonkin semmoiseen, mistä sä löydät kaikki 
kerralla. Että se on oikeastaan se, että suuntautuu tonne sitten on se, 
että tarvii jotain erikoista.” H5 Pohja  

Vapaa-ajan palvelujen käytössä tulee parhaiten esiin se, että jos asuinympäristö on 
toiveiden mukainen, ollaan palvelujen läheisyydestä ja hyvästä saatavuudesta valmiita 
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tinkimään. Sellaiset ihmiset, joille palvelujen hyvä saatavuus ja läheisyys ovat tärkeitä, 
eivät yksinkertaisesti muuta varsinkaan kaupungista maaseudulle.  

Kansalaisten hyvinvointiin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sähköisistä 
palveluista puhutaan paljon. Tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa ne eivät 
juurikaan tulleet esiin. Palvelujen käytöstä keskusteltaessa haastateltavat eivät nostaneet 
esiin Internetiä palvelujen käytön välineenä. Internetin ja tietokoneen olemassa olosta 
saatettiin ehkä mainita, mutta sen enempää haastateltavat eivät niistä haastatteluissa 
puhuneet. Internetistä ja siten sähköisistä palveluista puhumattomuus herättää 
mielenkiintoisen kysymyksen, ovatko sähköiset palvelut niin itsestään selvä ja 
luonnollinen osa jokapäiväistä elämää, ettei niitä nähdä erikseen mainitsemisen arvoisina 
vai eivätkö maaseudulle muuttaneet henkilöt käytä niitä.  

Tietokoneen ja Internetin omistaminen on suurelle osalle suomalaisista arkipäivää. 
Kyselytutkimuksen (Kytö – Aatola 2006) mukaan yli puolella kotitalouksista on Internet-
yhteys ja niistäkin, joilla sitä ei vielä ole, noin 60 prosenttia aikoo hankkia sen joskus. 
Sähköisten palvelujen käyttöaste vaihtelee suurkäyttäjistä hyvin maltillisiin käyttäjiin. 
Konetta käytetään harkitusti erilaisiin hyötytarkoituksiin, mutta sen suurin merkitys on 
siinä, että se on olemassa mahdollisesti syntyvää käyttötarvetta varten.  

”No en hirveän paljon palvelujen käytössä. Pankkiasiat hoidan ja se 
on tosi kivaa, se on hirveän mukava juttu. Ja sitten joskus aikatauluja 
tulee katsottua sieltä, mutta aika vähän. Mutta se, että se on se 
mahdollisuus käyttää.” H24 Mäntyharju 

Sähköisten palvelujen käytön näkökulmasta maaseutu on moniarvoinen ympäristö. Se 
on ympäristö, jossa mahdollisuus sähköisten palvelujen käyttöön voi helpottaa monien 
palvelujen käyttöä edellyttäen, että palvelujen tarjoaja on luonut tämän mahdollisuuden. 
Samaan aikaan maaseudulla ei ole samanlaista painetta sähköisten palvelujen käyttöön 
kuin kaupungissa asuvalla henkilöllä, johon kohdistuu monelta eri taholta erilaisia 
paineita sähköisten palvelujen käyttöön. Varsinkin lapsiperheitä edustavien henkilöiden 
haastatteluissa nousi esiin, että maaseudulla on muutakin nimenomaan mielekkäämpää 
tekemistä kuin istua tietokoneen ääressä pelaamassa.  

3.5 Tulevaisuus maaseudulla 

Tulevaisuuteen sisältyy aina epävarmuus. Emme tänä päivänä voi tietää, mitä huominen 
tai ylihuominen tuovat tullessaan. Epävarmuus ei kuitenkaan estä tekemästä suunnitelmia 
tulevan elämän varalle. Suurimmalle osalle haastatelluista henkilöistä tulevaisuuteen  
5–10 vuoden aikajänteellä kuuluu nykyisessä paikassa asuminen. Maaseudulle muuton 
vapaaehtoisuus, asuminen toiveiden mukaisessa asunnossa, taloudellisesti vähintään 
kohtuulliseksi koettu tilanne sekä toimivat sosiaaliset suhteet naapurustoon takaavat, että 
uuteen asuinpaikkaan ollaan tyytyväisiä. Erityisesti viihtyisä asuinympäristö, mutta myös 
asuinalueen turvallisuus ja asumismukavuus, luovat asuinalueella viihtymistä. Mikäli 
asumismukavuuteen sekä asuinalueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ollaan tyytyväisiä, 
viihdytään asuinalueella myös hyvin. (Vrt. Siltaniemi ym. 2005.) Paikkakunnalla 
viihtyminen ja sinne sopeutuminen riippuvat ennen kaikkea uuteen asuinalueeseen 
kohdistuneista realistisista odotuksista ja niiden täyttymisestä (vrt. Kytö – Aatola 2006). 
Kaikki nämä sekä tunne nykyiseen asuinpaikkaan kuulumisesta johtavat siihen, että moni 
haastateltava arveli asuvansa nykyisessä asuinpaikassaan jopa loppuelämänsä. Kuten 
Högbacka (2003) toteaa, määrittyy koti tekemisen kautta asuntoa laajemmaksi 
kokonaisuudeksi. 

