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Tiivistelmä 

Ylikännö M, Kehusmaa S, toim. Muuttuva Salo. Ky
selytutkimus äkillisen rakennemuutoksen alueen 
asukkaiden hyvinvoinnista. Helsinki: Kela, Sosiaali-
ja terveysturvan selosteita 94, 2015. 80 s. ISBN 978
951-669-976-2 (nid.), 978-951-669-977-9 (pdf ). 

Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimushank keessa 
selvitetään, millaisia vaikutuksia laajamittaisella 
rakennemuutoksella on yksilöiden ja alueen hy
vinvointiin. Salo on valittu tutkimuksen toteutus
kunnaksi, koska työttömy ys Salossa kasvaa rajusti 
ja kaupungin talous on suurien haasteiden edessä. 
Rakennemuutoksen vaikutusten tutkiminen vaatii 
pitkän aikavälin seurantaa, joka on aloitettu kysely
tutkimuksella. Tässä raportissa kuvataan hankkeen 
kokonaisuus ja raportoidaan ensimmäisen kyse
lytutkimuksen tulokset. Keväällä 2013 toteutetul
la kyselyllä kartoitettiin mm. alueen asukkaiden 
hy vinvointia ja työssäkäyntiä. Tutkimusta jatke
taan seurantakyselyllä ja sy ventävillä tarkasteluilla 
kymmenen vuoden ajan. Tässä raportissa aineiston 
analyysi on suurelta osin kuvailevaa ja tulokset esi
tetään enimmäkseen suorina jakaumina. 

Kyselyn mukaan salolaisten kotitalouksien toi
meentulo oli vielä keväällä 2013 suhteellisen hyvä. 
Kyselyssä erottui kuitenkin pitkään työttömänä ol
leiden ryhmä, johon kuuluvat joutuivat tinkimään 
elämisen tasosta, jopa ruuasta. Salolaisten tervey
dentila oli hy vä verrattuna suomalaisten yleiseen 
terveydentilaan. Työttömien terveys oli kuitenkin 
muita huonompi, ja heillä oli eniten vaikeuksia saa
da terveyspalveluja. Työttömien työky vyn säilyttä
minen on keskeisin terveyteen liitty vä riskitekijä. 
Väestörakenteen haasteena on nuorten kiihtynyt 
poismuutto, joka pitkään jatkuessaan voi vinouttaa 
väestörakennetta ja heikentää huoltosuhdetta. 

Työttömien usko Salon alueelle työllistymiseen oli 
heikko. Työvoiman liikkuvuutta heikentävät työt
tömien vahvat siteet Saloon, kuten omistusasumi
nen, puolison työ ja lasten koulunkäynti Salossa. 
Pendelöinnin taloudellinen tukeminen saattaisi 
paremmin kannustaa Salossa asuvia käymään työs
sä lähialueilla kuin se, että heidän pitäisi muuttaa 
pois Salosta. Useat työttömät pitivät alan vaihtoa ja 
uudelleen koulutusta työllistymisen edellytyksenä. 
Jatkotarkastelujen keskeinen kysymys onkin, pysty
täänkö työttömäksi jääneille tarjoamaan riittävästi 
uudelleenkoulutusta ja työllisty vätkö alan vaihtajat 
koulutuksen jälkeen. 

Avainsanat: rakennemuutos, alueelliset vaikutuk
set, kyselytutkimus, työikäiset, työttömät, työttö
myys, pitkäaikaistyöttömy ys, rakennetyöttömy ys, 
työssäkäynti, kotitaloudet, hyvinvointi, toimeentu
lo, elintaso, terveys, työkyky, terveyspalvelut, Salo 

Alkusanat 

Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimushanke lähti 
liikkeelle halusta tarkastella aiempaa laajemmin 
massairtisanomisen vaikutuksia sekä yksilö- että 
yhteisötasolla. Kokonaisen tehtaan sulkeminen ja 
massairtisanominen ovat ilmiöitä, jotka vaikutta
vat suuresti niin alueen asukkaiden elämään kuin 
laajemminkin elämisen edelly tyksiin alueella. 
Mitä suurempi on yrityksen suhteellinen merki
tys alueella, sitä suuremmat ovat luonnollisesti 
irtisanomisten vaikutukset. Työttömy ysaste voi 
nousta hyvinkin korkeaksi, veropohja väistämättä 
kapenee ja lisäksi taloudelliset edellytykset pitää 
yllä alueen infrastruktuuria heikkenevät. Jo suun
nitteluvaiheessa tutkimushankkeen kohde laajeni 
yksittäisestä tehtaan sulkemisesta äkillisen raken
nemuutoksen alueelliseksi tarkasteluksi. 

Siihen nähden, miten merkittäviä tehtaan sulke
misen tai laajojen irtisanomisten vaikutukset ovat, 
niitä on tutkittu yllättävän vähän. Useimmat tut
kimukset tehtaan sulkemisesta ja sen vaikutuksista 
on tehty Yhdysvalloissa 1970- ja 1980-luvuilla. Eu
roopasta löytyy toki yksittäisiä tutkimuksia, joista 
ehkä kuuluisimpana voidaan mainita Jahodan ym. 
1930-luvulla Saksassa tekemä Marienthal-tutkimus 
(esim. Jahoda 1982). Suomen osalta tutkimusta on 
tehty jonkin verran. Kiinnostuksen kohteena ovat 
olleet muun muassa Voikkaan paperitehdas (Melin 
ja Mamia 2010), elektroniikkateollisuudelle kom
ponentteja valmistanut Perlos (esim. Jolkkonen ym. 
2012) sekä Kajaanin paperitehdas (Rotko ym. 2010). 
Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu ensi sijassa 
työttömäksi jääneitä. Heidän osaltaan on seurattu 
muun muassa uudelleentyöllistymistä sekä hyvin
voinnin ja palkkatason kehitystä. Seurantajaksot, 
jos tutkimukseen sellaisia on sisältynyt, ovat yleensä 
olleet enintään muutaman vuoden pituisia. 

Tässä suhteessa Muuttuva Salo -hanke on ainutlaa
tuinen tutkimuskokonaisuus: tarkastelun kohteena 
on äkillisen rakennemuutoksen alue kokonaisuu
dessaan, eivät ainoastaan Nokiasta irtisanotut. Tar
koitus on tutkia Salon Nokian kokoonpanotehtaan 
sulkemisen vaikutuksia sekä yksilö- että yhteisö
tasolla ja lisäksi kymmenen vuoden seurannalla. 
Apuna seurannassa käytetään kyselyiden lisäksi 
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erilaisia tilastoja ja rekisterejä. Lisäksi tullaan ke
räämään haastatteluaineistoja. Kokonaisuudessaan 
hanke tuottaa siten tietoa rakennemuutoksen eri 
ulottuvuuksista ja, mikä tärkeintä, pitkällä aika
välillä. 

Tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen tutkimus
kysymys koskee yksilöiden hy vinvointia. Laajat 
irtisanomiset näky vät irtisanottujen, mutta myös 
muiden alueella asuvien elämässä. Keskeinen kysy
mys on, miten äkillinen rakennemuutos vaikuttaa 
salolaisten hy vinvointiin pitkällä aikavälillä. Tähän 
kysymykseen vastataan tässä julkaisussa esitettyjen 
kyselyn tulosten sekä tulevien seurantakyselyiden 
avulla. 

Toinen tutkimuskysymys keskittyy työttömyyteen 
sekä yksilöllisenä että aluetason ongelmana. Yh
täältä tarkastellaan yksilöllisiä työllisy yspolkuja ja 
toisaalta alueellista työllisyyskehitystä ja esimer
kiksi sitä, miten pitkäaikaistyöttömy y ttä pyritään 
ehkäisemään. Keskiössä ovat erilaiset selviytymis
strategiat: millaisia keinoja yhtäältä yksilöt eli Sa
lon kaupungin asukkaat ja toisaalta Salon kaupunki 
alueena käyttävät selvitäkseen vaikeasta taloudel
lisesta tilanteesta. 

Kolmantena tutkimuksessa kysytään, miten hy
vinvointipalveluiden käyttö Salossa kehitty y seu
rantajakson aikana. Kiinnostuksen kohteena on 
erityisesti julkinen sektori, mutta myös yksityinen 
palveluntarjonta siinä määrin kuin se täydentää 
julkista palveluntuotantoa. 

Neljäs tutkimuskysymys koskee Kelan etuuksia ja 
niiden käyttöä kymmenen vuoden seurantajakson 
aikana. Kelan näkökulmasta on kiinnostavaa se, 
miten etuuksien käyttö ja siten myös etuusmenot 
kehitty vät Salossa taloudellisen rakennemuutoksen 
johdosta. Keskeinen kysymys on se, miten erilaisin 
toimin voidaan minimoida etuusmenojen nousu: 
Voitaisiinko esimerkiksi Kelassa kehittää uusia toi
mintamalleja, jotka osaltaan ehkäisisivät kustan
nusten kasvua? Olisiko kenties mahdollista kohdis
taa käytössä olevaa työkykyneuvontaa tehostetusti 
Salon kaltaisilla rakennemuutosalueilla? 

Tässä julkaisussa raportoitu kyselytutkimus tullaan 
toistamaan keväällä 2015 ja vielä sen jälkeen vähin
tään kerran. Hankkeessa tehdään opinnäytetöitä 
sekä lisäksi muita osatutkimuksia, joilla täydenne
tään muuta tiedonkeruuta. 

Haluamme kiittää tutkimuksen ohjausryhmän 
jäseniä tutkimusprofessori Olli Kangasta Kelasta, 

professori Veli-Matti Ritakalliota Turun yliopistos
ta, professori Heikki Ervastia Turun yliopistosta, 
professori Pertti Koistista Tampereen yliopistosta, 
apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaata Salosta, 
osastopäällikkö Susan Kuivalaista Eläketurvakes
kuksesta, kehittämispäällikkö Maija Pirvolaa Yri
tyssalosta, etuuspäällikkö Heli Kauhasta Kelasta, 
apulaisjohtaja Mervi Laikio-Liesmäkeä Kelasta, ke
hittämispäällikkö Ismo Hiljasta Kelasta, analy ytik
ko Juha Pusilaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 
ja ma. professori Mia Hakovirtaa Turun yliopistosta 
asiantuntevasta ja paneutuvasta ohjauksesta. Eri
tyiskiitokset Salon Voimalalle ja Yrityssalolle hy
västä yhteistyöstä ja asiantuntija-avusta. 

Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin Salon kau
pungin asukkaille. He tekivät tutkimuksen mah
dolliseksi vastaamalla kysely yn. Erityinen kiitos 
myös kaupungin johtaville virkamiehille ja päät
täjille siitä, että tutkimus on otettu Salossa vastaan 
hy vin myönteisesti ja olemme olleet tervetulleita 
esittelemään tutkimusta ja sen tuloksia. 

Turussa marraskuussa 2014 

Minna Ylikännö ja Sari Kehusmaa 
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1 Johdanto 

Käsillä oleva julkaisu on osa Muuttuva Salo 2013– 
2023 -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan äkil
lisen rakennemuutoksen vaikutuksia yksilö- ja 
aluetasolla. Hankkeessa toteutettiin keväällä 2013 
asukaskysely, jonka tuloksista raportoidaan tässä 
julkaisussa. Kyselyn avulla haluttiin selvittää, mil
lainen oli Salon kaupungin asukkaiden tilanne hy
vinvoinnin näkökulmasta melko pian sen jälkeen, 
kun Nokia Oyj lak kautti kokoonpanotehtaansa 
Salossa. Salossa usean tuhannen henkilön irtisano
miset vaikuttavat väistämättä lukuisiin perheisiin 
ja myös niihin, joiden lähipiirissä ei ole Nokiasta 
työttömäksi jääneitä. Tästä sy ystä kysely kohden
nettiin Salon kaupungin asukkaille, ei pelkästään 
Nokiasta irtisanotuille. 

Kyselyn kohdejouk ko rajattiin neljään salolai
seen ikäkohorttiin. Kaik ki ikäkohortit edustavat 
työikäistä väestöä, sillä työhön ja työllistymiseen 
liittyvät kysymykset ovat oleellisia tarkasteltaes
sa äkillisen rakennemuutosalueen kehittymistä ja 
elinvoimaisuutta. Muuttuva Salo 2013–2023 -hank
keessa ollaan toki kiinnostuneita kaiken ikäisistä 
salolaisista ja heidän tilannettaan tarkastellaan 
mahdollisuuksien puitteissa muissa osahankkeissa. 
Koska Salo kaupunkina tai Nokian merkitys alueen 
työllisyyteen ja talouteen ei kaikille ole välttämät
tä tuttu, on julkaisun alkuun koottu tietoa Salon 
kehityksestä 1990-luvulta tähän päivään asti. Tä
män jälkeen edetään tutkimusaineiston esittelystä 
(luku 3) tuloslukuihin (luvut 4–8). Tuloslukujen 
tärkeimmät havainnot on esitetty tietolaatikoissa 
lukujen alussa. Neljässä ensimmäisessä tulosluvussa 
raportoidaan kyselyn tulokset: omissa luvuissaan 
ovat sosiaalinen ja taloudellinen hy vinvointi, ter
veys ja asuinty yty väisy ys. Lisäksi oman lukunsa 
muodostaa työttömille kohdennettujen kysymysten 
analysointi. 

Salossa maahanmuuttajien osuus väestöstä on ollut 
kohtuullisen suuri. Aiemmissa tutkimuksissa on 
havaittu, että maahanmuuttajia on vaikea tavoit
taa kyselytutkimusten avulla. Siksi Muuttuva Salo 
-kyselytutkimuksen rinnalla toteutettiin erillinen 
haastattelututkimus, jossa kerättiin tietoa äkillisen 
rakennemuutoksen vaikutuksista maahanmuutta
jien työllisy yteen. Tämän haastattelututkimuksen 
tuloksista raportoidaan luvussa 8. 

Joitakin kyselyn kysymyksiä ei ole tässä raportissa 
käsitelty, mutta niistä on tarkoitus raportoida tu
levissa hankkeen julkaisuissa. Pääpiirteissään ra

portti tuo esiin kuitenkin kaikki ne hyvinvointiin 
liitty vät aiheet, joista kyselyssä on Salon kaupungin 
asuk kailta kysy tty. 

Varsinaisten tuloslukujen lisäksi julkaisu sisältää 
kommenttipuheenvuoroja eri aihepiirien asiantun
tijoilta: sekä tutkijoilta että muilta asiantuntijoilta, 
jotka oman tutkimuksensa tai muun työnsä kautta 
pysty vät peilaamaan äkillisen rakennemuutoksen 
mukanaan tuomia paikallisia haasteita laajempia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä vasten. Kommentti
puheenvuorot täydentävät osaltaan kyselyn tulok
sia ja avaavat uudenlaisia näkökulmia tutkittuihin 
aiheisiin. 

Lukua 4 ”Sosiaalinen ja taloudellinen hy vinvointi” 
kommentoi erikoistutkija Ilpo Airio Kelan tutki
musosastolta. Lukua 5 ”Työttömy ys ja työttömien 
hyvinvointi” kommentoivat professori Heikki Er
vasti Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksel
ta ja projektipäällikkö Susanne Luukkonen Salon 
Voimalasta. Terveys ja työkyky -lukua kommen
toivat Kelan terveysosaston työkykyryhmän ke
hittämispäällikkö Ismo Hiljanen ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Maria Vaa
lavuo. Viimeistä kyselyn tulososiota ”Asuminen ja 
muuttoliike” kommentoi yliopistonlehtori Jarkko 
Rasinkangas Turun yliopiston sosiaalitieteiden 
laitokselta. Maahanmuuttajien työllistymistä tar
kastelevaa lukua kommentoi ma. professori Merja 
Anis Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. 

Koska kyseessä on niin sanottu perustulosraportti, 
tulosten perusteella ei voida tehdä pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä äkillisen rakennemuutoksen vaiku
tuksista esimerkiksi asukkaiden terveyteen tai toi
meentuloon. Hy vinvoinnin muutoksiin päästään 
kiinni vasta tulevien seurantakyselyiden avulla, 
joista ensimmäinen tehdään keväällä 2015. Tällöin 
on kulunut vajaa kolme vuotta siitä, kun Nokian 
kokoonpanotehdas sulki ovensa. Osa työttömistä 
on työllistynyt, osalla taas työttömyys on pitkitty
nyt. Mielenkiintoista on seurata, mihin suuntaan 
Salon kaupungin asukkaiden hy vinvointi kaiken 
kaikkiaan kehittyy tulevina vuosina ja muuttuvatko 
esimerkiksi ajatukset Salon tulevaisuudesta valoi
sammiksi. 

2 Elinkeinorakenne, kuntatalous ja 
työttömyys 

Tässä luvussa tarkastellaan Salon elinkeinora
kenteen ja työssäkäynnin historiallista kehitystä 
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tunnuslukujen valossa osin jopa 1970-luvulta läh
tien, mutta tarkemmin vuosien 2006–2014 aika
na. Tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet Nokian 
laajat irtisanomiset, joiden johdosta Salo nimettiin 
vuonna 2009 äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. 
Salossa on lyhyessä ajassa tapahtunut voimakas 
elinkeinorakenteen muutos. Työpaikkojen määrä 
on vähentynyt jyrkästi. Samaan aikaan verotuo
tot ja etenkin yhteisöverotuotot ovat vähentyneet. 
Kun vielä vuonna 2010 Salo sai yhteisöverotuottoja 
lähes 60 miljoonaa euroa, vuonna 2013 tuotto oli 
7,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2009–2012 lainakanta 
asukasta kohden kasvoi 1 200 eurosta 2 012 euroon. 
Kunnan nopea velkaantuminen merkitsee sitä, että 
julkiseen sektoriin kohdistuu säästöpaineita ja pal
velujen järjestäminen on aiempaa haastavampaa. 

Samaan aikaan alueen työttömy ys kasvaa: tou
kokuussa 2014 Salon kaupungin työttömy ysaste 
oli 14,4 prosenttia, kun se kaksi vuotta aiemmin 
(toukokuussa 2012) oli ollut 10,2 prosenttia ja kuusi 
vuotta aiemmin (toukokuussa 2008) 5,7 prosent
tia. Toisin sanoen vuosien 2008–2012 aikana työt
tömy ys Salossa kaksinkertaistui. Samaan aikaan 
nuorisotyöttömy ys kasvoi huimat 176 prosenttia. 
Myös pitkä-aikaistyöttömy ys on kasvanut erittäin 
voimakkaasti (113 %). (Tilastokeskus 2014b.) 