 42



 
 
Kaikki haastatellut henkilöt eivät halua vakiintua näin lujasti paikalleen, vaan pitivät 

muuttoa tulevaisuudessa mahdollisena. Yksi haastateltava olisi valmis muuttamaan 
uuteen asuntoon lähemmäs työpaikkaa heti, mutta asuntojen korkeat hinnat ovat esteenä 
muutolle. Toisaalta haastateltavalla ei ollut mitään syytä jäädä asumaan nimenomaan 
nykyiselle paikkakunnalle, kunhan vain muuten mieleinen asuinpaikka löytyy. 

”Todennäköisesti asun, joko samassa paikassa tai ainakin tän kunnan 
alueella ja jopa toivon, että lapsetkin on muuttanut tänne päin siinä 
vaiheessa. Lapset kun on nuoria aikuisia, niin heille se kaupunki on 
tietysti tärkeä, mutta sitä mukaa kun heille tulee lapsia niin mä toivon, 
että he kans tottuu pikku hiljaa tähän paikkaan ja tulee tänne päin, 
koska niin kun lastenhoitajana, äitinä ja mummina, nyt jo 2 lapsen 
mummina, kun katsoo näitä pieniä kouluja, miten lapset on siellä 
koulujen pihoilla ja se on niin erilaista olemista, mitä pääkaupunki-
seudulla, täällä lapset on lapsia vielä ja ensimmäistäkään vitunhomoo 
mä en oo kuullut koulun pihalla vielä.” H4 Pohja  

Maaseudulla asuvat ihmiset tunnistavat erittäin hyvin maaseudulla asumiseen liittyvät 
ongelmat, kuten kaupallisten palvelujen heikon tarjonnan tai julkisen liikenteen 
vajavaisuuden. Samaan aikaan esimerkiksi luontoon, elämänrytmin rauhallisuuteen, 
luottamushenkilöiden helppoon lähestyttävyyteen ja alueen ihmisten tuttuuteen liittyvät 
asiat korvaavat palvelujen puutteita. Arjen pienistä ongelmista ja vastoinkäymisistä 
huolimatta maaseudulla viihdytään ja se koetaan omaksi asuinympäristöksi.  

Maaseudulle on helppo juurtua. Se synnyttää monille ihmisille mielikuvia sellaisesta 
ympäristöstä ja elämäntavasta, johon liittyy kiireettömyys, muuttumattomuus ja 
luonnonläheisyys. Näitä ei kaupunkimaisesta ympäristöstä löydy. Jos vielä sosiaaliseen 
ympäristöön sopeutuminen on onnistunut, toteutuu pysyvyyden ja jatkuvuuden kokemus 
helposti maaseudulla.  

3.6 Neuvoja maaseudulle muuttoa harkitsevalle henkilölle 

Mielikuvissa maaseutua kuvaa kaunis kesäpäivä siihen kuuluvine nostalgisine 
yksityiskohtineen. Maaseudulle muuttamiseen liittyy maalaismaiseman tavoin usein 
nostalgisuutta. Maaseudulle muuttoa mietittäessä kannattaa kuitenkin pysytellä 
kohtuudessa, ja kuten eräs haastateltava asian ilmaisee, ottaa selvää, minkälaista 
maaseudulla on syksyllä ja talvella. Kesä ei kestä pitkään, vaan suurimman osan vuotta 
on ”pimeää ja märkää”. (H17 Pohja)  

Jo vuodenaikojen vaihtelun kokeminen maaseudulla voi olla elämys kaupungista 
muuttavalle. Varsinkin pimeä vuodenaika haja-asutusalueella ilman katuvaloja saattaa 
tuntua aluksi epämukavalta. Toisaalta öinen tähtitaivas ilman keinotekoista valaistusta on 
suorastaan elämys. Maaseudun pimeys on hyvin erilaista kuin kaupungissa. Maaseudulla 
ei ole niin pimeää kuin äkkiseltään voisi luulla ja pimeyteenkin tottuu tarvittaessa.  

Maaseudulla asutaan myös luonnon keskellä ja osittain jopa luonnon armoilla. 
Luonnon ehdoilla eläminen tulee parhaiten esiin talvella, kun on pakkasta ja lunta sataa 
taivaan täydeltä. Öisen lumisateen jälkeen talvisen aamun hiljaisuus voi olla melkein 
käsin kosketeltavaa. Keväällä linnunlaulu voi katkaista täydellisen hiljaisuuden niin, että 
se saattaa tuntua häiritsevältä meteliltä.  

Koska maaseudulla asumiseen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia, saivat 
haastateltavat antaa haastattelun päätteeksi neuvoja maaseudulle muuttoa harkitsevalle 
henkilölle. Haastatelluilla henkilöillä on muuttamisesta ja erilaisissa paikoissa asumisesta 
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monipuolisia kokemuksia ja siten hyvät lähtökohdat neuvojen antamiseen. Ainakin neljä 
haastateltavaa on asunut ulkomailla. Muiden haastateltujen ulkomailla asumisesta ei ole 
tietoa, sillä he eivät nostaneet asiaa spontaanisti esiin haastatteluissa. Tuleville 
maaseudulle muuttajille annetut neuvot jakaantuivat omakohtaisiin suosituksiin ja 
varoituksiin.  