Koska nykyhetkeä on vaikea ymmärtää ilman his
toriallista tarkastelua, käydään tässä luvussa läpi 
lyhyesti se, millainen oli Nokian kehityskulku Sa
lossa. Ennen kuntaliitosta Salon väkiluku oli 26 000. 
Vuoden 2009 alussa seudun kymmenen kuntaa – 
Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, 
Pertteli, Salo, Suomusjärvi ja Särkisalo – liittyivät yh
teen muodostaen uuden 55 000 asukkaan kaupungin. 

2.1 Talouden kasvu pysähtyi 

Salossa on pitkät perinteet teolliselle toiminnalle. 
Toisen maailmansodan jälkeen Salossa toimi pie
nehköjä eri alojen yrityksiä. Teollisen toiminnan 
muutokset aiheuttivat kuitenkin vähitellen elin
keinorakenteen keskittymistä. Salossa tekstiiliteol
lisuus nousi merkittävään asemaan 1960-luvulla. 
Öljykriisi ja 1970-luvun suhdannetaantuma ajoivat 
tekstiiliteollisuuden Suomessa ongelmiin. Vähitel
len suuret tekstiilitehtaat lopettivat tai vähensivät 
toimintaansa Salossakin. (Alifrosti 1996.) Merkit
täväksi uudeksi teollisuudenalaksi Salossa nousi 
elektroniik kateollisuus Saloran radio- ja televisio
tuotannon kehittymisen myötä. 1970-luvun puoli
välissä Saloran osuus Salon teollisista työpaikoista 
oli jo 40 prosenttia. (Lavonen 2005.) 1990-luvulta 

lähtien matkapuhelinteollisuus kohosi kansainvä
lisesti merkittävään asemaan ja Saloon syntyi suuri 
määrä uusia elektroniikkateollisuuteen keskitty viä 
toimijoita ja alihankkijoita. Suoraan ja välillisesti 
Nokian matkapuhelintuotanto työllisti useita tu
hansia salolaisia ja oli kaupungin suurin työnantaja 
(Koski 2008). 

Teknologiateollisuuden suotuisa kehitys näkyi Sa
lossa keskimääräistä pienempänä työttömyyspro
senttina, positiivisena muuttoliikkeenä ja kunnan 
erinomaisena taloudellisena tilanteena. Suomen 
seutukunnista Salon seutukunnan bruttokansan
tuote kasvoi eniten vuosina 1988–2007, parhaim
millaan 10 prosenttia vuodessa. (Kuntaliitto 2010.) 

Vuonna 2008 taloudellinen taantuma ja teknolo
giateollisuuden globaali muutos johtivat siihen, 
että Nokia ryhtyi keskittämään matkapuhelimien 
valmistustaan muun muassa Aasiaan. Syyskuussa 
2009 Salon seutukunta nimettiin äkillisen rakenne
muutoksen alueeksi. Syynä tähän oli vuoden sisäl
lä tapahtunut Nokian ja sen alihankkijoiden lähes 
2 000 työpaikan vähennys Salossa. Työpaikkojen 
vähennyksistä noin 600 kohdistui elektroniikka
teollisuuden alihankintayrityksiin, noin 400 hen
kilöä irtisanoutui Nokiasta vapaaehtoisesti ja vaille 
työtä jäi arviolta 1  000 henkilöä vuokratyövoi
mayrityksistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009). 

Maaliskuussa 2012 Nokia ilmoitti 1 000 henkilön 
vähennyksistä Salon tehtaalta. Irtisanomiset tulivat 
työntekijöille yllätyksenä. Salon tehtaalla oli ollut 
vuoden 2009 vähennyksistä huolimatta merkittävä 
rooli Nokian tuotekehityksessä. Lisäksi yritys oli 
vuotta aikaisemmin ilmoittanut, että Salon tuotan
tolaitos jatkaisi toimintaansa Nokian uudistuksista 
huolimatta. (Euroopan komissio 2012.) Kesäkuussa 
2012 Nokia ilmoitti lopullisesti koko Salon tehtaan 
lakkauttamisesta. Tällöin Nokian Salon tehtaalta 
irtisanottiin tehtaan loput 780 työntekijää. Nokian 
toiminnoista Saloon jäi tutkimus- ja tuotekehitys
yksik kö. 

2.2 Työttömyys kasvoi 

Salon rakennemuutos näky y erityisesti teollisuus
ammattilaisten työttömyyden kasvuna (kuvio 1, 
s. 7). Muualla Suomessa suurin osa Nokiasta irti
sanotuista oli korkeasti koulutettuja tuotekehitys
toiminnan ammattilaisia, mutta Salossa työntekijät 
olivat pääosin prosessityöntekijöitä. (Euroopan ko
missio 2012.) Lisäksi alihankintaketjun lopettami
nen on näkynyt Salossa sekä vuokratyöyritysten 
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välittämän työvoiman että logistiik kayrityksien 
työntekijöiden vähenemisenä (Rantakokko 2013). 

Työmarkkinoiden tilaa kuvataan tavallisesti sillä, 
paljonko työttömiä työnhakijoita on avoimia työ
paikkoja kohden. Salossa yhtä avointa työpaikkaa 
kohden työttömänä on useampi kymmenen teol
lisuustyöntekijää (kuvio 2). Osan heistä on vaih
dettava toimialaa työllistyäkseen, sillä on hy vin 
epätodennäköistä, että uusia teollisuustyöpaikko
ja synty y riittävästi kaikille alan työtä hakeville. 
Merkille pantavaa on lisäksi, että hallinnollisella, 
teknisellä ja akateemisella alalla työttömien mää

rä suhteutettuna avoimiin työpaikkoihin nousee 
edelleen, toisin kuin muilla aloilla, ja muutos on 
ollut erittäin voimakas vuosien 2012–2013 aikana. 
Alan tilannetta vaikeuttanee tulevaisuudessa myös 
kunnan tavoite supistaa henkilöstönsä määrää. 

Rakennemuutoksen nopeutta ja laajuutta kuvaa Sa
lon työttömyysasteen kehitys (kuvio 3, s. 8). Salo 
oli pitkään keskimääräistä vähäisemmän työttö
myyden aluetta; vuonna 2006 Salon työttömy ys
prosentti oli 7,7, kun koko maassa se oli 9,5 (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2015). Talouden taantuma ja 
Nokian vaikeudet muuttivat kuitenkin tilanteen 

Kuvio 1. Työttömien määrät eri ammattir yhmissä vuosina 2006–2014 (maaliskuu). 

H e n k i l ö ä 
1 4 0 0 

1 2 0 0 

1 0 0 0 
2 0 0 6 

8 0 0 2 0 0 8 
2 0 1 0 

6 0 0 2 0 1 2 
2 0 1 4 

4 0 0
 

2 0 0
 

0
 

L ähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Kuvio 2. Työttömien määrä yhtä avointa työpaikkaa kohden eri ammattir yhmissä vuosina 2006–2013 
(heinäkuua). 

Henkilöä 
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Teollinen 

Rakennus 

Teknillinen ja 
akateeminen 
Kaupallinen 

a Työt tömy yden kausivaihtelun vuoksi kuviossa on käy tett y heinäkuun lukuja. 
L ähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus. 
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Kuvio 3. Työttömyysaste Salossa ja muualla Varsinais-Suomessa vuosina 2006–2014, % (maaliskuu). 
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% 
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(ilman Saloa) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Lähde: T ilastokeskus 2014b. 

Kuvio 4. Alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrät Salossa 2006–2014 (maaliskuu). 

Henkilöä 
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Lähde: T ilastokeskus 2014b. 

Kuvio 5. Nettomuutto Salossa eri ikär yhmissä 2006–2013a . 

Henkilöä 
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40–44
 
50–54
 
60–64
 

a Koko kuviossa Salo vuoden 2009 kuntaliitoksen mukaan. 
L ähde: Tilastokeskus 2014a. 
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nopeasti, muun muassa työttömien määrä kasvoi 
2008–2009 noin tuhannesta miltei kolmeentuhan
teen henkilöön. 

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömy ys kasvoi 
166 prosenttia vuonna 2009 ja on sen jälkeen 
pysynyt samalla tasolla (kuvio 4, s. 8). Taustalla 
vaikuttaa muun muassa se, että nuorten työmark
kinat ovat voimakkaassa suhteessa taloudellisiin 
heilahduksiin. Näin ollen nuoret kärsivät suhdan
netaantumassa yleensä ensimmäisinä (Hämäläinen 
1998). Nuorten työttömyys eroaa Salossa olennai
sesti kokonaistyöttömy ydestä, sillä nuorisotyöttö
myyden kasvu on pysähtynyt. Nokian irtisanomis
ten vaikutukset eivät näy nuorisotyöttömyydessä 
yhtä voimakkaasti kuin kokonaistyöttömyydessä, 
sillä Nokiasta irtisanotut olivat enimmäkseen yli 
25-vuotiaita (Euroopan komissio 2012). 

Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä ol
leiden) määrä on lisääntynyt Salossa vuodesta 2009 
lähtien. Pitkäaikaistyöttömy ydessä kasvu näky y 
yleensä vasta irtisanomisia seuranneena vuonna. 
Vuosien 2008–2014 aikana pitkäaikaistyöttömien 
määrä kasvoi Salossa miltei tuhannella henkilöllä. 
Pitkäaikaistyöttömy yden vuosittainen kasvu on 
merkki vakavasta rakenteellisesta työttömy ydestä. 
Työttömien työllistyminen vaikeutuu sitä enem
män, mitä kauemmin työttömyys kestää. Lisäksi 
pitkäaikaistyöttömy ys vaikuttaa kunnan taloudel
liseen tilanteeseen, sillä aktivointitoimenpiteiden 
ulkopuolella olevista pitkäaikaistyöttömistä kunta 
maksaa niin sanottua työmark k inatuen kunta
osuutta. Vuonna 2013 Salo maksoi Kelalle takaisin 
2,2 miljoonaa euroa työmarkkinatukimaksuja (Sa
lon kaupunki 2014). 

Voidaan olettaa, että ainakin osalla työttömiksi 
jääneistä on työllistymismahdollisuuksia Salon 
kaupungin ulkopuolella. Salo sijaitsee Turun ja 
Helsingin puolivälissä, hy vien liikenneyhteyksien 
päässä. Maantieteellisen sijainnin vuoksi työsken
tely toisella paikkakunnalla ei välttämättä edellytä 
muuttoa Salosta pois. Rakennemuutos näky y kui
tenkin Salossa vilkastuneena poismuuttona (ku
vio 5, s. 8). Muutos on merkittävä, sillä aikaisemmin 
Salo oli pitkään positiivisen muuttoliikkeen aluetta. 
Tuotannon voimakas kasvu tieto- ja viestintäalalla 
ja sitä seurannut työllisyystilanteen myönteinen ke
hitys houkuttelivat Saloon ihmisiä yhtäjaksoisesti 
miltei 30 vuoden ajan (Alatalo ym. 2008). 

Sa lon muuttolii ke muistuttaa muuttotappiokun
nan rakennetta, jossa kokonaisväestö vähenee ja 
eläkeläisväestön osuus kasvaa (Myrskylä 2006). 

Nettomuutto on negatiivinen lähes kaikissa ikä
ryhmissä, 60–64-vuotiaat pois luettuna (kuvio 5). 
Nuoret ovat aktiivisimpia muuttajia, ja Salossakin 
erityisesti nuoret muuttavat kaupungista. Taval
lisesti nuorten muutto suuntautuu alueille, joissa 
työ- ja koulutuspaikkoja on paljon tarjolla (Söder
ling 2002; Myrskylä 2006; Holm ym. 2008). Näitä 
ovat suuret kaupunkiseutukunnat kuten Helsingin, 
Tampereen, Turun ja Oulun seutukunnat. 

On kuitenkin huomioitava, että muuttoliike on 
Salossa ollut kiinteästi yhteydessä seudun työ
markkinatilanteeseen, tässä tapauksessa tieto- ja 
viestintäalan voimak kaaseen kasvuun (Alatalo 
ym. 2008). Muuttoliike voi kääntyä nopeasti posi
tiiviseen suuntaan, jos työmarkkinatilanne alueella 
paranee. Lisäksi suuria kaupunkeja edullisemmat 
asuntomarkkinat voivat houkutella uusia asukkaita. 
Salon kaupunki on esimerkiksi omalla mainoskam
panjallaan pyrkinyt houkuttelemaan uusia asuk
kaita erityisesti Helsingin seudulta (Taloussanomat 
21.4.2013). 

2.3 Rakennemuutoksen taloudellinen 
tuki 

Haastavan työllisy ystilanteen vuoksi Salon kau
punki hy väksyttiin vuonna 2009 äkillisen ra
kennemuutoksen alueeksi. Tässä työ- ja elinkei
noministeriön kehittämässä toimintamallissa 
alueelle tarjotaan erilaisia tukitoimenpiteitä, jotta 
rakennemuutoksen kielteiset vaikutukset jäisivät 
mahdollisimman pieniksi. Toimintamallin kehit
täminen alkoi vuonna 2006, kun Kuusankoskella 
sijainneen Voik kaan paperitehtaan lopettamises
ta päätettiin. Tuolloin tukitoimenpiteet aloitettiin 
vasta irtisanomisten jälkeen. Myöhemmin mallissa 
on alettu korostaa rakennemuutoksen ennakoivaa 
hoitamista. Toimenpiteitä aletaan nykyään tarjota 
heti, kun tieto irtisanomisista saadaan. Keskeistä 
on nopea reagointi ja joustava yhteistyö eri osapuol
ten kesken. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama 
rakennemuutoksen reagointiryhmä koordinoi toi
menpiteiden valmistelua, ja kohdealueella toimiva 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) orga
nisoi alueellista rakennemuutostyöryhmää, jossa on 
mukana edustajia muun muassa ELY-keskuksesta, 
työ- ja elinkeinotoimistosta, kunnasta sekä irtisa
noneesta yrityksestä. (Felin ja Mella 2013.) 

Salossa rakennemuutostyötä irtisanottujen tuke
miseksi ja uudelleen työllistymisen helpottamiseksi 
tekevät Salon kaupunki, TE-keskus ja ELY-keskus. 
Alkuvaiheessa myös Nokia oli mukana. Koska 
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Nokian Salon tehtaalta irtisanottujen uudelleen 
työllistyminen vastaaviin töihin on hy vin epäto
dennäköistä, panostetaan Salossa erityisesti amma
tilliseen koulutukseen. Irtisanotuille räätälöidään 
erilaisia koulutuspaketteja lähinnä sellaisille aloille, 
joilla on hyvät työllistymisnäkymät. Lisäksi yritys
toiminnan aloittamista tuetaan taloudellisesti. ELY-
keskuksen mukaan erilaisia investointi- ja kehittä
mishankkeita toteutetaan yritystukilain sallimilla 
tavoilla, jotta kaikki elinkelpoiset hankkeet saadaan 
rahoitettua. (Savolainen ym. 2010.) 

Salon äkillisen rakennemuutoksen rahoitus koos
tuu viidestä elementistä: yritysten kehittämistuis
ta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan globa
lisaatiorahaston (EGR) rahoituksesta sekä työlli
syysperusteisista investoinneista. Euroopan globali
saatiorahasto (EGR) tarjoaa apua maailmankaupan 
muutosten vuoksi työttömäksi jäänneille. Tukea voi 
saada suuryrityksen lopettaessa tai siirtyessä EU:n 
ulkopuolelle. Euroopassa EGR-tukea ovat saaneet 
varsinkin autoteollisuuden rakennemuutoksesta 
kärsivät alueet. Toimenpiteitä, joita globalisaatio
rahasto rahoittaa, ovat esimerkiksi työnhakuneu
vonta, ammatinvalintapalvelut, koulutus ja yrittä
jyyden edistäminen. Rahaston tukea ei voi käyttää 
sosiaaliturvaan, kuten eläkkeisiin tai työttömyys
korvauksiin. Ne ovat EU:n jäsenmaiden vastuulla. 
(Euroopan komissio 2012.) 

Saloon on haettu kaksi kertaa EGR-rahoitusta. En
simmäisen hankkeen kohderyhmä olivat Nokian 
Salon tehtaalta keväällä 2012 irtisanotut 1 000 hen
k ilöä. Ensimmäisen hank keen budjetti oli 
10,692 miljoonaa euroa ja hanke päättyi 4.7.2014. 
Toisen hankkeen kohderyhmä ovat Nokiasta loppu
vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana irtisanotut 
henkilöt sekä samaan aikaan Nokiaan kytköksissä 

olleista yrityksistä irtisanotut henkilöt. Kyseiseen 
ryhmään kuului Euroopan komission päätösehdo
tuksen mukaan Suomessa yhteensä 3 700 työnteki
jää, joista 850 työntekijää vähennettiin Salon matka
puhelintehtaalta ja sen tukitoiminnoista. Hankkeen 
budjetti on 19,620 miljoonaa euroa ja hanke kestää 
1.2.2015 asti. Hankkeissa EGR-rahoitus kattaa puo
let ja valtion rahoitus puolet maksettavasta tuesta. 
Suurin osa EGR-tuesta on kohdistettu ammatillisen 
koulutuksen tukemiseen ja palkkatukeen (Euroo
pan komissio 2012 ja 2013). 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen mer
kittävimmät saajat Salon alueella ovat olleet Yri
tyssalo Oy, Salon seudun koulutuskuntayhtymä 
sekä Salon kaupunki (taulukko 1). Kyseiset tahot 
ovat rahoituksen avulla toteuttaneet yhteensä 15 
eri projektia, joista ensimmäinen alkoi 3.4.2008 ja 
viimeiset projektit päättyivät vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Projektien toteutuneet rahoitukset ovat 
yhteensä 6,225 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 
2007–2013. Tästä rahoituksesta EU:n ja valtion ra
hoitusosuus oli 85,5 prosenttia ja muun julkisen 
rahoituksen osuus 14,5 prosenttia. (Rakennerahas
totietopalvelu 2014.) 