Pääsääntöisesti maaseudulle muuttamista suositellaan ja siihen kannustetaan 
esimerkiksi seuraavien haastateltavien tavoin: ”Kyllä mie sanoisin, että tervetuloa vaan” 
(H21 Mäntyharju), ”Sen kun vaan. Mun mielestä ainakin lapsiperheitten kannattais asua 
jossain tällaisessa paikassa” (H7 Nurmo), ”Mä sanoisin, että kyllä kannattaa, jos on 
terveyttä, niin ilman muuta” (H16 Pohja), ”Kyllä mä suosittelen maalle muuttoa, että 
täällä on se oma rauha ja vapaus, mitä ei varmastikaan kaupungissa ole” (H25 
Rautavaara), ”Maalle kannattaa muuttaa, että täällä elämä voi muuttua ihan toisenlaiseksi, 
kun pääsee siitä jatkuvasta stressistä ja oravanpyörästä eroon, että täällä voi sanoa todella 
elävänsä” (H23 Valtimo). 

Muuttamista ylipäätään suositellaan, sillä sen katsotaan avartavan maailmankatso-
musta, kuten seuraava haastateltava kertoo: 

”Mä oon monta kertaa sanonut, että minusta jokaisen ihmisen pitäis 
vähintään kerran elämässään muuttaa, vaikkei nyt maalta tai maalle, 
niin ainakin paikkakuntaa, jotta ne, ehkä se tämmönen ympäristö 
laajenis ja olis semmosta mittakaavaa vähän enemmän tarkastella 
näitä asioita, kun varmaan semmonen onnellisuuskin on varmaan 
ihan hyvä tuota, jos pysyt yhdellä paikkakunnalla ja siitä muodostuu 
sun kotipaikkakunta, mutta minusta tämmönen muuttaminen ei 
välttämättä ole ollenkaan huono asia hankkia kokemuksia. Ja sitten on 
ainakin jossakin tulevaisuudessa, mie kun kuvittelen niin, että 
lapsillakin uskallusta sitten lähteä jonnekin kun on kokenut jonkin 
muuton, että se ei olekaan niin dramaattinen.” H3 Laukaa 

Mahdollisia maaseudulle muuttajia myös varoitellaan. Maaseudulle muutettaessa ei saa 
olla liian sinisilmäinen ja lähteä liian idealistisesti liikkeelle. Maaseudulle muuttaminen ei 
ole välttämättä ratkaisu ongelmiin. Elämä ei muutu yhtäkkiä toisenlaiseksi. Uudesta 
asuinpaikkakunnasta ja sen tarjoamista palveluista kannattaa ottaa selvää riittävän 
monipuolisesti. Heittäytyminen maaseudulle muuttajiksi ilman minkäänlaisia 
etukäteisvalmisteluja voi johtaa katkeriin pettymyksiin. Mitä realistisempi kuva 
maaseudulle muuttavalla henkilöllä on uudesta asuinympäristöstään, sitä paremmat 
edellytykset hänellä on sopeutua uuteen asuinympäristöönsä ja viihtyä siellä. 

”No kannattaa itte tosiaan hyvin pitkälle ajatella, että onko valmis, 
onko ollut kaupunkilainen aina, onko ikinä ollut edes mökkiä tai 
muuta, missä on ollut ja tykkääkö asua täällä hiljaisuudessa, missä ei 
oo hulinaa ja Siwaa tossa talon kivijalassa ja semmosia. Onko valmis 
mahdollisesti todella pitkiin työmatkoihin, jos on töissä vähän 
pidemmällä, tämmöisiä asioita. Ja tietysti sitten se, että yleensäkin, 
jos tänne muuttaa, että toinen asia, mikä on suuri, että jos rupee 
rakentamaan, niin onko valmis siihen rakennusprojektiin, koska siinä 
on monia tarinoita kuultu ja nähty.” H14 Vesilahti  

Maaseudulle muutettaessa kannattaa myös varautua siihen, että joutuu tekemään asioita 
itse. Maaseudulla ei voi soittaa talohuoltoa hätiin, jos esimerkiksi vessanpytty vuotaa. 
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”Että miettii ensinnä, miten tärkeätä on se, jos kaupungista muuttaa. 
Että on kauppoja ja ravintoloita samassa korttelissa, että jos on 
todella baarikärpästyyppiä tai ei tuu toimeen ilman teatteria ja 
konserttitaloa ja discoa vieressä, niin sittenhän se ei oikein onnistu. Ja 
kai se on aika tärkeätä, että on vähän semmoista itte tekevää tyyppiä, 
että jos aikoo asua omakotitalossa, niin aika turha kuvitella, että 
ostaa jotain isännöitsijäpalveluja ulkoa, että kyllä sitä pitää pystyä 
itse korjaamaan ja tekemään ja huolehtimaan. En mä tiedä, siinä kai 
ne tärkeimmät, vaikea sanoa.” H19 Vesilahti  

Maaseudulle muuttajien sopeutumisessa on eroja. Kaikista ei yksinkertaisesti ole 
maaseudulla asujiksi. Maaseudulle ja uuteen asuinympäristöön sopeutumisongelmien 
taustalla on usein paikkakunnan alkuperäisten asukkaiden ja ulkopuolisten muuttajien 
välinen jännite eli niin sanottu me ja muut -ilmiö. Maaseudun kylien ”alkuperäiset” 
asukkaat saattavat kokea muualta muuttajat uhkana sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja 
turvallisuuden tunteelle. Sopeutuminen on kiinni myös muuttajasta itsestään ja hänen 
persoonastaan, kuten seuraavista haastattelurepliikeistä voimme lukea: 