Yrityssalolle on myönnetty yhteensä 3,599 miljoonaa 
euroa neljän eri projektin toteuttamiseksi. Euroo
pan sosiaalirahaston antamien projektien kuvauk
sien mukaan toimintalinjana on työmarkkinoiden 
toiminnan ja järjestelmien kehittäminen sekä ole
massa olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen 
ja yrittäjyyden lisääminen. Esimerkiksi työttömiä 
ja yrityksiä palveleva Salon Voimala toimi pääosin 
ESR-rahalla (Yrityssalo 2013). Yrityssalolle myön
netystä rahoituksesta kaksi projektia oli kohdennet
tu koskemaan koko Varsinais-Suomea. Kyseisistä 
projekteista suuremman, arvoltaan 2,563 miljoonaa 
euroa, ensisijainen kohderyhmä oli kuitenkin pro-

Taulukko 1. EAKR- ja ESR-rahoitteisten projektien rahoituksen jakaantuminen Yrityssalon, Salon kaupungin 
ja Salon koulutusyhtymän kesken ohjelmakaudella 2007–2013. 

Toteutunut EAKR-projektin/ Toteutunut ESR-projektin/ 
Projektin projektien rahoitus, projektien rahoitus, Projektien rahoitus 
toteuttajaorganisaatio milj. EUR milj. EUR yhteensä, milj. EUR 

Yrit yssalo Oy 0,562 3,599 4,162 

Salon seudun koulutus
kuntayhtymä / Salon 
seudun aikuisopisto 0 1,537 1,537 

Salon kaupunki 1,490 1,088 2,578 

Projektien rahoitus 
yhteensä, milj. EUR 2,052 6,225 8,278 

L ähde: Rakennerahastotietopalvelu 2014. 
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jektikuvauksen mukaan Salon alue. Yrityssalolle 
myönnetystä rahoituksesta 0,520 miljoonaa euroa 
oli kohdennettu koko Varsinais-Suomen alueen yri
tyksille. (Rakennerahastotietopalvelu 2014.) 

Salon seudun koulutuskuntayhtymä on saanut 
toteutunutta ESR-rahoitusta yhteensä 1,537 mil
joonaa euroa. Rahoitus on jakaantunut kahdeksan 
eri projektin kesken aikavälille 1.1.2009–31.12.2012. 
Projekteissa on keskitytty sekä työttömiin ja työt
tömyysuhan alaisiin henkilöihin että yrityksiin ja 
yrittäjiin. Pääpaino projekteissa on ollut rakenne
muutoksesta eniten kärsineillä sektoreilla. Projek
teissa on keskitytty esimerkiksi Salon alueen maa
hanmuuttajien työllistämiseen ja syrjäytymisuhan 
alaisiin nuoriin työttömiin kone- ja metallialalla. 
(Rakennerahastotietopalvelu 2014.) 

Salon kaupunki on saanut ESR-rahoitusta aikavä
lillä 3.4.2008–31.10.2014 yhteensä 1,088 miljoonaa 
euroa. Rahoitettujen projektien tarkoituksena on 
ollut tukea ja lisätä sekä osaavien työnhakijoiden 
että työmark kinoille kuntoutuvien henkilöiden 
työllistymistä. (Rakennerahastotietopalvelu 2014.) 

Euroopan aluekehitysrahoitusta (EAKR) ovat Yri
tyssalo ja Salon kaupunki saaneet yhteensä kuuteen 
projektiin, joiden kokonaisrahoituksen suuruus oli 
2,052 miljoonaa euroa (taulukko 1). Toteutunut EU:n 
rahoitusosuus oli 72,3 prosenttia ja julkisen rahoituk
sen osuus 27,7 prosenttia. Salon kaupungille EAKR-
rahoitusta on annettu yhteensä 1,490 miljoonaa eu
roa. Myönnetyt varat jakaantuvat neljään eri pro
jektiin ja projektit toteutettiin 1.6.2012–31.12.2014. 
Yrityssalolle myönnetty 0,562 miljoonan euron ra
hoitus on jakaantunut kahteen eri projektiin, jotka 
on toteutettu 1.4.2012–31.8.2014. (Rakennerahas
totietopalvelu 2014.) Rahoituksella pyritään tuke
maan yritysten kehittämis- ja investointihankkeita 
sekä infrastruktuurihank keita. EAKR-rahoitusta 
on Salossa käytetty muun muassa Invest in Salo 
-hankkeisiin, joissa pyritään houkuttelemaan uusia 
yrittäjiä Saloon. (Yrityssalo 2013.) 

Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskukset myöntä
vät ja kohdentavat työllisy ysperusteisia tukia hank
keisiin, joiden tarkoituksena on edistää pysy vien 
työpaikkojen syntymistä ja alueen kehitystä. Työl
lisy ysperusteiset investointituet on tarkoitettu työl
lisy yden tukemiseen ja rakennemuutoksen aiheut
taman työttömy yden ehkäisy yn. Ne kohdennetaan 
usein rakentamiseen. Salossa työllisyysperusteisia 
investointitukia on käytetty neljään eri kohteeseen, 
muun muassa Perniön Leppäkorvan teollisuus
alueen rakentamiseen. (Yrityssalo 2013.) 

Yrityksille on Salossa suunnattu kehittämistukea 
noin 8 miljoonaa euroa, josta noin 70  prosenttia 
on kohdistettu teollisuudessa toimiville yrityksille. 
Lisäksi Saloon on kohdennettu tukia, jotka eivät 
suoraan liity äkillisen rakennemuutoksen alueen 
statukseen. Tällaisia ovat muun muassa Finnveran 
rahoitus ja lainat, muutosturva ja starttiraha. (Yri
tyssalo 2013.) 

2.4 Palvelut tukena muutoksessa 

Salossa yrityspalvelut on keskitetty kaupungin 
omistamaan osakeyhtiöön, Yrityssaloon. Toimin
taa rahoittaa Salon kaupunki vuosittain sovittavalla 
kuntarahoitusosuudella, ja lisäksi toimintaan saa
daan rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 

Syksyllä 2012 Saloon avattiin Euroopan Sosiaalira
haston (ESR) rahoittama Salon Voimala -palvelupiste. 
Koska Salon TE-toimiston työmäärä kasvoi nopeas
ti, Voimala palveli Nokiasta ja sen alihankkijoilta 
työttömäksi jääneitä työntekijöitä TE-toimiston 
asioissa. Muiden työnantajien palveluksessa olleita 
työnhakijoita palveli normaalisti TE-toimisto. Voi
mala tarjosi apua ja neuvoja työllistymiseen, uudel
leenkouluttautumiseen ja yrittäjy yteen liitty vissä 
kysymyksissä. Työllistäville yrityksille Salon Voi
mala puolestaan tarjosi nopean yhteyden alueen po
tentiaalisiin työntekijöihin. Voimalan ESR-rahoitus 
päättyi vuonna 2013, ja vuoden 2014 alusta Voima
lan toiminta jatkuu EGR-palvelupisteenä. 

Salon TE-toimisto tarjoaa työnhakijalle neuvon
taa työnhaussa, työnhakuvalmennusta ja henkilö
kohtaista työnvälityspalvelua. Koulutuspalveluina 
tarjotaan ammatillista työvoimakoulutusta, yrittä
jäkoulutusta, omaehtoista työttömyysetuudella tuet
tua opiskelua ja oppisopimuskoulutusta. Salossa on 
oma työvoiman palvelukeskus (TYP). Se palvelee 
niitä seudun työttömiä, jotka hyöty vät moniamma
tillisesta tuesta ja joiden työttömyys on pitkittynyt 
tai uhkaa pitkittyä. Asiakkaan käytettävissä palve
lukeskuksessa ovat työvoimapalvelujen lisäksi so
siaalityön ja terveydenhuollon palvelut sekä tarvit
taessa Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut. 

Koska Salossa on tällä hetkellä vaikeaa työllistyä 
avoimille työmark k inoille, tarjotaan yrityksil
le palkkatukea työntekijän palkkaamiseen (mm. 
sanssi- ja duunikortit). Vuoden 2013 alusta lukien 
palkkatuen maksatusta on Salossa helpotettu, millä 
kannustetaan työnantajia palkkaamaan työnteki
jöitä palkkatuella. 
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Myös Kela palvelee työttömäksi jääneitä. Salossa 
työttömäksi jääneet kuuluvat laajamittaisesti ansio
sidonnaisen työttömyysturvan piiriin ja ovat työt
tömy yskassojen asiakkaita. Ne henkilöt, joilla ei 
ole oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, 
voivat hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmark
kinatukea. Kelan työttömyysturvaetuuksien saajien 
määrä suureni Salossa vuosien 2009–2013 aikana 
tuhannella henkilöllä ja maksettujen etuuksien mää
rä 10 miljoonalla eurolla. Vastaavana aikana Salon 
asukkaille maksettujen asumistukien määrä nousi 
2 miljoonaa euroa. Kela tarjoaa rahallisten etuuksien 
lisäksi myös muun muassa kuntoutusta, jolla pyri
tään parantamaan ja tukemaan työikäisten henkilöi
den työkykyä sekä edistämään työelämään pääsyä tai 
sinne paluuta. Vuosina 2009–2013 kuntoutuksessa 
olleiden määrä vähentyi Salossa (Kela 2014). 

Keskeisessä roolissa rakennemuutoksen vaikutusten 
näkökulmasta ovat julkiset palvelut. Työttömy yden 
kasvaessa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tarve lisääntyy. Samaan aikaan verotulokertymä 

pienenee, kun työssä käyvien määrä vähenee. Pal
veluiden järjestämisen kannalta tilanne on haas
teellinen. 

Ennen rakennemuutosta Salo oli taloudeltaan yksi 
Suomen parhaista kunnista (Vuorento 2013). Raken
nemuutos muutti taloudellista tilannetta kuitenkin 
nopeasti. Kaupungin yhteisöveron tuotto on laske
nut vuoden 2010 lähes 60 miljoonasta eurosta 7,5 
miljoonaan euroon vuonna 2013 (kuvio 6). Myös 
kunnallisveron määrä on pienentynyt kiinteistö- ja 
kunnallisverojen korotuksista huolimatta. Kunta on 
joutunut rahoittamaan menojaan velanotolla ja hen
kilöstömenojen säästöillä. Salo lomautti henkilös
töään vuosina 2012 ja 2013, ja lisäksi vuodelle 2014 
suunnitellaan henkilöstövähennyksiä, sillä tuolloin 
päätty y kuntaliitokseen liittyvä henkilöstön viiden 
vuoden irtisanomissuoja. (Salon kaupunki 2013.) 

Kuviossa 7 on yhteenvetona kuvattu aikajanalla 
työttömy ysasteen kehittyminen ja Salossa tapah
tuneet keskeiset muutokset vuosina 2009–2013. 

Kuvio 6. Yhteisöveron tuotto Salossa vuosina 2009–2013. 
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Lähde: Salon kaupunki 2014. 

Kuvio 7. Aikajana vuosina 2009–2013 tapahtuneista muutoksista Salossa. 
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Työttömyysastetta tulkittaessa on huomioitava, että 
Nokia tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta ero
pakettiin, eikä työttömy ysasteeseen lasketa mukaan 
henkilöitä, joiden ottama eropaketti on voimassa. 
Alihankintasektorin työntekijöille ei vastaavia 
paketteja tarjottu. Irtisanotuille on tarjolla muun 
muassa työvoimakoulutusta ja tukityöllistämistä. 
Näitä palveluja ja tukia käyttäviä ei lasketa mukaan 
työttömyysasteeseen. 

3 Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa kuvataan Muuttuva Salo -tutkimuksen 
otos, kyselyn suunnittelu ja toteutus. Lisäksi esitel
lään kyselyn pääkysymykset ja tulosten tuottamiseen 
käytetyt menetelmät. 

3.1 Otos 

Muuttuva Salo -tutkimuksen aineisto perustuu ke
väällä 2013 tehty yn postikyselyyn. Tutkimuksen 
otokseen kuuluivat kaik ki Salossa maaliskuussa 
2013 asuneet ja vuosina 1961–1963, 1971–1973, 
1981–1983 ja 1991–1993 syntyneet henkilöt. Tä
män tutkimuksen nuorimmat osallistujat olivat 
siten 20–22-vuotiaita ja vanhimmat 50–52-vuotiai
ta. Kohorttitutkimuksessa tavoitteena on seurata 
kymmenen vuoden ajan työikäisten salolaisten 
työssäkäyntiä ja hy vinvointia. Eläkeikäiset rajat
tiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska he eivät kuulu 
työvoimaan. 

Otoksen koko oli 7 408 henkilöä eli noin 14 pro
senttia salolaisista (taulukko 2). Tutkimuksen 
suunnittelussa otettiin huomioon se, että viime 
vuosina kyselytutkimuksien osallistumisaktiivi
suus on laskenut. Suunniteltaessa tutkimusotosta 
arvioitiin osallistumisaktiivisuuden jäävän noin 
30 prosenttiin. Perusjoukko haluttiin pitää suurena, 
jotta saadaan riittävästi vastauksia, vaikka osallis
tumisaktiivisuus jäisikin pieneksi. Tältä osin kyse
lyssä onnistuttiin. Kyselyyn vastasi 2 133 henkilöä, 

Taulukko 2. Osallistuminen tiedonkeruuseen ja kato. 

jolloin vastausprosentti kaikkien vastanneiden osal
ta oli 29 prosenttia. 

Tutkimuksesta kieltäytyi 2 henkilöä, ja 51:tä vastaa
jaa ei tavoitettu. Ikäkohorteista vanhemmat vasta
sivat aktiivisemmin kuin nuoret (taulukko 3, s. 14). 
Osallistumisaktiivisuus oli suurin (40 %) vanhim
massa ikäryhmässä (vuosina 1961–1963 syntyneet) 
ja pienin (13 %) nuorimmassa ikäryhmässä (vuosina 
1991–93 syntyneet). Naiset osallistuivat kyselytutki
mukseen aktiivisemmin (60 %) kuin miehet (40 %). 

Tutkimusaineistossa oli katoa. Kysely yn vastasi 
työttömiä ja työssä käyviä samassa suhteessa kuin 
heitä on Salossa tilastojen mukaan. Sen sijaan tut
kimuksesta pois jääneiden osuus vaihteli tilastol
lisesti merkittävästi sukupuoli- ja ikäryhmittäin. 
Näitä kadon vaikutuksia korjattiin jälkiositukseen 
(post-stratification) perustuvilla painokertoimilla 
(Lehtonen ja Pahkinen 2004; de Leeuw ym. 2008). 
Painokertoimien tarkoitus on palauttaa havaittu 
aineisto vastaamaan tavoiteperusjoukon jakaumia. 

Jälkiosituspainojen muodostamiseen käytettiin 
sukupuoli- ja ikäkohorttitietoja sekä tietoa työttö
myydestä. Ikä- ja sukupuolitiedot olivat tiedossa 
kaikista vastanneista. Työttömy ystieto muodos
tettiin kyselylomakkeen kysymyksen 15 (”Oletko 
tällä hetkellä pääasialliselta toimeltasi?”) avulla va
litsemalla kaikki ”työtön tai lomautettu” kohtaan 
vastanneet. Osa vastaajista oli merkinnyt olevansa 
työtön, mutta valinnut myös jonkin toisen vaihto
ehdon, esimerkiksi olevansa opiskelija. Työttömiksi 
luettiin kaikki ne henkilöt, jotka olivat vastanneet 
olevansa työttömiä tai lomautettuja, mutta myös 
ne vastaajat huomioitiin, jotka olivat merkinneet 
useamman vaihtoehdon. Vastaavat tiedot kaikis
ta ikäryhmien jäsenistä saatiin Tilastokeskuksen 
tilastotietokannasta (väestö ja väestörakenne) ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. 

Lisäksi muodostettiin vastaamistodennäköisyyteen 
perustuvat peruspainot (tavoiteperusjoukon koko / 
vastanneet = 7 597/2 133). Lopulliset painokertoi-

N Osuus otoksesta, % 

Otos 7 408 100 

Osallistuneet 2 133 29 

Ensimmäisellä kyselykierroksella vastanneet 1 498 20 

Muistutuksen jälkeen vastanneet 635 9 
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Taulukko 3. Tutkimuksen otos ja kerätty aineisto iän ja sukupuolen mukaan. 

Otos Vastanneet 

N Osuus otoksesta, % N Osuus vastanneista, % 

Syntymävuosi 

1961–1963 2 201 30 846 40 

1971–1973 1 909 26 572 26 

1981–1983 1 730 23 445 21 

1991–1993 1 568 21 270 13 

Yhteensä 7 408 100 2 133 100 

Miehet 

1961–1963 1 090 29 338 40 

1971–1973 968 25 239 28 

1981–1983 884 23 171 20 

1991–1993 860 23 106 12 

Yhteensä 3 802 100 854 100 

Naiset 

1961–1963 1 111 31 508 40 

1971–1973 941 26 333 26 

1981–1983 846 23 274 21 

1991–1993 708 20 164 13 

Yhteensä 3 606 100 1 279 100 

met, korottavat painot, muodostettiin yhdistämäl
lä jälkiosituspainot ja peruspainot (Little ja Rubin 
2002). Lopullisten painokertoimien summa on näin 
ollen populaation koko. 

3.2 Kysely ja aineiston raportointi 

Otokseen kuuluville lähetettiin kyselylomake, jon
ka mukana tutkittavat saivat tietoa tutkimuksesta ja 
sen tavoitteista sekä ohjeet mahdollisesta tutkimuk
sesta kieltäytymisestä. Kyselylomake sekä tiedotteet 
oli painettu suomen- ja ruotsinkielisinä, joiden li
säksi saatavana oli py ynnöstä vastaajalle lähetettävä 
englanninkielinen lomake. Ensimmäisen kysely
kierroksen jälkeen vastaamatta jättäneille lähetet
tiin uusi py yntö osallistua tutkimukseen. Mikäli 
tutkittava ilmoitti kieltäy ty vänsä tutkimuksesta, 
hänet poistettiin aineistosta. Tutkimuksen kulku 
on esitetty kuviossa 8 (s. 15). 

Kyselylomakkeessa oli kysymyksiä vastaajien taus
tatiedoista, koulutuksesta, pääasiallisesta toimin

nasta, asumisesta, muuttohaluk kuudesta, palve
luiden käytöstä, terveydestä, sosiaalisesta hy vin
voinnista ja toimeentulosta. Tämän kyselyn tu
loksia haluttiin verrata aikaisempien tutkimusten 
tuloksiin. Siksi osa kysymyksistä oli vakiintuneita 
mallikysymyksiä. 

Taustatietoina kerättiin tieto vastaajan sukupuoles
ta, kansalaisuudesta, siviilisäädystä ja kotitalouden 
koosta. Lisäksi kyselyssä kerättiin tiedot vastaajan ja 
tämän mahdollisen puolison koulutuksesta, suori
tetuista tutkinnoista ja pääasiallisesta toiminnasta 
viiden vuoden ajalta (2008–2012). Näitä tietoja on 
käytetty tämän raportin muissa luvuissa luokitte
levina tai selittävinä tekijöinä. 

Osa kyselyn kysymyksistä oli suunnattu ainoastaan 
työssä käyville ja osa työttömille. Työssä käy viltä 
kysyttiin tietoja työpaikasta, työnantajasta, työky
vystä ja työssä jaksamisesta sekä siitä, kuinka tur
vattuna he pitävät nykyistä työtään ja millaisiksi he 
arvioivat työllistymismahdollisuutensa, jos he jäi
sivät työttömiksi. Työttömiltä kysyttiin työttömy y
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Kuvio 8. Tutkimusaineiston muodostuminen. 

Ikäryhmien poiminta Kelan rekisteristä 
n = 7 408 

Postikysely kotiin 

n = 7 357 

Ensimmäiseen kyselykierrokseen vastanneet 
n = 1 498 

Muistutuksen jälkeen vastanneet 
n = 635 

Kieltäytyneet 
n = 2 

Posti ei 
tavoittanut 

n = 51 

Tutkimukseen osallistuneet 
yhteensä 
n = 2 133 

den kestoa, työttömy yden syytä ja toimeentuloa. 
Heitä py ydettiin arvioimaan työttömy yden haittoja 
ja hyötyjä sekä työllistymisen mahdollisuuksia ja 
esteitä. Heiltä kysyttiin myös mielipidettä Salon 
työvoimapalveluista. 

Asumisolosuhteita ja muuttohalukkuutta kysyttiin 
kaikilta vastaajilta. Kyselyssä salolaisilta kysyttiin 
asumismuotoa sekä sitä, kuinka kauan he ovat 
asuneet Salossa. Lisäksi heiltä kysy ttiin arviota 
omasta asuinympäristöstään. Vastaajia py ydet
tiin arvioimaan, mitkä seikat vaikuttavat heidän 
halukkuuteensa jäädä Saloon tai muuttaa Salosta. 
Lisäksi heiltä kysyttiin, miten heidän asuinalueensa 
oli muuttunut kolmen viimeisen vuoden aikana. 

Palveluista salolaisilta kysyttiin, mitä palveluja he ja 
heidän perheensä olivat käyttäneet viimeisen vuo
den aikana ja millaisia kokemuksia heillä oli palve
luiden käytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä 
siitä, paljonko Salon pitäisi panostaa palveluihin ja 
mistä palveluista voitaisiin säästää. Lisäksi heiltä 
kysyttiin, tulisiko kunnan itse tuottaa palvelut vai 
käyttää enemmän yksityisiä palveluja. 

Terveydentilaa ja terveyspalvelujen käyttöä kysyt
tiin kaikilta vastaajilta. Heitä py ydettiin arvioi

maan, pääsivätkö he hoitoon riittävän nopeasti, 
saivatko he tarvitsemaansa hoitoa ja oliko hoidosta 
hyötyä. Lisäksi kysyttiin työkyvyttömyyseläkkeelle 
hakeutumisesta sekä varhaiskuntoutukseen osallis
tumisesta ja sen hyödyllisy ydestä. 

Sosiaalista hy vinvointia koskevat kysymykset liit
tyivät tyyty väisy yteen elämään ja ihmissuhteisiin, 
huolenaiheisiin ja yksinäisy yteen. Lisäksi kysyttiin 
vastaajien aktiivisuutta vapaa-ajan toiminnoissa. 

Toimeentuloa selvitettiin kysymällä kotitalouden 
nettotuloja, toimeentulon lähdettä ja tyyty väisy yttä 
elintasoon. Vastaajia py ydettiin arvioimaan, mi
ten heidän toimeentulonsa oli muuttunut kuluneen 
kolmen vuoden aikana ja millaiseksi he odottivat 
toimeentulonsa muuttuvan seuraavien kolmen vuo
den aikana. Lisäksi salolaisia py ydettiin arvioimaan 
toimeentuloon mahdollisesti liittyneitä ongelmia. 

Kyselyn lisäksi raporttia varten kerättiin tilastotietoa 
Salon alueen tunnusluvuista. Väestöä ja väestöra
kennetta koskevat tiedot kerättiin Tilastokeskuksen 
tilastotietokannoista. Työttömy yttä, työllistämis
toimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja sekä äkillisen 
rakennemuutoksen rahoitusta (EGR, ESR, EAKR ja 
työllisy ysperusteiset investoinnit) koskevat tiedot 
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kerättiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Salon 
Voimalasta sekä rakennerahastotietopalvelusta. 

Käsillä olevaa perustulosraporttia varten tulokset 
on taulukoitu esiintyvy yslukuina ja keskiarvoina 
tai ristiintaulukoitu aineistosta, joka on painotet
tu vastauskadon korjaamiseksi. Kaik ki raportin 
taulukot on pyritty pitämään samanlaisina, mutta 
aihealueittain niihin on lisätty tutkittavan ilmiön 
kannalta keskeisiä tekijöitä. Asumista ja muut
toliikettä analysoitiin varianssianaly ysin avulla 
(MCA-analyysi), koska tuloksia haluttiin verrata 
Turun asuinalueista tehdyn vastaavan tutkimuksen 
tuloksiin (Rasinkangas 2013). Aineiston tilastolliset 
analy ysit suoritettiin SAS- ja SPSS-ohjelmistoilla. 

Luvussa 8 esitetään tulokset maahanmuuttajien 
haastattelututkimuksesta. Salossa vakituisesti asu
vat maahanmuuttajat saivat postikyselyn, mutta 
aikaisempien tutkimusten perusteella tiedettiin, 
että maahanmuuttajaväestön vastausaktiivisuus 
kyselytutkimuksiin on kantaväestöä vähäisempi. 
Koska Salossa maahanmuuttajaväestön osuus on 
tavallista suurempi ja heidän työllistymiseensä liit
tyy erityispiirteitä, joita ei voitu ottaa huomioon 
kyselyä tehtäessä, päätettiin maahanmuuttajil
le suunnata erillinen haastattelututkimus. Tässä 
osatutkimuksessa haastateltiin maahanmuuttajien 
kanssa työskenteleviä kunnan ja kolmannen sekto
rin työntekijöitä sekä Salossa asuvia ja työtä hakevia 
maahanmuuttajia touko-kesäkuussa 2013. Haastat
teluaineisto on kuvattu tarkemmin luvussa 8. 

Tämän raportin suunnittelusta vastasivat vastuu
tutkijat Sari Kehusmaa ja Minna Ylikännö. Sisäl
tösuunnitelman pohjalta raportin eri lukuja ovat 
kirjoittaneet hankkeen työryhmän jäsenet. Koska 
kysely kattaa useita hy vinvoinnin, toimeentulon ja 
palvelujärjestelmän osa-alueita, haluttiin eri alo
jen asiantuntijoille ja tutkijoille antaa mahdollisuus 
kommentoida tuloksia. Asiantuntijapuheenvuoro
jen kirjoittajat saivat käyttöönsä tutkijoiden tekstin, 
joihin he saivat vapaasti ottaa kantaa haluamastaan 
näkökulmasta. Nämä puheenvuorot löyty vät tulos
kappaleiden lopusta aihealueittain. 

4 Sosiaalinen ja taloudellinen 
hy vinvointi 

Tärkeimmät havainnot: 

Nuoret olivat optimistisempia tulevaisuuden 
suhteen kuin vanhemmat ikär yhmät. 

Usko t yön pysy vyyteen oli heikko. Moni ei osan
nut sanoa, miten pitkäksi aikaa nykyinen työ
suhde on tur vattu. 

Yli puolet t yössä käyvistä ei uskonut löytävänsä 
työtä Salosta, jos he jäisivät työttömiksi. 

Työttömät olivat tyytymättömämpiä elämäänsä 
kuin muut salolaiset. He olivat huolestuneempia 
toimeentulostaan ja myös yksinäisempiä kuin 
muut salolaiset. 

4.1 Johdanto 

Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimushank keen 
lähtökohtana oli äkillinen rakennemuutos ja sen 
mukanaan tuomat haasteet työllisyydelle, työttö
my yden hoidolle sekä Salon kaupungin asukkai
den sosiaaliselle ja taloudelliselle hy vinvoinnille. 
Nokian huippuvuosina Salon työttömy ysaste oli 
alhainen ja suuret yhteisöverotuotot takasivat sen, 
että palvelut pystyttiin järjestämään laadukkaasti 
ja että niitä oli hy vin saatavilla. Tämä kaikki muut
tui, kun Nokia lopetti lähes koko matkapuhelin
tehtaansa Salosta kesken taloudellisen taantuman. 
Yhteisöverotuotot romahtivat samaan aikaan kuin 
työttömien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti ja pal
veluiden tar ve lisääntyi. 

Vaikka Salossa asuu yhä paljon perheitä, joiden ai
kuiset käy vät työssä ja lapset voivat hy vin, on myös 
perheitä, joissa työttömyys on vahvasti läsnä ja lap
set oireilevat. Salossa on uutisoitu lisääntyneestä 
lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarpees
ta, jonka sy yksi arvellaan Salon kasvanutta työttö
myyttä ja yleistä näköalattomuutta. Työttömyys ei 
siten vaikuta ainoastaan työttömäksi jääneen elä
mään, vaan myös hänen perheeseensä. Suuren työt
tömy yden voidaan olettaa näkyvän myös muiden 
kaupunkilaisten elämässä etenkin, jos työttömy ys 
kasaantuu vahvemmin tietyille alueille. 

Äkillinen rakennemuutos johtui ennen kaikkea 
Nokian laajoista irtisanomisista, mutta se kytkey
tyy vahvasti yleisempään taloudelliseen laskusuh
danteeseen kansainvälisessä taloudessa. Maamme 



Muuttuva Salo

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

     

 
 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

 
 
 

17 

talous on suurissa vaikeuksissa ja mieleen nousevat 
väistämättä 1990-luvun alun lamavuodet. Tuolloin 
työttömien määrä kasvoi puoleen miljoonaan ja yhä 
tänä päivänä voidaan nähdä laman jättämiä jälkiä 
niin työllisyydessä kuin perheiden hy vinvoinnis
sakin. Lammi-Taskulan ja Salmen (2010) mukaan 
1990-luvun laman kokemukset osoittavat, että per
heiden taloudellisilla ongelmilla voi olla hy vinkin 
kauaskantoisia vaikutuksia: taloudellinen epävar
muus syö vanhempien henkisiä ja fy ysisiä voimia, 
mikä edelleen heikentää heidän mahdollisuuksiaan 
luoda lapsilleen hyvät kasvuedellytykset. 

Taloudellinen epävarmuus näky y vahvimmin niissä 
perheissä, joissa on työttömy yttä tai perheen työ
markkinatilanne on muutoin epävakaa. Salossa 
Nokian laajat irtisanomiset näky vät monen koh
dalla työttömy ytenä, uudelleenkoulutuksena, pät
kätöinä, aktivointitoimenpiteinä ja ennen kaikkea 
taloudellisena epävarmuutena. Laajat irtisanomiset 
vaikuttavat väistämättä myös muiden salolaisten ja 
jopa muiden suomalaisten elämään: vakituinenkin 
työsuhde voi loppua äkisti, jos työnantaja talou
dellisista ja tuotannollisista syistä joutuu vähentä
mään henkilöstöään. Epävarmuus on läsnä hyvin 
monessa kotitaloudessa, mikä ei voi olla näkymättä 
hy vinvoinnissa. 

Epävarmuutta lisää se, että aiempaa useammin 
työntekijöitä palkataan niin sanottuihin epätyypil
lisiin työsuhteisiin. Osa- ja määräaikaisten töiden 
lisäksi näihin lasketaan kuuluvaksi vuokratyö. Yh
teistä epäty ypillisille työsuhteille on taloudellinen 
epävarmuus. Määräaikaisilla työntekijöillä työt
tömyysriski on selvästi suurempi kuin pysyvissä 
työsuhteissa työskentelevillä. Osa-aikaisuuteen 
puolestaan liitty y vajaatyöllisy y ttä ja sitä kautta 
toimeentulo-ongelmia. (Kauhanen 2007.) 

Tässä luvussa tarkastellaan Salon kaupungin asuk
kaiden sosiaalista ja taloudellista hy vinvointia sekä 
ikäryhmittäin että sen suhteen, kuinka vakaa heidän 
työmarkkina-asemansa on. Jälkimmäistä vertailua 
varten aineistosta muodostetaan neljä ryhmää. En
simmäiseen ryhmään kuuluvat vakituisessa työsuh
teessa olevat, toiseen määräaikaisessa työsuhteessa 
olevat, kolmannessa ryhmässä ovat työttömät ja lo
mautetut ja neljännessä opiskelijat sekä muut epä
varmassa tai muutoin haastavassa taloudellisessa 
tilanteessa olevat, eli esimerkiksi kotona lastaan tai 
omaistaan hoitavat ja pitkäaikaisesti sairaat. 

Osa kyselyn kysymyksistä on kohdennettu ainoas
taan opiskelijoille ja osa työssä käy ville. Siksi tässä 
luvussa tarkastellaan osin pelkästään opiskelijoita 

ja heidän hy vinvointiaan, osin taas työssä käy viä 
ja heidän hy vinvointiaan. Työssä käyville esitettiin 
muun muassa työhön ja työsuhteeseen liitty viä 
kysymyksiä. Vastausten perusteella saadaan kuva 
siitä, millainen luottamus salolaisilla on työnsä py
sy vy yteen tai mahdollisen uuden työn löytymiseen. 
Koska työttömien hy vinvointia käsitellään erikseen 
luvussa 5, heille kohdennettuja kysymyksiä ei tar
kastella tässä luvussa. 

Sosiaalinen ja taloudellinen hy vinvointi koostu
vat eri ulottuvuuksista, joista työ on yksi keskei
simmistä. Työn lisäksi tässä luvussa pureudutaan 
sosiaalisiin suhteisiin ja toimeentuloon salolaisten 
omien kokemusten valossa. Kyselyssä salolaisilta 
kysyttiin muun muassa taloudellisesta tilanteesta, 
yhteiskunnallisesta osallistumisesta, sosiaalisista 
suhteista ja elämään vaikuttavista huolenaiheista. 
Joillekin huolta voivat aiheuttaa omaan tai omaisen 
terveyteen liitty vät asiat, joillekin puolestaan lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liitty vät kysymykset. 

Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisiä ovat kunnal
liset palvelut. Kyselyssä salolaisilta kysyttiin, miten 
ty yty väisiä he ovat erilaisiin julkisiin ja yksityisiin 
palveluihin Salossa, ja lisäksi sitä, mistä he olisivat 
valmiita säästämään, jos se olisi välttämätöntä. Näi
tä tuloksia käydään läpi luvun lopussa. 

4.2 Usko tulevaan heikko 

Muuttuva Salo -kyselyyn vastanneista 66 prosent
tia oli työssä käy viä (taulukko 4, s. 18). Vastaajista 
54 prosenttia oli vakituisessa työssä ja 12 prosent
tia määräaikaisessa työsuhteessa. Työttömiä tai lo
mautettuja aineistossa oli 14 prosenttia. Loput kyse
ly yn osallistuneista luettiin kuuluvaksi työvoiman 
ulkopuolelle. Työvoiman ulkopuolelle kuuluvista 
vastaajista aineistossa oli opiskelijoita 8 prosent
tia ja perhevapaalla olevia tai omaistaan hoitavia 
3 prosenttia. Eläkeläisiä ei aineistossa juurikaan 
ollut (2 %) johtuen kyselyn ikärajauksesta. Muita 
työmark kinoiden ulkopuolella olevia aineistossa 
oli 7 prosenttia. 

Työllisistä vakituisessa työsuhteessa oli kyselyhet
kellä 82 prosenttia, alle vuoden mittaisessa määrä
aikaisessa työsuhteessa 11 prosenttia, yli vuoden pi
tuisessa määräaikaisessa työsuhteessa 5 prosenttia 
ja loppujen (2 %) kohdalla kyse oli muunty yppisestä 
työsuhteesta. Työssä käy vistä vajaa 4 prosenttia oli 
samaan aikaan joko osa-aikaisesti työttömänä, 
lomautettuna, opiskelemassa, omaishoitajana tai 
eläkkeellä. Heitä käsitellään analy yseissä kuitenkin 
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Taulukko 4. Eri työmarkkina-asemassa olevien vastaajien osuudet ikär yhmittäin, %. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
t yössä työssä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 54 12 14 20 

Syntymävuosi 

1961–1963 68 7 14 11 

1971–1973 65 9 15 11 

1981–1983 54 12 15 18 

1991–1993 22 21 12 45 

Taulukko 5. Kotitalouden nettotulot ikär yhmän ja työmarkkina-aseman mukaan, euroa/kk. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
t yössä työssä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 3 627 2 954 1 921 2 383 

Syntymävuosi 

1961–1963 3 755 3 102 2 017 2 113 

1971–1973 3 827 3 031 2 283 2 723 

1981–1983 3 289 2 775 1 726 2 561 

1991–1993 2 427 2 922 1 164 2 173 

työssä käy vinä, koska he ovat osallistuneet aktii
visesti työmarkkinoille sen sijaan, että he olisivat 
ainoastaan opiskelleet tai olleet kokonaan työmark
kinoiden ulkopuolella. 