”Kai se on kanssa niin persoonakohtainen juttu, että kyllä mulla oli 
tässä yks tuttava, jotka oli meitä ennen tänne rakentanut, joihin sitten 
ihan muuta kautta tutustuin, niin ei he, he lähti pois, ei pystynyt 
asumaan täällä, että on liian pienet ympyrät. Että eipä sitä tiedä 
tietysti sitten kun kokeilemalla, mutta että me tiedettiin se jo etukäteen, 
että tää riittää meille.” H15 Vesilahti  

”Onneks kaikki ei tykkää asua maalla, et tänne ei tuu kaikki, että 
täällä ei tosiaankaan voi asua, jos ei tykkää tämmöisestä asumis-
muodosta. Et mun veli esimerkiksi asuu Liisankadulla Helsingissä 
keskustassa kerrostalossa, ja niillä on kolme lasta, niin kuin meilläkin, 
ja kun me mentiin ekan kerran niille siihen niitten uuteen asuntoon 
kylään, niin meidän tytöt kysyi, et voiks täällä niin kuin että asuuks 
täällä ihmiset ihan oikeasti, ja kun ne tuli taas tänne niin ei ne 
ymmärtänyt että missä siis lapset leikkii täällä, ja mun veli kysyi 
multa, kun me sitten istuttiin sitten illalla olohuoneessa, että siis mitä 
te niin kuin teette täällä, ja todettiin, että ihmiset on niin erilaisia, että 
sen takia ei voi sanoa kellekään, että oi muuttakaa ja kannattaa 
muuttaa, koska se ei ole. Täältähän on moni lähtenytkin, siis tulee 
ensin maalle, ja sitten toteaa että ei.” H13 Vesilahti 

Ilomantsiin muuttaneita naisia tutkinut Turunen (2000) jakaa maaseudulle muuttajat 
sopeutumisen perusteella kolmeen ryhmään: soveliaisiin, taistelijoihin ja luovuttajiin. 
Soveliailla muutto on onnistunut hyvin, koska heidän elämänarvonsa ja -tapansa liittyvät 
kiinteästi luontoon ja maaseutuun. Samankaltaisten arvojen ansiosta hyväksyntä 
paikkakunnalla on molemminpuolista. Muuttajaryhmistä taistelijat ovat lopulta löytäneet 
paikkansa kovan työn jälkeen, mutta luovuttajat ovat antaneet periksi. Maaseudun tavat ja 
elämänmeno ovat osoittautuneet kaupungin elämänmenoon ja toimintoihin nähden 
erilaisiksi eikä lähiympäristöstä ole löytynyt samanlaista seuraa.  

Maaseudulla asumiseen liittyvät moninaiset sopeutumisongelmat on huomioitu myös 
vuosille 2003–2007 tehdyssä Valtakunnallisessa kylätoimintaohjelmassa (Voimaa kuin 
pienessä kylässä! 2002). Ohjelmassa ehdotetaan, että kylissä olisi vuokrattavia 
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omakotitaloja, joihin uudet asukkaat voisivat tulla ”harjoittelemaan” maaseudulla 
asumista ja kokeilemaan, miten he seudulla viihtyvät.   

Toisaalta haastatteluissa nousi hyvin selvästi esiin, että turhat ennakkoluulot on syytä 
unohtaa. Maaseudulle muuttaminen tietää muutoksia moneen asiaan varsinkin, jos on 
aikaisemmin asuttu kaupungissa. Sopeutuminen on itsestä kiinni. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asuinympäristön ja elämäntavan välistä suhdetta 
maaseudulle muuttaneiden keskuudessa. Valitaanko asuinympäristö elämäntavan mukaan 
vai muokkautuuko elämäntapa asuinympäristön mukaan? Haastattelujen perusteella 
vastaus molempiin kysymyksiin on myönteinen. Ihmisten elämäntapa ja siihen sisältyvät 
arvostukset vaikuttavat ensisijaisesti asuinympäristön valintaan, mutta tämän jälkeen 
asuinympäristö vaikuttaa elämäntapaan sekä elämässä tärkeiksi koettuihin asioihin.  

Elämäntapa ja asuinympäristö ovat toisiinsa nähden jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 
Elämäntapa ilmenee ensin ajatuksellisella tasolla. Itselle tärkeiden arvojen tiedostamisena 
ja mielikuvina paremmasta elämästä. Ajatuksellisen tason jälkeen tulee toiminnallinen 
taso. Tässä tapauksessa se tulee esiin maaseudulle muuttoon liittyvänä tiedonhankintana 
ja lopulta muuttona toiveiden mukaiseen asuinpaikkaan. Toiminnalliseen tasoon sisältyy 
myös jokapäiväinen elämä, jota tärkeät elämänarvot edelleen muokkaavat. Maaseudulle 
muuton jälkeen onnistuneet asumiskokemukset vahvistavat alun perin maaseudulle 
muuttoon johtanutta elämäntapaa. Elämäntapa on näin ihmisen sisäistämä toiminnan, 
ajatusten ja tunteiden järjestelmä. Elämäntapa on muutettavissa oleva ja muuttuva suure. 
Tietty elämäntapa ei sido ihmisiä koko elämän ajan, vaan se on viesti ja väline, jonka 
avulla yksilö voi ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Jokin dramaattinen 
henkilökohtainen kokemus saattaa muuttaa tärkeiksi koettavia elämänarvoja ja sitä myötä 
elämäntapaa. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta maaseudulle muuttavat ihmiset kokevat tyypilliset 
suomalaiset arvot tärkeiksi. Ihmissuhteet ja terveys mainitaan haastatteluissa 
tärkeimmiksi elämänarvoiksi. Ihmissuhteiden merkitys konkretisoituu siinä, että koti on 
elämän toiminnallinen keskus. Ulkopuolisten virikkeiden sijaan jokapäiväisen elämän 
keskeisin sisältö löytyy kodista ja lähiympäristöstä.  