Vanhemmissa ikäryhmissä työssä käy vien osuus oli 
selvästi suurin, kun taas nuorimmassa ikäryhmäs
sä eli 1990-luvulla syntyneillä korostuivat opiskelu 
sekä asepalveluksen suorittaminen. 1980-luvulla 
syntyneillä perhevapaalla olo oli puolestaan sel
västi yleisempää kuin muissa ikäryhmissä (14 % 
vastaajista). Kuitenkin nuorimmassakin ikäryh
mässä työssä käyvien osuus oli lähes puolet (44 %). 
Vakituinen työsuhde oli sitä yleisempi, mitä van
hemmasta ikäryhmästä on kyse. Kun nuorimmassa 
ikäryhmässä vakituisessa työsuhteessa oli noin joka 
viides (22 %), vanhimmassa ikäryhmässä vastaava 
osuus oli 68 prosenttia. Tätä voi selittää yhtäältä se, 
että iän myötä asema työmarkkinoilla vakiintuu, tai 
toisaalta nuorten voi olla tänä päivänä vaikeampi 
saada vakituisia virkoja tai työsuhteita, koska niitä 
ylipäätään on vähemmän tarjolla. 

Jos oletetaan, että vakituinen työsuhde merkitsee 
samalla taloudellista varmuutta, 54 prosentilla 
salolaisista taloudellinen tilanne oli kohtuullisen 
hy vä. Heillä oli vakituinen työsuhde ja siten myös 

säännölliset tulot, mikä vähentää taloudellista epä
varmuutta. 12 prosenttia työssä käyvistä kysely yn 
vastanneista oli määräaikaisessa työsuhteessa, jos
kin nuorimmassa ikäryhmässä heidän osuutensa 
oli selvästi suurempi, 45 prosenttia. Heilläkin oli 
siis työtuloja, vaikka työn pysy vy ys ja siten myös 
tulevaisuus olivat epävarmemmalla pohjalla kuin 
vakituisessa työsuhteessa olevilla. 

Iän tuoma taloudellinen varmuus näkyi sekä työs
sä käy villä että työttömillä. Keskimääräiset kotita
louden nettotulot vakituisessa työsuhtessa olevilla 
salolaisilla vastaajilla olivat hieman yli 3 500 euroa. 
Määräaikaisessa työssä olevien vastaajien kotitalou
den keskimääräiset nettotulot olivat keskimäärin 
3 000 euroa. (Taulukko 5.) Määräaikaisten palkat 
olivat yleisesti pienempiä kuin vakituisessa työsuh
teessa olevien. Poikkeuksen teki kuitenkin nuorin 
ikäryhmä, jossa määräaikaisten työntekijöiden kes
kimääräinen palkka oli noin 500 euroa suurempi 
kuin vakituisten työntekijöiden. Nuorten kohdalla 
pitää muistaa, että kysely yn vastanneista nuorista 
lähes puolet (48 %) asui vanhempiensa luona ja ko
titalouden tuloihin on voitu huomioida myös heidän 
tulonsa. Jos tarkastellaan nuorimmassa ikäryhmäs
sä pelkästään vanhempiensa luota pois muuttaneita 
vastaajia, nettotuloilla ei ole suurta eroa. 
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Heikoin taloudellinen tilanne kotitalouden netto
tuloilla mitattuna oli työttömillä ja lomautetuilla. 
Etenkin nuoremmissa ikäryhmissä tulot jäivät työt
tömien kotitalouksissa selvästi pienemmiksi kuin 
muissa ryhmissä ja myös pienemmiksi kuin opiske
lijoilla, perhevapailla olevilla ja eläkeläisillä. Myös 
kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä työttömien 
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien välillä oli 
eroa tuloissa, tosin ero oli huomattavasti pienempi. 
Tämä johtuu siitä, että työttömien tulot olivat suu
remmat kuin kahdessa nuoremmassa ikäryhmässä. 

Toimeentulo ei tietenkään riipu ainoastaan tuloista, 
vaan siihen vaikuttavat myös menot. Pienellä, vaik
kakin vakaalla tulolla voi olla vaikeaa selviytyä arjen 
menoista: lainoista, vuokrasta, laskuista ja etenkin 
yllättävistä kuluista. Keskimäärin salolaiset olivat 
kohtuullisen ty yty väisiä kotitalouksiensa elinta
soon: lähes puolet (46 %) kyselyyn vastanneista oli 
joko melko tai erittäin ty yty väisiä elintasoonsa ja 
kulutusmahdollisuuksiinsa, ja kun mukaan otetaan 
ne, jotka eivät olleet sen enempää tyyty väisiä kuin 
ty ytymättömiäkään, osuus nousee 75 prosenttiin. 

Kun katsotaan tarkemmin tyyty väisyyttä toimeen
tuloon työmarkkina-aseman mukaan, nähdään, 
että ryhmien välillä on huomattavia eroja (tauluk
ko 6). Siinä missä vakituisessa työsuhteessa olevista 
yli puolet (53 %) oli melko tai erittäin tyyty väisiä 
elintasoonsa ja kulutusmahdollisuuksiinsa, työttö
mistä ty yty väisiä oli vain joka viides (21 %). Kol
messa vanhimmassa ikäryhmässä erot ryhmien 
välillä ovat samansuuntaisia, mutta nuorimmassa 
ikäryhmässä määräaikaisessa työsuhteessa olevat 
olivat tyytyväisempiä elintasoonsa kuin vakituises
sa työsuhteessa olevat. Jo edellä (taulukko 5) näh
tiin, että nuorimmassa ikäryhmässä keskipalkka 
oli määräaikaisilla parempi kuin vakituisilla, mikä 
selittänee muista ikäryhmistä poikkeavan tuloksen. 

Nuorimmat eli 20–22-vuotiaat työttömät olivat koh
tuullisen tyytyväisiä toimeentuloonsa, mikä on si
nänsä hieman yllättävää, sillä heidän keskimääräiset 
tulonsa olivat selvästi pienemmät kuin vanhemmissa 
ikäryhmissä. Voi olla, että nuori on lähtökohtaisesti 
ty yty väisempi pienempiinkin tuloihin, koska meno
jakaan ei välttämättä ole yhtä paljon kuin vanhem
milla kysely yn vastanneilla. On myös muistettava, 
että puolet kyselyyn vastanneista nuorista asui vielä 
kotona vanhempiensa luona, jolloin menoja ei ole 
samalla tavoin kuin itsenäisesti asuvalla. 

Nuorten ty yty väisy ys voi johtua myös tulojen 
myönteisestä kehityksestä. Kuten taulukosta 7 
(s. 20) nähdään, kahdella kolmesta työssä käyväs
tä nuoresta tulot olivat viimeisen kolmen vuoden 
aikana nousseet. Jopa työttömillä nuorilla tulojen 
kehitys oli ollut hy vin myönteistä viimeisen kolmen 
vuoden aikana. Vähintäänkin joka neljännellä tu
lot olivat nousseet, vaikka he olivat kyselyhetkellä 
olleet työttöminä. Kun vertailukohtana ovat van
hemmilta saatu taloudellinen tuki ja mahdolliset 
kesätyöansiot, on pienikin säännöllinen tulo usein 
parannusta aiempaan. Myös vanhemmissa ikäryh
missä tulot olivat osalla nousseet edellisen kolmen 
vuoden aikana, työssä käy vistä joka kolmannella 
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevillakin joka 
viidennellä. Verrattuna nuorimpaan ikäryhmään 
tulokehitys oli ollut kuitenkin selvästi heikompaa. 

Tähän mennessä on katsottu ainoastaan kyselyhet
ken tilannetta: tuloja ja tyyty väisy yttä kyselyhetken 
elintasoon. Seuraavaksi luodaan katsaus tulevaan. 
Kyselyssä Salon kaupungin asukkailta kysyttiin, 
mitä he odottavat tulevaisuudelta toimeentulon 
suhteen. Mitä nuoremmista henkilöistä oli kyse, sitä 
suuremmat olivat odotukset tulojen kasvusta lähi
tulevaisuudessa (taulukko 8, s. 20). Epävarmassakin 
taloudellisessa asemassa olevista nuorista enemmis-

Taulukko 6. Koettu toimeentulo ikär yhmän ja työmarkkina-aseman mukaan. Osuus vastaajista, jotka ovat 
melko tai erittäin tyytyväisiä toimeentuloonsa, %. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
työssä t yössä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 53 49 21 42 

Syntymävuosi 

1961–1963 54 37 21 31 

1971–1973 55 37 14 27 

1981–1983 50 50 20 42 

1991–1993 50 58 31 49
 



Muuttuva Salo

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

   

20 

Taulukko 7. Tulojen kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana ikär yhmän ja työmarkkina-aseman mukaan.
 
Osuus vastaajista, joiden tulot ovat jonkin verran tai paljon suuremmat kuin kolme vuotta aikaisemmin, %.
 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
työssä työssä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 37 44 11 22 

Syntymävuosi 

1961–1963 23 22 6 9 

1971–1973 33 25 7 11 

1981–1983 51 45 8 18 

1991–1993 66 64 29 33 

Taulukko 8. Tulojen kehit ys seuraavan kolmen vuoden aikana ikär yhmän ja t yömarkkina-aseman mukaan. 
Osuus vastaajista, jotka uskovat tulojensa olevan kolmen vuoden päästä jonkin verran tai paljon suuremmat 
kuin tällä hetkellä, %. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
työssä työssä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 26 40 34 50 

Syntymävuosi 

1961–1963 14 13 21 22 

1971–1973 23 33 28 45 

1981–1983 44 41 39 59 

1991–1993 38 54 54 58 

tö uskoi, että omat tulot ovat kolmen vuoden päästä 
suuremmat kuin kyselyhetkellä. Usko tulojen kas
vuun oli heikompaa vanhemmissa ikäryhmissä ja 
vanhimmista vastaajista selvästi nuoria harvempi 
uskoi tulojensa kasvavan. Vanhimmassa ikäryhmäs
sä työssä olevista vain 14 prosenttia uskoi tulojensa 
nousevan seuraavina vuosina. Työttömillä ja muilla 
epävarmassa taloudellisessa asemassa olevilla nä
kemykset tulevasta olivat hieman myönteisemmät: 
heistä joka viides uskoi tulojensa nousevan seuraa
van kolmen vuoden aikana. Toisaalta työttömistä 
neljä viidestä ei uskonut tulojensa kasvavan, mikä 
osoittaa uskonpuutetta myös työllistymisen suhteen. 

Työssä käy viltä kysyttiin lisäksi, miten pitkäksi ai
kaa he uskoivat nykyisen työnsä olevan turvattu. 
Määräaikaisten kohdalla on selvää, että työsuhde 
kestää määräajan loppuun asti, ellei heidän kans
saan tehdä sen jälkeen uutta työsopimusta. Vajaal
la puolella määräaikaisissa työsuhteissa olevista 
(48  %) työsuhde oli turvattu enintään vuodeksi. 
Joka kymmenennellä (11 %) työsuhde oli turvattu 
1–3 vuodeksi. Viidellä prosentilla työsuhde oli tur
vattu pidempään kuin kolmeksi vuodeksi. Näiden 
lisäksi oli huomattava joukko niitä (35 %), jotka 

eivät osanneet sanoa, miten pitkään heidän nykyi
nen työsuhteensa oli turvattu. 

Epävarmuus ei liity tässä tapauksessa työsuhteen 
laatuun, sillä myöskään vakituisessa työsuhteessa 
olevista neljä kymmenestä (39 %) ei osannut sanoa, 
miten pitkäksi aikaa heidän työsuhteensa oli tur
vattu. Heistä useampi (40 %) kuin määräaikaisissa 
työsuhteissa olevista uskoi kuitenkin, että työsuhde 
oli turvattu pidemmäksi aikaa kuin kolmeksi vuo
deksi. Työssä käy viltä salolaisilta kysyttiin myös, 
uskoivatko he löytävänsä työtä Salosta, jos he jäi
sivät lähitulevaisuudessa työttömäksi. Vakituisessa 
työsuhteessa olevista 9 prosenttia uskoi varmasti 
ja 36  prosenttia melko varmasti löytävänsä töitä 
Salosta. Yli puolet (56 %) oli kuitenkin sitä mieltä, 
että työttömyyden kohdatessa Salosta ei löytyisi 
heille töitä. 

Ikäryhmien välillä on tässä eroa jonkin verran. Siinä, 
missä vanhimmassa ikäryhmässä 32 prosenttia us
koi saavansa työtä Salosta työttömäksi joutuessaan, 
nuorimmassa ikäryhmässä vastaava osuus oli 45 pro
senttia. Usko työn löytymiseen hiipui iän lisääntyes
sä, mikä voi olla seurausta sekä siitä, että vanhempien 
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työnhakijoiden on vaikeampaa saada työtä avoimilta 
työmarkkinoilta, että toisaalta siitä, että he voivat 
olla jossain määrin realistisempia sen suhteen, kuin
ka paljon työtä Salossa ylipäätään on tarjolla. Ensim
mäinen näkemys saa tukea siitä, että vanhimmassa 
ikäryhmässä usko työn löytymiseen oli nuorempia 
heikompi myös silloin, kun Salon ulkopuoliset alueet 
otettiin huomioon. Kun 73 prosenttia vanhimman 
ikäryhmän vakituisessa työsuhteessa olevista uskoi 
saavansa työtä työttömy yden kohdatessa muualta 
kuin Salosta, nuorimman ikäryhmän kohdalla vas
taava osuus oli 93 prosenttia. Kaiken kaikkiaan lu
vut kertovat siitä todellisuudesta, joka työllistymisen 
suhteen vallitsi Salossa kyselyn tekohetkellä: avoimia 
työpaikkoja oli hy vin vähän suhteessa työttömien 
työnhakijoiden määrään. 

4.3 Työttömien hyvinvointi muita 
heikompi 

Salolaiset olivat keskimäärin melko ty yty väisiä elä
määnsä yleisellä tasolla. Elämään tyyty väisy yttä 
mitattiin kyselyssä asteikolla nollasta kymmeneen 
ja keskiarvo kaikille Salon kaupungin asukkaille oli 
7,6. Ikäryhmien välillä ei tyyty väisy ydessä elämään 
ollut suurta eroa; keskiarvo vaihteli 7,4 ja 7,7 välillä. 
Suuremmat erot olivat työssä käy vien, työttömien 
ja työmark kinoiden ulkopuolella olevien välillä. 
Vakituisessa työsuhteessa olevat olivat elämään 
selvästi ty ytyväisimpiä (7,9) ja määräaikaisissa työ
suhteissakin olevat olivat kohtuullisen tyytyväisiä 
elämäänsä (7,6). 

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla elämään 
ty yty väisy yden keskiarvo oli 7,4 ja työttömillä 6,3. 
Työttömien suurempi ty ytymättömyys elämään ei 
sinänsä yllätä, mutta jossain määrin yllättävää on 
se, että European Social Survey -aineiston mukaan 
suomalaisilla 20–52-vuotiailla työttömillä elämään 

ty ytyväisyys vain vuotta aikaisemmin (2012) oli kes
kimäärin 7,4 eli yhtä korkea kuin Salossa kaupungin 
asukkailla keskimäärin. Kaikilla 20–52-vuotiailla 
suomalaisilla elämään tyytyväisy ys oli vuonna 2012 
keskimäärin 8,1. (ESS Round 6 2012.) 

Työttömät olivatkin selvästi useammin huolissaan 
toimeentulostaan kuin työssä käy vät. Jälkimmäisis
tä 14 prosenttia oli ollut kyselyä edeltäneen vuoden 
aikana erittäin huolissaan toimeentulostaan. Työt
tömillä vastaava osuus oli 40 prosenttia. Määräai
kaisissa työsuhteissa olevilla toimeentulo aiheutti 
useammin huolta kuin vakituisessa työsuhteessa 
olevilla: heistä 19 prosenttia oli ollut hyvin huo
lissaan toimeentulostaan edellisen vuoden aikana. 

Elämään ty yty väisyys riippuu toki muistakin asiois
ta kuin työstä ja tuloista. Sosiaalisilla tekijöillä on 
myös merkitystä: työttömy ydestä voi selvitä hy vin
kin, jos on sosiaalisia suhteita ja verkostoja, joihin 
tukeutua vaikeassa elämäntilanteessa. Tässäkin 
suhteessa työttömät olivat ty y tymättömämpiä kuin 
työssä käy vät salolaiset. Samaisella asteikolla (0–10) 
mitattuna vakituisessa työsuhteessa olevien tyy
ty väisy ys (8,1) omiin ihmissuhteisiinsa oli suurin 
ja työttömien taas pienin (6,9). Tämä näky y myös 
siinä, että työttömistä selvästi suurempi osa (24 %) 
koki itsensä vähintäänkin melko usein yksinäiseksi 
kuin vakituisissa työsuhteissa olevista (10 %) tai 
määräaikaisista työntekijöistä (16 %). 

Työttömät eivät myöskään osallistuneet järjestö
jen, seurojen tai erilaisten kerhojen toimintaan yhtä 
usein kuin työssä käy vät salolaiset (taulukko  9). 
Poikkeuksen tekivät nuorimmat kyselyyn vastan
neet, joiden osallistumisaktiivisuus ei näy ttäny t 
riippuvan työmarkkina-asemasta, vaan työttömät 
olivat yhtä aktiivisia osallistumaan järjestötoimin
taan kuin työssä käy vätkin. Mielenkiintoinen tulos 
on se, että toiseksi nuorimman ikäryhmän kohdal-

Taulukko 9. Järjestö- ym. toimintaan osallistuminen ikär yhmän ja t yömarkkina-aseman mukaan. Osuus vas
taajista, jotka osallistuvat toimintaan vähintään viikoittain, %. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
työssä työssä lomautettu ulkopuolella 

Kaikki 24 22 16 20 

Syntymävuosi 

1961–1963 21 15 17 14 

1971–1973 27 28 18 18 

1981–1983 26 20 6 24 

1991–1993 19 25 25 20
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la työttömien aktiivisuus oli selvästi vähäisempää 
kuin muissa ikäryhmissä. Kyse voi olla siitä, että 
tälle ikäryhmälle, eli noin kolmekymppisille, ei ole 
ollut tarjolla sellaista osallistuvaa toimintaa, josta he 
olisivat voineet olla kiinnostuneita. Sen pitäisi kui
tenkin näkyä myös samanikäisten työssä käy vien 
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kohdalla, 
mutta näin ei ole. Mitään tarkempaa selitystä ei tä
män kyselyaineiston avulla ole mahdollista antaa, 
vaan se vaatisi sy vällisemmän tarkastelun muilla 
aineistoilla ja menetelmillä. 