Maaseudulle muuttoon on monia syitä. Haastattelujen perusteella tavanomaisimmat 
maaseudulle muuton perustelut liittyvät asuntoon, perhesyihin tai työhön nimenomaan 
tässä järjestyksessä. Muuttaminen voi perustua yhtä lailla pitkäaikaisen unelman 
toteuttamiseen tai sattumaan, joka tarjoaa tilaisuuden ostaa asunto maaseudulta. Voidaan 
kuitenkin kysyä, ovatko tällaiset syyt niitä todellisia syitä, jotka saavat ihmiset 
muuttamaan maaseudulle. Arvojen ja toiveiden mukaisen elämäntavan vaikutusta ei saa 
väheksyä. Tärkeiksi kokemamme arvot ja asiat ohjaavat valintojamme sekä tietoisesti että 
tiedostamattamme. Esimerkiksi rauhallisuuden arvostaminen saa tekemään sellaisia 
päätöksiä, joissa tämä arvo vaikuttaa enemmän tai vähemmän. Maaseudulle muuttavilla 
henkilöillä on heidän erilaisuudestaan huolimatta samanlainen näkemys tärkeistä arvoista. 

Maaseudulle muuttavat henkilöt hankkivat uudesta asuinpaikastaan tietoa eri tavoin. 
Hyvin harva muuttaa ”tuntemattomalle” paikkakunnalle. Jos näin käy, silloin lopullinen 
muuttopäätös ei ole selvä, varsinkaan jos kyseiseen uuteen asunpaikkakuntaan ei ole 
minkäänlaisia sidoksia. Uudella asuinpaikkakunnalla asumista kokeillaan ja katsotaan, 
miten se lähtee sujumaan. Etukäteen hankitun tiedon ansiosta muuttajilla ei juurikaan ole 
ennakkokäsityksiä, ja jos niitä on, ne ovat silloin yleensä myönteisiä, koska sellaiselle 
paikkakunnalle ei muuteta, johon liittyy kielteisiä ennakkokäsityksiä. 

Muuttopäätökset ovat pääsääntöisesti olleet onnistuneita ratkaisuja. Haastateltavien 
kertomuksista välittyy vahvasti se, että maaseudulla elämänlaatu on parempi kuin 
kaupungissa. Maaseudulla asumiseen liittyy vahvasti oma rauha ja vapaus elää omien 
arvojen mukaisesti. Elämänlaatu antaa yksilölle mahdollisuuden kohentaa elämäänsä itse 
tärkeäksi kokemallaan alueella (Siltaniemi ym. 2005). Uuteen asuinympäristöön on 
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muutettu, koska siellä pystytään toteuttamaan niitä asioita, jotka omassa elämässä koetaan 
tärkeiksi. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi, jatkettaisiin sellaisen asuinpaikan etsintää, jossa 
toiveiden mukainen elämä onnistuu. 

Tänä päivänä tietotekniikan levitessä entistä useammille elämänalueille, perinteinen 
elämä maaseudulla kykenee tarjoamaan uudenlaisia elämyksiä. Maaseutu tarjoaa 
nimenomaan sellaisia elämyksiä, jotka kaupunkiympäristössä eivät ole mahdollisia. 
Maaseudulla korostuu ennen kaikkea ihmisten ja luonnon välinen suhde. Hyvän elämän 
eläminen maaseudulla perustuu tavanomaisiin arjen pieniin kokemuksiin. Uudenlainen 
asuinympäristö muuttaa nämä pienet kokemukset elämyksiksi yhtä lailla kuin se, että 
kokemukset ovat ehkä kokonaan uusia. Onnea eivät välttämättä tuo isot asiat, kuten tontti 
tai talo, vaan kaikki näihin liittyvät pienet yksityiskohdat, jotka luovat mahdollisuuden 
kokemuksellisiin elämyksiin. Maaseudun elämyksellisyyden vahvuus löytyy juuri 
arkisuudesta ja tavanomaisuudesta. Elämysten saamiseksi ei tarvitse ryhtyä erityisiin 
toimenpiteisiin, vaan ne ovat parhaimmillaan osa jokapäiväistä elämää.  

Maaseutu mielletään edelleen sosiaaliseksi asuinympäristöksi ja moni maaseudulle 
muuttaja kokee sosiaaliseen ympäristöön pääsemisen muuttamisen tärkeäksi perusteeksi. 
Monesti sosiaalinen kanssakäyminen naapureiden kanssa syventyy pelkästään 
seurustelemista läheisemmäksi huolenpidoksi. Huolenpito saattaa tarkoittaa konkreettista 
naapureiden auttamista. Huolenpito saattaa tulla esiin myös välillisesti siten, että sen 
olemassaolo tiedostetaan, mutta seuraamukset näkyvät vasta, jos tulee tarvetta. 

Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys eivät tänä päivänä ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä. 
Kaikki maaseudulle muuttajat eivät tavoittele sosiaalista yhteisöllisyyttä, vaan 
nimenomaan paikkaa, jossa voi halutessaan olla omissa oloissaan toisin kuin tiiviillä 
omakoti- ja rivitaloalueilla. Vaikka sosiaalisuus maaseudulla tulee esiin, ei esimerkiksi 
naapureiden kanssa ole pakko olla sosiaalinen. Jos tällaisten yksityisyyttä arvostavien 
maaseudulle muuttajien määrä lisääntyy, saattavat maaseudulle ominaisina pidetyt tiiviit 
sosiaaliset suhteet olla menneisyyttä tulevaisuudessa. Hyvin tiukkarajainen omaa rauhaa 
arvostava elämäntapa vie pohjan pois sosiaalisuudelta.  

Maaseutu tarjoaa asukkailleen monia vaikutusmahdollisuuksia yhteisötasolla, kuten 
erilaisten kyläyhdistysten toimintaan osallistumisen perinteisen poliittisen toiminnan 
rinnalla. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen ei haastateltavia tunnu kiinnostavan ainakaan 
virallisella tasolla. Varsinkaan poliittiseen toimintaan osallistuminen ei kiinnosta. 
Toisaalta ajan puute rajoittaa osallistumista. Työikäinen väestö on entistä 
voimakkaammin sidoksissa päivittäiseen työhönsä. Kilpailu vapaa-ajasta on kiristynyt. 
Kylätoiminta ja muu vapaaehtoistyö kilpailee tällöin ihmisten ajasta monien muiden 
vaihtoehtojen kanssa. Toiminnan säännöllisyys ja tiettyyn kellonaikaan sidonnaisuus 
muodostavat yllättävän usein esteen ohjattuihin harrastuksiin osallistumiseen ja yhteisiin 
asioihin vaikuttamiseen. Esimerkiksi kunnan tarjoamia monia vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuuksia ei välttämättä käytetä hyväksi, koska niihin osallistumista 
pidetään liian rajoittavana. Haastateltujen puheessa tulee usein esiin vapauden merkitys 
tärkeänä arvona. Vapaus olla paitsi omissa oloissaan myös tehdä asioita omien 
toivomusten mukaan. Tällaisessa asiayhteydessä vapauden arvostaminen konkretisoituu.  

 Tutkimustulosten perusteella maaseutu on omatoimisten ihmisten asuinaluetta. 
Omatoimisuutta tarvitaan siksi, ettei maaseudulla omakotitalossa asuva henkilö voi 
odottaa, että esimerkiksi talohuolto tekee ulkotyöt, vaan ne on tehtävä itse. Toisaalta 
palvelujen tarjonta maaseudulla ei ole yhtä monipuolista kuin kaupungeissa. 
Saatavuudessa ei välttämättä ole ongelmia, sillä esimerkiksi terveyspalvelujen saatavuutta 
pidetään hyvänä. Lääkäriin pääsee silloin, kun tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden tarve on 
suurin. Lääkäriin pääseminen kuitenkin edellyttää oman auton käyttöä, sillä julkinen 
liikenne on vähäistä tai jopa olematonta.  

Maaseudulle muuttavat henkilöt osaavat varautua kaupallisten palvelujen suppeaan 
tarjontaan. Suomea pidetään niin pienenä maana ja välimatkoja niin lyhyinä, että 
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tarvittaessa palveluja hankitaan lähikaupungeista. Ihmiset muuttavat maaseudulle muiden 
tekijöiden kuin monipuolisten palvelujen vuoksi. Asuinpaikkaa valittaessa kiinnitetään 
enemmän huomiota ympäristöön kuin palveluihin.   

Pääsääntöisesti maaseudulle muuttamista suositellaan ja siihen kannustetaan. 
Maaseudulle muutettaessa ei saa olla liian sinisilmäinen eikä lähteä liian idealistisesti 
liikkeelle. Mitä realistisempi kuva maaseudulle muuttavalla henkilöllä on uudesta 
asuinympäristöstään, sitä paremmat edellytykset hänellä on sopeutua uuteen 
asuinympäristöönsä ja viihtyä siellä. 

4.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa on ollut melko yleistä käyttää 
synonyymeinä käsitteitä laadulliset ja pehmeät menetelmät. Pehmeä-synonyymin osuvuus 
tulee hyvin esiin tässä tutkimuksessa. Erilaisia elämäntapoja ja niihin vaikuttavia 
sosiaalisia, taloudellisia ja fyysisiä tekijöitä on tarkasteltu pitkälti haastateltujen 
henkilöiden ehdoilla tutkimuksen tavoitetta unohtamatta. Esimerkiksi haastatteluja 
tehtäessä haastateltavia henkilöitä ei pakotettu ennalta määrättyihin muotteihin, vaan 
heitä tarkasteltiin yhtenä maaseudulle muuttaneiden henkilöiden kokonaisuutena.  

Tutkimusta ei voida pitää puhdasoppisena laadullisena tutkimuksena. Tarkkaavainen 
laadulliset menetelmät tunteva lukija huomaa helposti sääntöjen rikkomisen, kuten sen, 
että haastattelujen määrä on päätetty etukäteen sen sijaan, että aineiston keräämisessä 
olisi noudatettu kyllääntymis-periaatetta. Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien yksi-
lölliset elämäntavat -projektin näkökulmasta laadulliseksi nimetyn osion tavoitteeksi 
asetettiin kyselytutkimuksessa saatujen tietojen syventäminen siltä osin, kun kysely-
aineisto ei tarvittavia vastauksia kykene antamaan. Laadullisen osion tavoite määriteltiin 
osittain tietoisena sen toteutukseen sisältyvistä rajoituksista. 