Järjestöaktiivisuuden lisäksi salolaisilta kysyttiin, 
miten he ylipäätään käyttävät vapaa-aikaansa. So
siaalinen kanssakäyminen korostui etenkin mää
räaikaisissa työsuhteissa olevilla ja toisaalta työ
mark kinoiden ulkopuolella olevilla. Molemmista 
ryhmistä 34 prosenttia vietti melko paljon tai paljon 
vapaa-aikaa ystäviensä kanssa (taulukko 10). Työt
tömät eivät erottuneet muista selvästi passiivisempi
na vapaa-ajan suhteen; he harrastivat jopa hieman 
enemmän kuin muut, tosin liikunnan suhteen he 
olivat muita vähemmän aktiivisia. Pitää kuitenkin 
ottaa huomioon, että työttömillä on enemmän ai
kaa käyttää erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin kuin 
työssä käy villä, joten siinä suhteessa työttömät eivät 
näytä erityisen aktiivisilta. Heidän ajankäyttöään 
rajoittavat usein pienemmät tulot, mutta toisaalta 
esimerkiksi liikunnan harrastaminen ei välttämättä 
maksa mitään tai se on usein työttömille edullisem
paa kuin työssä käy ville. 

Harrastaminen ja sosiaa linen kanssakäyminen 
näyttivät työmarkkina-asemasta riippumatta olevan 
vähemmän suosittuja vapaa-ajan muotoja kuin tele
vision katselu ja internetin selailu. Erot vapaa-ajan 
käytössä ryhmien välillä eivät ole kuitenkaan suuria 
ja kuvastavat ennen kaikkea eroja käytettävissä ole
van vapaa-ajan suhteen. 

4.4 Palveluihin ollaan melko 
tyytyväisiä 

Se, miten paljon harrastuksiin käytetään aikaa tai 
miten usein käydään erilaisissa kulttuuritapahtu
missa, riippuu osin siitä, miten paljon harrastus
mahdollisuuksia tai kulttuuritapahtumia on tarjol
la. Kysely yn vastanneista salolaisista 79 prosenttia 
oli käynyt viimeisen vuoden aikana jossakin kult
tuuritapahtumassa (elokuvat, teatteri, konsertti, 
näyttely yms.). Heistä valtaosa piti tapahtumia hy
vinä (88 %). Kirjastopalveluja oli käyttänyt 84 pro
senttia kysely yn vastanneista salolaisista. Käyttä
jistä lähes kaikki (95 %) pitivät palvelua hy vänä. 
Kyselyssä salolaisilta kysyttiin myös osallistumista 
kansalais- ja työväenopiston kursseille ja kokemusta 
niistä. Reilu kolmannes (37 %) vastaajista oli osal
listunut erilaisille kursseille ja heistä 89 prosenttia 
piti palveluja hyvinä. 

Myös liikuntapalvelujen käytöstä ja kokemuksista 
kysyttiin kyselyssä. Kolme neljästä kyselyyn vastan
neesta (74 %) oli käyttänyt vähintään jotain liikun
tapalvelua. Vastauksista ei pystytä erottelemaan, 
onko kyseessä yksityinen vai julkinen palvelu. Tällä 
ei liene kuitenkaan suurta merkitystä, jos tavoittee
na on yleensä ottaen liikkumiseen kannustaminen. 
Tässäkin tapauksessa palveluun ty ytyväisten osuus 
oli erittäin suuri, 91 prosenttia. 

Kyselyssä Salon kaupungin asuk kailta kysy ttiin, 
miten paljon kaupungin pitäisi heidän mielestään 
panostaa edellä mainittuihin palveluihin verrattuna 
nykytasoon. Kulttuuripalveluiden osalta suurin osa 
(62 %) oli tyytyväisiä nykyiseen panostukseen. Rei
lu neljännes vastaajista (27 %) toivoi nykyistä suu
rempaa panostusta ja 11 prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että nykyistä vähempikin panostus olisi 
riittävä. Myös kirjasto- ja liikuntapalveluiden sekä 

Tauluk ko 10. Vapaa-ajan käyttö työmarkkina-aseman mukaan. Osuus vastaajista, jotka käyttävät toimintaan 
melko paljon tai paljon vapaa-aikaansa, %. 

Vakituisessa Määräaikaisessa Työtön tai Työvoiman 
työssä työssä lomautettu ulkopuolella 

Ystävien kanssa seurustelu 20 34 22 34 

Yhteiskunnallinen toiminta 3 4 4 2 

Internetin käyttö, T V:n 
katselu ja radion kuuntelu 60 67 73 70 

Liikunta 33 36 28 32 

Muu kuin liikuntaharrastus 17 19 24 21 

Kulttuuritapahtumat 6 6 5 7 
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kansalaisopiston kurssitarjonnan suhteen tulos oli 
samansuuntainen. Valtaosa oli ty yty väisiä nykyta
soon, pieni osa olisi valmis tinkimään panostuksesta 
ja loput toivoivat lisäpanostusta palveluihin. Liikun
tapalveluiden osalta jälkimmäisen ryhmän osuus 
oli suurin, 32 prosenttia. Näyttää siis siltä, että jos 
johonkin edellä mainituista palveluista olisi talou
dellisesti mahdollista panostaa nykyistä enemmän, 
asukkaat toivoisivat parempia liikuntapalveluja. 

Muuttuva Salo -kyselyssä tiedusteltiin vastaajien 
mielipiteitä myös muista palveluista: siitä, miten 
hyviä palvelut ovat ja kaivataanko niihin joltain 
osin lisäpanostusta? Kysely yn vastanneet olivat 
käyttäneet julkisista palveluista eniten terveyspal
veluja (88 %) ja Kelan palveluja (63 %) (taulukko 11). 
Tyyty väisimpiä palveluiden käyttäjät olivat päivä
hoitoon ja kouluihin. Yksityisiä terveyspalveluja 
oli käyttänyt kolme neljästä salolaisesta. He olivat 
saamaansa palveluun erittäin ty yty väisiä (95  %). 
Kunnan lisäpanostusta vastaajat toivoivat erityisesti 
terveyspalveluihin ja kouluihin. (Taulukko 11.) 

Kyselyyn vastanneita py ydettiin valitsemaan lisäksi 
mahdollisia menojen säästökohteita, jos jostain olisi 
pakko säästää. Vähiten säästöhalukkuutta oli ter

veydenhoidosta ja sosiaalipalveluista (taulukko 12). 
Suosituimpia säästökohteita olivat kulttuuripalvelut 
ja turvallisuuspalvelut, kuten poliisi ja armeija. Sa
lolaiset olivat muuta väestöä valmiimpia karsimaan 
myös terveydenhoidon menoja: salolaisista 14 pro
senttia oli valmis säästämään terveydenhuollon me
noista ainakin jonkin verran. 

Suomalaisten halukkuutta säästää terveyspalvelui
den menoja on tutkittu aikaisemmin mm. Suoma
laisten hy vinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuk
sessa. Valtakunnan tasolla melkein kaikki vastaajat 
(99 %) olivat sitä mieltä, että verovaroja tulisi suun
nata terveyden ja sairaanhoitoon jokseenkin ny
kyinen määrä tai nykyistä enemmän. Vaikuttaa 
siltä, että Salon kunnan tiukka taloudellinen ti
lanne on saanut kuntalaiset suhtautumaan salli
vammin myös ter veydenhuollon menoleik kauk
siin. Salolaisista 29 prosenttia oli valmis säästä
mään työttömy ysturvasta ja 26 prosenttia muista 
tulonsiirroista. Tämä vastaa suunnilleen valtakun
nallisesta HYPA-tutkimuksesta saatua tulosta. Tu
lonsiirroista ollaan myös aikaisempien tutkimusten 
mukaan valmiimpia leikkaamaan kuin palveluista 
(Muuri ja Manderbacka 2010). (Taulukko 12.) 

Taulukko 11. Palvelujen käyttö, ty ytyväisyys palveluihin ja lisäpanostusta palveluihin toivovien osuudet 
vastaajista, %. 

Erittäin tai melko hyvänä 
Palvelua palvelua pitäneiden Palveluun lisäpanostusta 

käyttäneiden osuus osuus toivovien osuus 

Lasten päivähoito 20 94 52 

Koulut 48 87 65 

Sosiaalipalvelut 37 68 54 

Julkiset ter veyspalvelut 88 71 67 

Yksit yiset ter veyspalvelut 72 95 18 

Kelan palvelut 63 68 38 

Taulukko 12. Osuudet vastaajista, jotka ovat valmiita säästämään palveluista/tulonsiirroista ainakin jonkin 
verran, %. 

Palvelu/etuus Osuus vastaajista 

Työttömyystur va 29 

Ter veyden- ja sairaanhoito 14 

Tulonsiirrot, kuten lapsilisät ja eläkkeet 26 

Sosiaalipalvelut, kuten päivähoito ja vanhustenhoito 17 

Opetuspalvelut 29 

Tur vallisuuspalvelut, kuten armeija ja poliisi 50 

Kulttuuripalvelut 90 
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Taulukko 13. Julkisia ja yksityisiä palveluja koskevat väittämät. Täysin tai osittain samaa mieltä olevien vas
taajien osuudet, %. 

Väittämä Osuus vastaajista 

Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa väestön tar vitsemista 
sosiaalipalveluista ja ter veyden- ja sairaanhoidosta 86 

Yksityisiä sosiaalipalveluja tulisi lisätä? 38 

Yksityistä ter veyden- ja sairaanhoitoa tulisi lisätä? 35 

Yksityiset sosiaali- ja ter veyspalvelut toimivat 64 

Aikaisempien tutkimusten mukaan talouskasvun 
aikana hy vinvointimenoja halutaan kasvattaa, mutta 
talouden taantuessa menoihin suhtaudutaan varauk
sellisemmin. (Ervasti 1994, 1996 ja 1998; Sihvo ja 
Uusitalo 1995; Forma ja Saarinen 2008; Muuri 2008 
ja 2010; Klavus 2010; Kallio 2010). Salolaisilta kysyt
tiin mielipiteitä julkisesta ja yksityisestä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta. Suurin osa (89 %) 
oli sitä mieltä, että valtion ja kuntien tulee tuottaa 
pääosa väestön tarvitsemista sosiaali- ja terveyspal
veluista (taulukko 13). Silti myös yksityisten sosiaa
li- ja terveyspalvelujen lisääminen sai kannatusta 
hieman useammalta kuin joka kolmannelta. Kaksi 
kolmesta vastaajasta uskoi yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimivan julkisia palveluja tehok
kaammin. (Taulukko 13.) 

4.5 Pohdinta 

Tässä luvussa tarkastellaan Salon kaupungin asuk
kaiden hy vinvointia sekä yleisesti että erityisesti 
työssä käy vien kohdalla. Taloudellisen ja sosiaa
lisen hy vinvoinnin ulottuvuuksia vertaillaan sekä 
ikäryhmittäin että työmarkkina-aseman mukaan. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, miten 
työmark kinoiden epävarmuustilanteet näky vät 
hy vinvoinnissa. Oletetusti työttömän hy vinvointi 
on heikompi kuin työssä käy vän, kun sitä tarkastel
laan yleisellä tasolla. Vaikka työttömyys voi tuoda 
mukanaan myös hy viä asioita, kuten enemmän ai
kaa tehdä haluamiaan asioita, ovat sen seuraukset 
pääosin kielteisiä. 

Tulokset osoittavat, että nuoremmissa ikäryhmis
sä ja etenkin nuorimpien kyselyyn vastanneiden 
osalta kokemus omasta hy vinvoinnista on myön
teisempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Vaikka 
tulotaso oli nuorimmassa ikäryhmässä alhaisempi 
kuin muissa ikäryhmissä, nuorimmat olivat tyy
tyväisempiä tulotasoonsa ja myös optimistisem
pia sen suhteen, miten heidän tulonsa tulevat lä
hitulevaisuudessa kehittymään. Optimistisuuden 

ymmärtää, kun peilataan sitä lähimenneisyyden 
tulokehitykseen. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä 
oli kyse, sitä myönteisempää oli tulokehitys ollut. 
Nuorten optimistisuus näkyy myös siinä, että he 
olivat luottavaisempia työnsaannin suhteen. Lähes 
jokainen nuorimmasta ikäryhmästä uskoi saavansa 
töitä ainakin Salon ulkopuolelta, jos Salossa ei ole 
heille sopivaa työtä tarjolla. 

Toimeentulon lisäksi Salon kaupungin asukkailta 
kysyttiin sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvistä asiois
ta. Vastausten mukaan elämään oltiin yleensä ot
taen melko tyyty väisiä, joskin tässäkin oli eroja 
työmark kina-aseman mukaan. Työttömät olivat 
tyytymättömämpiä sekä elämään yleensä että myös 
ihmissuhteisiinsa kuin työssä käy vät. Työttömäksi 
jäätäessä taakse jäävät usein myös työpaikan ihmis
suhteet. Lisäksi työttömyys itsessään voi aiheuttaa 
häpeää ja sosiaalista eristäytymistä. Tämä näky y 
myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä työttömät 
kokivat selvästi useammin olevansa yksinäisiä kuin 
työssä käy vät. 

Yksinäisyyttä voitaisiin lieventää kannustamalla 
sekä työttömiä että muita osallistumaan erilaisiin 
sosiaalisiin aktiviteetteihin. Esimerkiksi pienitu
loisen voi kuitenkin olla vaikea ottaa niihin osaa jo 
yksistään taloudellisista syistä. Myös sosiaaliset syyt 
voivat olla joillekin esteenä sosiaaliselle osallistumi
selle. Vaikka taloudelliset edellytykset esimerkiksi 
kulttuuripalvelujen tarjonnan ja harrastustarjon
nan lisäämiseen ovat Salossa nyt erittäin heikot, 
olisi tärkeää, että tarjolla olisi erilaisia matalan kyn
nyksen harrastamisen ja sosiaalisen osallistumisen 
muotoja. Tulosten mukaan salolaiset itse toivoisivat 
parannusta esimerkiksi liikuntamahdollisuuksiin. 
Kulttuuripalvelut ovat kuitenkin usein juuri niitä, 
joista huonoina taloudellisina aikoina kunnissa en
simmäisenä säästetään. 

Hy vinvoinnin näkökulmasta on oleellista myös se, 
kuinka hy vin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
toimivat. Vaikka enemmistö kyselyyn vastanneista 
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oli ty yty väisiä näiden palveluiden tasoon Salossa, 
yli puolet halusi, että niihin resursoidaan nykyistä 
enemmän. Niistä ei myöskään olla läheskään yhtä 
valmiita säästämään kuin esimerkiksi kulttuuri
palveluista. Kunnalliset palvelut ovat Salossa suu
ren haasteen edessä äkillisen rakennemuutoksen 
vuoksi. Aiempaa selvästi pienemmillä verotuloilla 
pitäisi pystyä rahoittamaan palveluita, joiden tarve 
on ennemminkin kasvava kuin vähenevä. 

Salon kaupungin asukkaiden hy vinvointiin äkilli
sellä rakennemuutoksella voi olettaa olevan paljon 
sellaisia vaikutuksia, joita ei nähdä vielä tässä vai
heessa. Hyvän ja turvallisen elämisen edellytykset 
pystytään turvaamaan takaamalla laadukkaat ja 
riittävät kunnalliset palvelut sekä osallistamalla 
kuntalaiset päätöksentekoon ja sitä kautta oman 
elinympäristönsä ja toimintamahdollisuuksiensa 
kehittämiseen. Osallistaminen on mahdollista talou
dellisesti huonoinakin aikoina, mutta palveluiden 
järjestämisen edellytykset riippuvat pitkälti kunnan 
taloudellisista toimintaedellytyksistä. 

Tulosten mukaan salolaiset ovat valmiita säästä
mään palvelutarjonnasta, mutta toisaalta haluaisi
vat niihin lisäpanostuksia. Keskeistä onkin kysyä, 
millaisiin palveluihin kannattaa panostaa, kun 
kunnan talous on heikko. Salossa haaste on työt
tömy yden raju kasvu lähestulkoon täystyöllisy yden 
tasosta tilanteessa, jossa kuntatalous on epätasapai
nossa. Alueen tulevaisuuden näkökulmasta kriit
tinen tekijä on tunnistaa ne palvelutarpeet, joiden 
ty ydyttäminen lisää asukkaiden hy vinvointia tai ei 
ainakaan johda pidemmällä aikavälillä hy vinvoin
nin heikkenemiseen. 

4.6 Asiantuntijapuheenvuoro 
Ilpo Airio, erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto 

Rakennemuutoksen ja hy vinvoinnin tutkimukselliset 
haasteet 

Kun tutkimme hy vinvointia, olemme paradoksaa
lisesti lähes aina kiinnostuneita sen kääntöpuolesta: 
huono-osaisuudesta, köyhyydestä ja syrjäytymises
tä tai laadullisesta näkökulmasta katsoen muun 
muassa näköalattomuudesta, elämään tyytymät
tömy ydestä ja toiseudesta. Hy vinvointitutkija ei 
ole kiinnostunut niistä 87 prosentista suomalaisia, 
joilla ei ole tuloköyhy ysriskiä. Olennainen tutki
muskohde ovat ne 13 prosenttia, joiden tulot jää
vät enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti 
asetetun tulorajan alapuolelle. Usein hävitämme 
samalla kontekstin. Ajattelemme, että kyseessä on 

jonkinlainen 50–50-asetelma, jossa henkilö on joko 
hy väosainen tai huono-osainen, jolloin kaikenlaiset 
hy vinvoinnin puutteet vaikuttavat yhteiskunnan 
toiminnan kannalta erittäin vaarallisilta ja huoles
tuttavilta. Kuitenkin vain harvat (tuloköyhyysriskin 
kohdalla noin yksi henkilö kymmenestä) kuuluvat 
riskiryhmään, ja heistäkin suuri osa kärsii vain pie
nistä tuloista, muttei muista hy vinvoinnin vajeista. 

Kun erään kaupungin elämänmenoa laajalti tahdis
tava yritys lopettaa toimintansa, monet huono-osai
suusriskit aktivoituvat lähes välittömästi. Näky vin 
näistä on tulojen lasku, joka seuraa, kun siirrytään 
ansiotulojen saannista (ansiosidonnaisen) työttö
my yskorvauksen piiriin. Tällöinkin todellinen ta
loudellisen huono-osaisuuden dynaaminen prosessi 
on vasta alussa, eivätkä monet koskaan edes joudu 
mukaan siihen vaan pääsevät jaloilleen. Silti har
voin – jos koskaan – tutkimuksellinen kiinnostus 
kohdistuu niihin syihin ja prosesseihin, joilla suuri 
osa esimerkiksi tehtaan lakkauttamisen uhreiksi 
joutuneista työttömistä selviytyy, vaan kiinnostus 
kohdistuu siihen pieneen joukkoon, joka ei selviy
dy. Ja tällöinkään emme kiinnostu syrjäytymisen 
prosesseista, vaan lineaarisesti päättelemme, että 
tehtaan lakkautus johtaa työttömy yteen, joka joh
taa huono-osaisuuteen, ja työttömy yden jatkuessa 
huono-osaisuus kasaantuu. 

Taloudellisen hy vinvoinnin saralla Suomessa on 
rikas perinne empiirisistä elinolotutkimuksista. 
Sittemmin laaja-alaisista, hy vinvointia niin hori
sontaalisesti kuin vertikaalisestikin tarkastelevista 
tutkimuksista on siirrytty kapea-alaisempiin huo
no-osaisuutta tarkasteleviin tutkimuksiin. Tämä 
kuvastanee kokonaisen ajattelutavan muutosta 
yhteiskunnassa 1990-luvun alun laman jälkeen. 
Yleisen hy vinvoinnin kehittämisestä on siirrytty 
köyhy yspolitiikan aikakauteen. Sosiaaliset etäi
syydet ovat kasvaneet Suomessa, emmekä huono
osaisuustutkimuksissa malta huomata enää muita 
kuin selvät tapaukset (esim. työttömät, sairaat ja 
perusturvan varassa elävät). 

Laaja-alainen sosiaalipoliittinen hahmottaminen 
on kutistunut suppeaan katsantokantaan. Talou
dellisen hy vinvoinnin tutkiminen ei nykyään 
tarjoa juuri uusia avauksia. Jos tutkimusten poliit
tiset implikaatiot ovat muotoa ”tarvitaan lisää ra
haa huono-osaisille” ja ratkaisukeinoksi tarjotaan 
mekaanista horisontaalista tulonjakoa (esimerkiksi 
suorittamalla tulonsiirtoja rikkailta köyhille vaik
kapa hy vätuloisten verotusta kiristämällä), olemme 
luoneet kehäpäätelmäkoneen sen sijaan, että haki
simme oikeita ratkaisuja. Onneksi joillain tahoilla 



Muuttuva Salo

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 

uusiakin avauksia tehdään. Kuluttajatutkimuskes
kuksen kuluttajalähtöiseen konsensukseen perustu
van viitebudjetin laatiminen on viime vuosien raik
kaimpia innovaatioita huono-osaisuustutkimuksen 
saralla. Myös Rauman peruspalvelujohtaja Antti 
Parpon esittämä ajatus osallistavasta sosiaalitur
vasta on pitkästä aikaa vakava pyrkimys vastata 
kysymykseen: millainen voisi olla järjestelmä, joka 
mahdollistaa työhön osallistumisen ilman, että 
lainsäädäntö tekee työn vastaanottamisen kannat
tamattomaksi? 

Esimerkiksi Muuttuva Salo -ty ylisissä tutkimuksis
sa prosesseihin kiinni pääseminen olisi elintärkeää. 
Ketään tuskin yllättää havainto, että salolaisten 
nuorten usko omaan tulokehitykseensä on myöntei
nen. Sama tulos saadaan, kun asiaa kysytään kaikil
ta suomalaisilta nuorilta asuinpaikasta riippumatta. 
Luonnollisesti opiskelusta työelämään siirtymässä 
olevat nuoret luottavat siihen, että heidän talou
dellinen tilanteensa paranee. Heidän taloudellinen 
tilanteensa paranee jopa siinä tapauksessa, että he 
siirty vät opintotuelta työttömy yskor vauksen va
raan. Ja jopa työttömyyskorvauksen varassa tällä 
hetkellä oleva nuori voi luottaa siihen, että ainakaan 
huonommaksi taloudellinen tilanne ei muutu. 

Voimme havaita myös, että salolaiset työttömät ovat 
tyytymättömämpiä elämäänsä kuin muut salolai
set. Jälleen voidaan kysyä: Ketkä työttömät eivät 
olisi? Ovatko raahelaiset työttömät tyyty väisempiä 
kuin salolaiset työttömät, koska heillä ei ole men
nyt Nokian tehdasta nurin? Mikä on työttömyyden 
itsenäinen vaikutus tyytymättömyyteen? Mikä on 
tehtaan lakkauttamisen vaikutus? Mikä on muiden 
tekijöiden vaikutus? 

Sosiaalisen hy vinvoinnin kohdalla (tarkastellaan 
sitä sitten ty yty väisy ytenä elämään, yksinäisy yden 
kokemisena, järjestötoimintaan osallistumisena tai 
jollain muulla tavalla) voidaan havaita muutamia 
tekijöitä, joiden selitysvoima on ylivertainen. En
simmäinen sosiaaliseen hy vinvointiin ratkaisevasti 
vaikuttava tekijä on koettu terveys. Kumpi oikeas
ti on tyyty väinen elämäänsä: miljardööri, jolla on 
kuukausi elinaikaa, vai terve köyhä? Samalla tavoin 
näiden ääripäiden väliin mahtuvien ihmisten tyy
ty väisy yttä selittää hy vin suureksi osaksi se, kuinka 
terveiksi he kokevat itsensä (tai muut kotitaloutensa 
jäsenet, joiden sairaudet tai vammat saattavat ra
joittaa myös muiden elämää). 

Toinen keskeinen tekijä ovat läheiset ihmissuhteet. 
Parisuhde on tehokas keino lisätä elämään ty yty
väisy y ttä. Työsuhteen jatkuvuus on toissijainen 

tekijä, jos henkilöllä on joku, jonka kanssa jakaa 
arkielämän murheet ja ilot. Raha helpottaa elämää, 
mutta sillä ei voi ostaa aitoa rakkautta ja välittämis
tä. Tutkimuksissa on havaittu lisäksi vahva korre
laatio toisiin ihmisiin luottamisen ja onnellisuuden 
(ja elämään tyyty väisy yden) välillä. Kun voi luottaa 
siihen, että naapuri ei ole puhkomassa autosta ren
kaita heti, kun silmä välttää, tai lähikaupan kaup
pias ei ole kalibroinut hedelmävaakaa näyttämään 
liikaa, aikaa ja energiaa jää oikeiden murheiden 
pohtimiseen ja ratkaisemiseen. Sen sijaan, että 
tuntisi olevansa yksin koko maailmaa vastaan, voi 
kokea olevansa yksi vertaistensa joukossa. 

On mielenkiintoista nähdä, mitä frekvenssitaulu
kot kertovat kymmenen vuoden päästä salolaisten 
taloudellisesta ja sosiaalisesta hy vinvoinnista. En
nen kaikkea olisi hienoa, jos tutkimuksen keinoin 
pystyttäisiin ”eristämään” Nokian puhelintehtaan 
lakkauttamisen aikaansaamat jäljet (”vauriot”) niin 
objektiivisessa kuin koetussakin hy vinvoinnissa. 
On todennäköistä, että Salosta ei tule Suomen Ma
rienthalia, sillä oppinut väki työllistyy jo nyt hyvin. 
Lisäksi työelämän rakennemuutos, jossa vähäisen 
tuottavuuden työt katoavat joko ulkomaille tai ne 
korvataan teknologialla, koskee koko Suomea eikä 
vain äkillisen rakennemuutoksen kokeneita alueita, 
kuten Saloa. 

5 Työttömyys ja työttömien 
hy vinvointi 

Tärkeimmät havainnot: 

Nokiasta työttömäksi jääneillä on kohtuulli
nen koulutustaso ja keskimääräistä parempi 
ter veys. 

Nokiasta työttömäksi jääneet olivat keskimää
rin ter veempiä kuin muut t yöttömät. 

Suurimpana esteenä t yönsaannille pidettiin 
työn puutetta. Nokiasta työttömäksi jääneillä 
esille nousivat myös koulutusvaje ja ikä, muil
la ter veysongelmat. 

Toimeentulo-ongelmat korostuivat työttömien 
kotitalouksissa. Joka viidennessä t yöttömän 
kotitaloudessa oli jouduttu tur vautumaan 
viimesijaiseen toimeentulotukeen pienten 
tulojen vuoksi. 
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5.1 Johdanto 

Yksi keskeisimmistä äkillisen rakennemuutoksen 
ilmentymismuodoista on työttömyyden nopea kas
vu. Salossa muutaman vuoden aikana työttömäksi 
jäi useita tuhansia työntekijöitä, joista suurin osa 
Nokiasta ja sen alihankintayrityksistä. Samaan 
aikaan Nokian Salon tehtaiden laajojen irtisano
misten kanssa kansainvälinen ja sitä kautta myös 
kansallinen taloudellinen tilanne heik kenivät dra
maattisesti. Tämä lisäsi osaltaan työttömien määrää 
Salossa. 

Kuten luvussa 3 todettiin, on Salossa erityisesti 
nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä 
kasvamassa. Molemmat ovat ilmiöitä, joihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ja niiden ennaltaeh
käisyyn tulee panostaa. Suomessa on viime vuosina 
kiinnitetty erityisen paljon huomiota nuorten syr
jäytymiseen. Osaltaan keskustelun avaajana oli Pek
ka Myrskylä (2011), joka esittää raportissaan hälyt
täviä lukuja nuorista, jotka eivät ole koulutuksessa, 
töissä tai minkään virallisen tahon tukitoimenpi
teiden kohteena. Heidän täydellinen syrjäytymi
sensä on yhteiskunnalle huomattava taloudellinen 
ja myös inhimillinen menetys. Taloudellisesta ja 
inhimillisestä menetyksestä voidaan kuitenkin 
puhua myös silloin, kun vähän yli 50-vuotiaan 
työkykyisen henkilön työttömy ys pitkitty y ilman 
toiveita avoimille työmarkkinoille pääsystä. Hänkin 
menettää useita tuottavia työvuosia. 

Salossa suurin ongelma uudelleen työllistymisen 
näkökulmasta on tällä hetkellä työpaikkojen puute. 
Toinen keskeinen ja monelta osin haasteellisempi 
kysymys on se, millaiset ovat työttömän edellytyk
set työllistyä. Työttömän terveydentilalla on suuri 
merkitys: fy ysiset ja psyykkiset sairaudet, etenkin 
kroonistuessaan, heikentävät työnsaannin mahdol
lisuuksia tai estävät pahimmillaan jopa työn hake
misen (esim. Heponiemi ym. 2008). Tässä luvussa 
tarkastellaan työttömien terveyttä lähinnä siitä nä
kökulmasta, millainen este se työttömän mielestä 
hänen uudelleen työllistymiselleen on. Laajemmin 
työttömien ja muiden salolaisten terveyttä ja esi
merkiksi terveyspalvelujen käyttöä tarkastellaan 
luvussa 6. 

Mikäli terveys sallii työn hakemisen ja myös sen 
vastaanottamisen, voi esteeksi muodostua puutteel
linen koulutus, vanhentunut tai heikentynyt am
mattitaito tai yksinkertaisesti työpaikkojen puute. 
Jolkkonen ym. (2012) havaitsivat omassa Perloksen 

tehtaan sulkemista koskevassa tutkimuksessaan, 
että iän ja sukupuolen lisäksi ammattiasema vai
kuttaa uudelleentyöllistymiseen: toimihenkilöiden 
oli helpompi löytää uutta työtä kuin työntekijöiden. 
Salossa suurin osa irtisanotuista oli tehdastyönte
kijöitä, joiden näin ollen voi olla haastavampaa si
joittua uudelleen työmark kinoille. 

Muuttuva Salo -kyselyssä työttömiltä vastaajilta ky
syttiin, mitkä tekijät he näkevät suurimpina esteinä 
omalle työllistymiselleen. Lisäksi heiltä kysyttiin, 
ar velevatko he saavansa ammattiaan vastaavaa 
työtä Salosta seuraavan vuoden aikana. Näiden 
kysymysten vastauksia analysoidaan tässä luvussa. 

Olipa sitten kyseessä terveys tai puutteellinen koulu
tus, työtön tarvitsee ulkopuolista tukea palatakseen 
työmarkkinoille. Koska työttömät eivät kuulu työ
terveyshuollon piiriin, he jäävät usein terveyspalve
lujen ja erityisesti terveystarkastusten ulkopuolelle. 
Myöskään julkisen terveydenhuollon palvelut eivät 
aina tavoita työttömiä. Työttömille ei tavallisesti jär
jestetä omia terveystarkastuksia, eikä niille kunnissa 
nähdä aina edes tarvetta (Saikku 2010). 

Työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävä on välittää 
työtä sitä hakeville, mutta myös tukea työttömiä 
työnhakijoita työn hakemisessa. Erilaisten työvoi
mapoliittisten toimenpiteiden vaikuttav uutta voi
daan tarkastella esimerkiksi siitä näkökulmasta, 
miten nopeaa uudelleen työllistyminen on. Tässä 
tutk imuksessa sitä on kysytty työttömiltä itseltään. 
He ovat saaneet arvioida Salon työvoimapalvelu
jen riittäv yyttä, saatavuutta ja myös hyödyllisy yttä 
omasta näkökulmastaan. 

Työttömyydestä selviytymiseksi työvoimapoliitti
silla tukitoimilla on keskeinen merkitys. Toisaalta 
tarvitaan myös muunlaista tukea. Sosiaalinen tuki 
eli se, että on sellaisia sukulaisuus- ja ystävy yssuhtei
ta, joihin voi tukeutua vaikeina aikoina, on tärkeää 
(Kortteinen ja Tuomikoski 1998). Kaikilla näitä 
ihmissuhteita ei ole, sillä työttömien on havaittu 
olevan yksinäisempiä kuin esimerkiksi työssä käy
vien (Karvonen 2008). 

Muuttuva Salo 2013–2023 -kyselytutkimuksessa 
Salon kaupungin asukkaille on esitetty sekä sosiaa
liseen että taloudelliseen hyvinvointiin liitty viä ky
symyksiä. Tässä luvussa tarkastellaan niistä muu
tamia erityisesti työttömy yden näkökulmasta. Laa
jemmin salolaisten hy vinvoinnin eri osa-alueisiin 
liitty vistä tuloksista on raportoitu luvussa 4. 
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5.2 Nokiasta työttömäksi parhaassa 
työiässä olevia perheellisiä 

Työttömäksi luetaan tässä tutkimuksessa ne hen
kilöt, jotka olivat määritelleet itsensä työttömiksi 
tai toistaiseksi lomautetuiksi. Heitä oli aineistossa 
1 135 (14,9 %). Heistä naisia oli 509 (45 %) ja mie
hiä 626 (55 %) (taulukko 14). Nuorimpaan ikäryh
mään eli 1991–1993 syntyneisiin vastaajista kuu
lui 210 (19 %), 1981–1983 syntyneisiin 283 (25 %), 
1971–1973 syntyneisiin 306 (27 %) ja 1961–1963 
syntyneisiin 336 (30 %). 

Nokiasta työttömäksi jääneitä oli vastaajista lähes 
joka kolmas (27 %) ja Nokian alihankintayrityk
sistä työttömäksi jääneitä noin joka kymmenes 
(13 %). Sukupuolen suhteen Nokiasta työttömäksi 
jääneet eivät eronneet muista Salon työttömistä, 

mutta iän suhteen eroa oli jonkin verran. Nokiasta 
työttömäksi jääneet olivat tavallisesti jonkin verran 
vanhempia kuin muut Salon työttömät. Nokiasta 
työttömäksi jääneiden keski-ikä oli 42 vuotta, kun 
taas muilla työttömillä se oli 36 vuotta. Voi tosin 
olla, että Nokiassa työskennelleet nuoret olivat ko
toisin muualta, esimerkiksi lähikunnista. Tällöin 
he eivät kuuluneet kyselyn kohdejoukkoon. Nuo
rin ikäryhmä oli lisäksi iältään sen verran nuoria 
(20–22-vuotiaita), että heistä kaikki eivät edes olleet 
vielä siirtyneet työelämään. 

Keskimäärin työttömy ys oli vastaajilla kestäny t 
17  kuukautta eli noin puolitoista vuotta (tauluk
ko 15, s. 29). Vastaajista 55 prosenttia oli ollut työt
tömänä alle vuoden, 21 prosenttia vuodesta kahteen 
vuotta ja loput 24 prosenttia yli kaksi vuotta. Noin 
puolella työttömistä työttömyys oli siis pitkittynyt, 

Taulukko 14. Aineiston kuvaus ikär yhmittäin sekä vastaajien entisten t yönantajien mukaan, %. 

Entinen työnantaja Syntymävuosi 

1961– 1971– 1981– 1991– 
Kaikki Nokia Muu 1963 1973 1983 1993 

Kaikki 100 27 73 30 27 25 19 

Sukupuoli 

Naiset 45 46 46 46 51 40 42 

Miehet 55 54 54 54 49 60 58 

Syntymävuosi 

1960 –1962 30 39 26 - - - -

1970–1972 27 36 23 - - - -

1980–1982 25 23 26 - - - -

1990–1992 19 1 25 - - - -

Koulutus 

Ei koulutusta 14 13 15 13 14 12 21 

Korkeintaan ammatillinen 
koulutus 68 62 81 73 73 75 77 

Korkeakoulututkinto 
(myös amk-tutkinto) 18 25 4 14 13 13 2 

Perhemuoto 

Yksin asuva 24 33 22 26 19 35 14 

Yksinhuoltaja 5 3 6 4 7 6 0 

Lapsiperhe 37 46 34 47 57 27 7 

Lapseton pariskunta 18 15 18 19 15 22 15 

Kotona vanhempien luona 
asuva 13 1 17 0 1 8 56 

Muu perhemuoto 3 2 3 4 1 2 8 
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Taulukko 15. Työttömy yteen liitty viä tekijöitä ikär yhmittäin sekä vastaajien entisten työnantajien mukaan, %. 