Aineiston kyllääntyminen nousi haastatteluja tehtäessä kuitenkin esiin, sillä puolen-
välin jälkeen alkoi jo arvata, mitä haastateltava mahdollisesti vastaa. Uudet haastateltavat 
kertoivat pitkälti samat asiat kuin aiemmat haastateltavat. Toisaalta laadullisia haastatte-
luja tehtäessä on aina huomioitava, että ihmisten elämänkokonaisuuksista löytyy loput-
tomasti erilaisia vivahde-eroja. Vaikka esimerkiksi elämän tärkeissä arvoissa ei ollut 
suurta eroa, ajatteli jokainen haastateltava niitä omasta elämäntilanteestaan käsin.      

Haastateltujen henkilöiden antaman informaation ja sen analysoinnin perusteella ei 
varsinaisesti pystytä tuottamaan yleistettävää tietoa ainakaan siten, kuin yleistettävyys 
ymmärretään kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Edellä mainittujen toteutuksellisten 
tekijöiden vuoksi tutkimuksen päätarkoitus on tuottaa yksityiskohtaista ja täsmentävää 
tietoa maaseudulla elämisestä haastateltujen henkilöiden avulla. Laadullisessa 
tutkimuksessa ei ole tarkoituksena yleistettävissä olevan aineiston kerääminen, vaan 
mahdollisuus tehdä tutkittava asia tai ilmiö ymmärrettäväksi, jolloin sen empiirinen 
todistaminen ei ole olennaista (Alasuutari 1999; Mäkelä 1994).  

Tutkimuksen yleistettävyyden problematiikkaan liittyy läheisesti myös tutkimuksen 
kontekstuaalisuus. Tutkimus on sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, jotta tulokset 
sinällään olisivat yleistettävissä esimerkiksi muille paikkakunnille muuttaneiden 
henkilöiden tilanteeseen. Myös ajan kuluminen muuttaa tutkimustulosten relevanttiutta. 
Tutkimusasetelma ei sinällään vanhene. Se vain tuottaa erilaisia tuloksia sen mukaan, 
milloin ja missä tutkimus toteutetaan. Ihmistutkimuksessa ei ole absoluuttisia totuuksia. 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin suomalaisten maaseudulle muutto-
kokemuksia koskevissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Samankaltaisuus aikaisempien 
tutkimustulosten kanssa kertoo siitä, että tutkimustuloksissa on kyse jostain yleisemmästä 
kuin vain tässä tutkimuksessa tehdyistä tulkinnoista tai vain haastateltujen henkilöiden 
kokemuksista, mielikuvista ja puheista.   
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Tutkimustulosten perusteella maaseudulle muuttamisesta ja siellä asumisesta syntyy 
hyvin myönteinen vaikutelma. Muutto uuteen asuinpaikkaan on sujunut ongelmitta, kuten 
myös sopeutuminen uuteen ympäristöön. Kun haastatteluissa korostuvat kerta kerran 
jälkeen myönteiset kokemukset, nousee mieleen kieltämättä ajatus, että puhuvatko 
haastateltavat rehellisesti kokemuksistaan ja käsityksistään vai pyrkivätkö he 
kaunistelemaan tilannettaan. Mahdollisista epäilyksistä huolimatta ei ole perusteltua syytä 
epäillä haastateltuja henkilöitä totuuden muuntelusta, sillä tutkimukseen osallistuminen ei 
millään lailla vaaranna heidän asemaansa. Olettamuksena tutkimuksessa on, että 
haastatellut henkilöt ovat kertoneet rehellisesti oman näkemyksensä asioista.  

Ns. onnellisuusmuurin vaikutusta ei voida täysin sulkea pois. Vaikka pyrkimys oman 
yksityiselämän suojelemiseen on luonnollista ja ymmärrettävää, vaikuttaa se haitallisesti 
sellaiseen tutkimukseen, jossa haastatteluilla yritetään selvittää, miten ihmiset elävät ja 
minkälaisia ongelmia heidän elämäänsä mahdollisesti liittyy. Yhdellä ainoalla 
haastattelukerralla ei haastattelijan ja haastateltavan välillä synny niin vahvaa 
luottamusta, että keskusteluissa päästäisiin syvälliselle tasolle. Haastattelijaa vierastetaan 
ja hänelle kerrotaan se, mitä halutaan.        

Maaseutu on ehtymätön lähde uusille tutkimuksille. Yhden tutkimuksen loppu on 
toisen alku. Tutkimuksessa tulee esiin maaseudun moniulotteinen sosiaalisuus, mutta 
myös tällaisesta sosiaalisuudesta eristäytyminen. Kaikki maaseudulle muuttajat eivät hae 
sosiaalista yhteisöllisyyttä. Lisääntyessään tällainen eristäytyneisyys on uhka maaseudun 
perinteiselle sosiaalisuudelle, mutta miten suuri uhka se on ja minkälaisia seuraamuksia 
sillä loppujen lopuksi on sosiaalisuudelle. Ja miksi kaupunki ei tarjoa mahdollisuuksia 
sosiaaliseen eristäytymiseen vai haluavatko ihmiset eristäytyä muista nimenomaan 
luonnon keskellä?  

Uudet maaseudulle muuttajat eivät vaikuta ainoastaan maaseudun sosiaalisuuden 
mahdolliseen uudelleen muotoutumiseen, vaan ylipäänsä maaseutuun asuinympäristönä. 
Minkälaisia nämä muutokset mahdollisesti ovat ja miten ne vaikuttavat tulevaisuuden 
maaseudulle muuttajien elämään? Myös näihin kysymyksiin tarvitaan vastauksia.   

Tutkimuksen alkupuolella tarkasteltiin maaseutu-käsitettä ja siihen kohdistuvia 
erimielisyyksiä. Tässä tutkimuksessa maaseutu-käsitteeseen ei voitu syvällisemmin 
paneutua, mutta tutkijoiden käyttämiin käsitteisiin kohdistuvat erimielisyydet puolustavat 
vahvasti maaseutu-käsitteeseen kohdistuvaa tutkimusta. Jos nyt maaseudulle muuttaneet 
henkilöt eivät koe asuvansa maaseudulla, niin miten heidän asuinympäristöään pitäisi 
kutsua. Miten maaseudun ja kaupungin väliin jäävää aluetta pitäisi nimittää? Uudenlaisia 
käsitteitä ja luokitteluja tuotettaessa tulisi tukeutua nimenomaan jokapäiväiseen ihmisten 
arkeen ja elämään. Ei ainoastaan kansalaisten keskuudessa merkityksettömiksi jääviin 
tilastollisiin perusteisiin. 

Maaseutu-käsitteen tutkimisen tärkeyttä voidaan perustella myös sillä, että käsitteet 
tuottavat todellisuutta. Diskurssianalyyttisen ajattelutavan mukaan kaikessa kielen 
käytössä on kysymys sosiaalisen todellisuuden rakentamisesta eri merkityssysteemien 
avulla. Mukana on aina ideologisesti latautuneita ja käytäntöjä muokkaavia tai uusintavia 
elementtejä. Maaseutu-käsitteen erilaiset määritelmät saavat merkityksensä 
jokapäiväisessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa viime kädessä. Maaseudusta 
käytettävät erilaiset määritelmät tuottavat sitä tapaa, miten maaseutuun suhtaudutaan.  
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LIITE 1 

Haastattelurunko 

Alkukeskustelu 
• Milloin muutitte nykyiseen asuinpaikkaanne? Mihin muuttopäätös ja uuden 

asuinpaikan valinta perustui? Muutokset (parannukset/heikennykset) edelliseen 
asuinpaikkaan verrattuna? 

• Minkälainen on mielestänne hyvä asuinpaikka? 
• Mikä on parasta nykyisessä asuinpaikassanne? 
• Miten mahdolliset ennakkokäsitykset uudesta asuinpaikasta ovat toteutuneet? 

 
Elämäntavan toteutuminen 

• Minkälainen on tyypillinen arkipäivänne? 
• Minkälainen on tyypillinen vapaapäivänne? 
• Mitkä asiat/arvot koette omassa elämässänne tärkeiksi?  
• Pystyttekö nykyisessä asuinympäristössänne toteuttamaan niitä asioita, joita 

elämässänne haluaisitte toteuttaa? Jos ei niin mikä on esteenä? 
 
Sosiaaliset tekijät 

• Miten olette viihtynyt nykyisessä asuinpaikassanne? Mitkä tekijät ovat 
vaikuttaneet viihtymiseen/viihtymättömyyteen eniten? 

• Miten naapurit ja muut kuntalaiset ovat ottaneet teidät vastaan? 
• Miten uusien ystävyys-/tuttavuussuhteiden luominen on onnistunut? Entä 

vanhojen ystävyys- ja tuttavuussuhteiden ylläpitäminen? 
• Mitkä tekijät ovat auttaneet kiinnittymään uuteen asuinpaikkaan? Harrastuspiirit, 

kyläyhdistykset? 
• Minkälaisiksi koette mahdollisuudet vaikuttaa yhteisiin asioihin?  

 
Taloudelliset tekijät 

• Minkälaisena pidätte taloudellista tilannettanne? 
• Minkälainen vaikutus nykyiseen asuinpaikkaan muutolla on ollut ansiotasoonne? 
• Minkälainen vaikutus nykyiseen asuinpaikkaan muutolla on ollut asumisesta ja 

liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin? Entä muihin kulutusmenoihinne? 
• Mitä mieltä olette kotitalous- ym. palvelujen ostomahdollisuudesta? (Onko 

mieluisampaa tehdä esim. kotityöt itse?) 
 
Fyysiset tekijät 

• Miten nykyiseen asuinpaikkaan muutto on vaikuttanut liikkumiseenne 
(kulkuvälineet)? 

• Miten nykyiseen asuinpaikkaan muutto on vaikuttanut palveluiden käyttöön? 
Lisääntynyt vai vähentynyt? Saatavuus? 

• Miten nykyiseen asuinpaikkaan muutto on vaikuttanut ajankäyttöönne? Mihin 
menee enemmän/vähemmän aikaa kuin aikaisemmin?  

 
Tulevaisuus 

• Jos ajattelette 5–10 vuotta eteenpäin niin asutteko edelleen nykyisessä 
asuinpaikassanne? 

• Mitkä tekijät vahvistavat/heikentävät nykyiseen asuinpaikkaan juurtumista? 
• Minkälaisia neuvoja antaisitte maallemuuttoa harkitsevalle henkilölle?  
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