Entinen työnantaja Syntymävuosi 

1961– 1971– 1981– 1991– 
Kaikki Nokia Muu 1963 1973 1983 1993 

Työttömyyden kesto kuukausissa, 
keskiar vo 17 12 19 21 16 15 14 

Työttömyyden syy 

Ir tisanominen, lomautus 40 65 30 52 47 40 8 

Työsopimuksen päättyminen 19 4 25 20 17 25 13 

Ir tisanoutui itse 13 26 7 18 20 6 3 

Muu sy y 28 5 38 10 16 29 76 

Työttömy yden aikainen tur va 

Ansiopäiväraha 41 42 39 50 46 48 11 

Kelan peruspäiväraha 20 0 27 16 18 13 35 

Työmarkkinatuki 21 10 25 16 14 26 33 

Ei työttömyystur vaa 19 49 9 18 23 13 21 

jos rajana pidetään yhtä vuotta. Kyseessä on lisäksi 
yhtäjaksoinen työttömy ys, joskin on mahdollista, 
että vastaajat ovat jättäneet huomioimatta vastauk
sessaan nykyisen työttömyyden kestossa mahdolli
set aktivointitoimenpiteet. 

Työttömy yden kesto vaihteli jonkin verran ikäryh
mittäin (taulukko 15). Nuorimmassa ikäryhmässä 
työttömyys oli kestänyt keskimäärin 14 kuukautta; 
1980–1982 syntyneillä hieman pidempään, 15 kuu
kautta, 1970–1972 syntyneillä 16 kuukautta ja van
himmassa ikäryhmässä 21 kuukautta eli vajaat kak
si vuotta. Ikääntyneillä on Salossakin siis suurempi 
riski työttömy yden pitkittymiseen. 

Muut kuin Nokiasta työttömäksi jääneet olivat ol
leet keskimäärin hieman pidempään työttömänä 
kuin muut. Nokiasta työttömäksi jääneet olivat 
olleet keskimäärin 12 kuukautta työttömänä, kun 
taas muilla keskimääräinen työttömyyden kesto oli 
19 kuukautta. Ero selitty y pitkälti sillä, että Nokian 
irtisanomiset ovat pääosin tapahtuneet viimeisten 
kahden vuoden aikana. Joka tapauksessa eroa on, 
millä voi osaltaan olla vaikutusta siihen, miten help
pona esimerkiksi uudelleen työllistyminen nähdään 
tai millaiset työllistymisen edellytykset ylipäätään 
ovat. 

Yleisin syy työttömäksi jäämiselle oli irtisanomi
nen (40 %). Toiseksi yleisin syy oli määräaikaisen 
työsopimuksen päättyminen (19 %) ja kolmanneksi 
yleisin syy irtisanoutuminen (13 %). Nokiasta työt

tömäksi jääneissä irtisanottujen suhteellinen osuus 
korostuu verrattuna muihin. Heidän joukossaan 
oli myös muita enemmän henkilöitä, jotka olivat 
itse irtisanoutuneet. Irtisanottuja oli suhteellisesti 
eniten vanhimmissa ikäryhmissä. Nuorimmassa 
ikäryhmässä korostuivat työttömyyden muut syyt, 
kuten opintojen päättyminen. 

Perhemuodoista suurimman ryhmän muodostivat 
lapsiperheet (37 %). Joka neljäs (24 %) työtön asui 
yksin (taulukko 14). Lapsettomassa parisuhteessa eli 
joka viides työtön (18 %) ja yksinhuoltajia vastaa
jista oli viisi prosenttia. Vanhempien luona asuvia 
työttömistä oli 13 prosenttia. Nuorimmassa ikäryh
mässä korostui kotona asuminen (56 %), 1980-lu
vulla syntyneillä yksin asuminen (35 %) ja kahdessa 
vanhimmassa ikäryhmässä perheellisy ys (57 % ja 
47 %). Nokiasta työttömäksi jääneistä hieman suu
rempi osa oli perheellisiä ja hieman pienempi osa 
yksin asuvia kuin muista työttömistä. Muilla työt
tömillä korostui myös vanhempien luona asuminen 
verrattuna Nokiasta työttömäksi jääneisiin, mikä 
selittyy sillä, että nuorimmassa ikäryhmässä vain 
muutama oli ollut töissä Nokiassa ennen työttö
mäksi jäämistään. 

Suurin osa työttömistä vastaajista sai ansiosidon
naista työttömy yspäivärahaa (41 %). Kelan peruspäi
värahaa sai viidesosa vastaajista (20 %), samoin työ
markkinatukea (21 %). Loput 19 prosenttia vastaajista 
ei saanut kyselyhetkellä minkäänlaista työttömyy
den perusteella maksettavaa etuutta. Tässäkin on 
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eroa sen suhteen, oliko henkilö jäänyt työttömäksi 
Nokiasta vai ei. Siinä missä muilla korostui ansio
sidonnainen päiväraha, Nokiasta työttömäksi 
jääneistä suurin osa ei saanut minkäänlaista työt
tömy yden perusteella maksettavaa etuutta. Jälkim
mäisistä lähestulkoon jokainen (94 %) oli tehnyt 
työsuhteen päättämissopimuksen eli ottanut ns. 
eropaketin työnantajalta. Tällöin heille ei muodostu 
oikeutta työttömy ysturvaan ennen laskennallisen 
irtisanoutumisajan päättymistä. 

Enemmistöllä (82 %) kyselyyn vastanneista työttö
mistä oli enintään ammatillinen koulutus ammat
tikoulusta tai ammatti-instituutista (taulukko 14). 
Korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai ammattikor
keakoulututkinnon) oli suorittanut 18 prosenttia 
työttömistä. Nokiasta työttömäksi jääneillä kou
lutustaso oli hieman korkeampi kuin muilla työt
tömillä. Ikäryhmien välillä on jonkin verran eroa 
koulutuksen suhteen; nuorimmassa ikäryhmässä 
tutkinnon suorittaneiden määrä oli pienempi kuin 
vanhemmissa ikäryhmissä. Tämä ei sinänsä ole yl
lättävää, sillä monilla nuorilla kyselyyn vastanneilla 
koulutus voi olla yhä kesken. 

Maahanmuuttajataustaisia (kansalaisuudeltaan 
muita kuin suomalaisia) oli vastaajista kahdeksan 
prosenttia. Heitä ei tarkastella tässä luvussa oma
na ryhmänään, vaan luvussa 8 avataan laadullisen 
haastattelututkimuksen avulla sitä, minkälainen 

tilanne työttömillä maahanmuuttajilla on Salossa 
ja millaiseksi he näkevät oman työmarkkinatilan
teensa ja omat työllistymismahdollisuutensa. 

5.3 Työnsaannin esteenä työn puute 

Yleisimpänä esteenä työllistymiselle pidettiin työ
paik kojen puutetta (78 %)1 (tauluk ko 16). Siinä, 
missä sukupuolen ei nähty estävän työnsaantia, iän 
mainitsi esteeksi yli kolmannes vastaajista (39 %). 
Erityisesti vanhimmassa ikäryhmässä ikä nähtiin 
esteeksi työnsaannille (79 %). Tosin myös nuorim
mat työttömät ajattelivat, että heidän ikänsä voi olla 
esteenä työllistymiselle. 

Puutteellisen koulutuksen mainitsi esteeksi lähes 
kolmasosa vastaajista (32 %) ja vanhentuneen tai 
heikentyneen ammattitaidon joka seitsemäs (14 %). 
Koulutuksen osalta Nokiasta työttömäksi jääneiden 
ja muiden työttömien välillä oli selkeä ero: ensin 
mainituista 46 prosenttia näki puutteellisen koulu
tuksen työnsaannin esteenä, kun taas jälkimmäi
sillä vastaava luku oli selvästi pienempi, 29  pro
senttia. Ikäryhmien välillä ei ollut vastaavaa eroa 
sen suhteen, pidettiinkö koulutusta puutteellisena. 
Erot liitty vät ennemminkin ammattitaidon ylläpi
tämiseen. Vanhemmissa ikäryhmissä koettiin, että 

1 Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto valmiiksi anne
tuista t yöllist ymisen esteistä. 

Taulukko 16. Työllistymisen esteet t yöttömien vastaajien kokemina ikär yhmittäin sekä entisen t yönantajan 
mukaan, %. 

Entinen 
t yönantaja Syntymävuosi 

1961– 1971– 1981– 1991– 
Työllist ymisen este Kaikki Nokia Muu 1963 1973 1983 1993 

Tarjolla olevien t yöpaikkojen vähäisyys 78 87 80 79 80 85 77 

Sukupuoli 3 6 2 6 4 2 0 

Ikä 39 47 39 79 28 6 36 

Puutteellinen koulutus 32 46 29 25 37 31 36 

Vanhentunut tai heikent ynyt 
ammattitaito 14 15 14 18 18 8 9 

Kielitaito 14 15 15 16 15 10 17 

Heikent ynyt f y ysinen ter veys 10 6 12 22 11 2 2 

Heikentynyt psyykkinen ter veys 4 3 5 5 4 6 2 

Hoivavastuu lapsesta tai muusta 
läheisestä 8 4 9 4 13 10 2 
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ammattitaito oli joko vanhentunut tai heikentynyt 
siinä määrin, ettei työmarkkinoiden tarpeisiin pys
tytty vastaamaan. 

Myös heikon kielitaidon nähtiin heikentävän työn
saannin mahdollisuuksia (14 %). Osalla työnsaan
nin esteenä oli hoivavastuu lapsesta tai muusta 
läheisestä (8 %). Vastaajan oman heikon tervey
den (fy ysinen terveys 10 % ja psyykkinen terveys 
4 %) nähtiin niin ikään heikentävän työnsaantia. 
Terveydentilaa pidettiin esteenä etenkin vanhem
missa ikäryhmissä. Vanhimmasta ikäryhmästä eli 
1960-luvulla syntyneistä jopa joka viides (22 %) 
koki, että heikentynyt fy ysinen terveys oli esteenä 
työn saannille. 

Terveydellisten syiden vuoksi Nokiasta työttömäksi 
jääneiden ja muiden välillä oli eroa. Kun Nokiasta 
työttömäksi jääneistä kuusi prosenttia näki heiken
tyneen fyysisen terveyden olevan este työn saannil
le, muilla vastaava luku oli 12 prosenttia. Heikenty
nyttä psyykkistä terveyttä piti työnsaannin esteenä 
kolme prosenttia Nokiasta työttömäksi jääneistä, 
kun taas muilla vastaava luku oli viisi prosent
tia. Ero näiden kahden ryhmän välillä on selkeä, 
mitä selittänee ainakin osin Nokiasta työttömäksi 
jääneiden lyhyempi työttömy yshistoria. Nokiasta 
työttömäksi jääneet ovat vielä vastikään olleet työ
terveyshuollon palvelujen piirissä, mikä voi osaltaan 
selittää heidän parempaa terveydentilaansa. 

Kyselyssä pyydettiin vastaajaa arvioimaan omaa 
terveydentilaansa. Nokiasta työttömäksi jääneistä 
73 prosenttia piti omaa terveydentilaansa hy vänä tai 
melko hy vänä. Muilla vastaava luku oli 66 prosenttia. 
Ero näiden kahden ryhmän välillä on selkeä. Tässä 
luvussa ei pureuduta tämän syvemmälle koettuun 
terveyteen tai muihin terveyteen liitty viin asioi
hin, sillä niistä raportoidaan tarkemmin luvussa 6. 

Työpaikkojen puute nähtiin selvästi suurimpana es
teenä työllistymiselle. Tämä näky y siinä, että usko 
työn saamiseen Salosta oli vastaajien keskuudessa 
jokseenkin heikko. Vain joka neljäs (25 %) vastaa
ja uskoi, että heillä oli jonkinlainen mahdollisuus 
saada ammattiaan vastaavaa työtä Salosta. Lähes 
puolet kysely yn vastanneista työttömistä (41 %) 
piti epätodennäköisenä, että Salosta löytyisi heille 
työtä ja joka viides (22 %) oli varma, että työtä ei 
löydy. Ikäryhmien välillä oli tässä suhteessa jonkin 
verran eroa. Kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä 
usko työpaikan löytymiseen oli jonkin verran vah
vempaa kuin vanhimmissa ikäryhmissä. Nokiasta 
työttömäksi jääneet olivat tässä suhteessa pessimis
tisempiä kuin muut työttömät; heistä 20 prosenttia 

vastasi työnsaannin Salosta olevan mahdollista, kun 
muilla vastaava osuus oli 28 prosenttia. 

Vaikka työnsaanti näyttäisikin epätodennäköiseltä, 
on tärkeää, että työllistymisen edellytyksiä ylläpide
tään ja edistetään aktiivisesti. Tässä suhteessa salo
laiset työttömät olivat kohtuullisen tyyty väisiä. Salon 
työvoimapalvelujen riittävyyteen oli tyytymätön vain 
joka viides (21 %) työtön ja palveluiden saatavuuteen 
vielä harvempi (19 %). Työttömiltä kysyttiin myös, 
miten hyödyllisiksi he olivat kokeneet saamansa työ
voimapalvelut. Tämän vastauksen kohdalla tyyty
mättömien osuus nousi jonkin verran korkeammaksi 
(37 %), mikä kuvastanee ainakin osittain sitä, miten 
vaikeaa uudelleen työllistyminen äkillisen rakenne
muutoksen alueella on. Asiakkaan näkökulmasta hy
väkään palvelu ei ole vaikuttava, jos lopputuloksena 
ei ole työllistyminen tai koulutukseen pääsy. 

Vastaajien arvioissa Salon työvoimapalveluista 
mielenkiintoista on melko selkeä ero vastauksissa 
Nokiasta työttömäksi jääneiden ja muiden välillä. 
Siinä missä Nokiasta työttömäksi jääneistä kolme 
neljästä (74 %) arvioi palvelut riittäviksi ja yhtä suuri 
joukko (75 %) helposti saataviksi, vastaavat luvut 
muilla olivat 49 ja 53 prosenttia. Eroa on myös sii
nä, miten hyödyllisiksi työvoimapalvelut koetaan. 
Nokiasta työttömäksi jääneistä 40 prosenttia koki 
hyötyneensä palveluista, kun muiden kohdalla vas
taava luku oli 32 prosenttia. 

Näin suuri ero näiden kahden ryhmän välillä se
littynee ainakin osin sillä, että äkillisen rakenne
muutoksen helpottamiseksi saatavat kansallinen 
ja EU-rahoitus on kohdistettu pitkälti Nokiasta 
työttömäksi jääneiden uudelleen koulutukseen ja 
yritystoiminnan tukemiseen. Vaikka muillekin on 
tarjolla palveluja, niihin ei ole pystytty panosta
maan samassa suhteessa kuin Nokiasta työttömäksi 
jääneiden palveluihin. 

5.4 Toimeentulo-ongelmat ja 
yksinäisyys työttömän arkea 

Työttömyydestä selviytymisessä oleellista on, mil
laiset sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset työttö
mällä on pärjätä arjessa. Sosiaaliseen ja taloudelli
seen hy vinvointiin liitty viä kysymyksiä esitettiin 
kaikille tutkimukseen osallistuneille, joten niiden 
osalta työttömien hy vinvointia voidaan verrata ylei
sesti Salon kaupungin asuk kaiden hy vinvointiin. 

Kysely yn vastanneista työttömistä enemmistö oli 
yleisesti elämäänsä kohtuullisen tyyty väisiä. Astei
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kolla 0–10 keskiarvo nousi niinkin korkeaksi kuin 
6,4. Tämä on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin 
keskimäärin salolaisten (7,6), laajemmin suomalais
ten työttömien (7,4) tai kaikkien vastaavanikäisten 
(20–52-vuotiaat) suomalaisten (8,1) keskuudessa 
(ESS Round 6 2012). Salolaiset ovat siis ty ytymät
tömämpiä elämäänsä kuin suomalaiset keskimää
rin ja erityisesti työttömien kohdalla ero on selkeä. 
Taustalla voivat vaikuttaa esimerkiksi heikko usko 
työn saamiseen tai jotkin muut Salon erityispiirteet, 
joihin ei tässä tutkimuksessa päästä kiinni. 

Sosiaalisen hy vinvoinnin osatekijöihin voidaan 
katsoa kuuluvaksi niin läheiset ihmissuhteet kuin 
laajemmin sosiaalinen kanssakäyminen, esimerkik
si harrastusten tai järjestötoiminnan kautta. Ihmis
suhteita pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–10, ja 
työttömät olivat keskimäärin kohtuullisen ty yty
väisiä tilanteeseensa (6,9). Kuitenkin, kuten yleisen 
elämäntyyty väisyydenkin kohdalla, keskiarvo oli 
selvästi huonompi kuin salolaisten keskuudessa 
keskimäärin (7,8). 

Nokiasta työttömäksi jääneet olivat jonkin verran 
tyyty väisempiä sekä elämäänsä yleensä (6,5) että 
ihmissuhteisiinsa (7,3) kuin muut Salon työttömät 
(6,3 ja 6,7). Työttömy yden ja etenkin sen mukanaan 
tuomien taloudellisten ongelmien on havaittu hei
kentävän hy vinvointia (esim. Ervasti ja Venetoklis 
2010). Nokiasta työttömäksi jääneet saivat pääosin 
yhä ansiosidonnaista työttömy yspäivärahaa tai 
elivät vielä eropaketin turvin, jolloin taloudelliset 
ongelmat eivät välttämättä olleet siinä määrin läsnä 
kotitalouksissa kuin pidempään työttömänä olleilla. 

Työttömien vähäisempi tyyty väisy ys ihmissuhtei
siin näky y siinä, että he kokivat itsensä useammin 
yksinäisiksi kuin salolaiset keskimäärin. Vähintään 
melko usein itsensä yksinäiseksi tuntevia oli työt
tömistä 24 prosenttia ja salolaisista keskimäärin 
14 prosenttia. Selkeää eroa ryhmien välillä selittä
nee ainakin osin se, että työttömät asuivat muita 
useammin yksin. Toisaalta yksinäisyyden kokemista 
selittänee myös se, että työttömät osallistuivat muita 
vähemmän erilaisten järjestöjen ja yhdistysten toi
mintaan. Vähintään kerran kuukaudessa tällaiseen 
toimintaan osallistui kaikista salolaisista 34 prosent
tia, työttömistä selvästi harvemmat, 25 prosenttia. 

Nokiasta työttömäksi jääneistä itsensä melko usein 
tai usein yksinäiseksi tunsi 16 prosenttia. Muilla 
työttömillä vastaava osuus oli 28 prosenttia. Eroa 
selittänee ainakin osin se, että Nokiasta työttömäksi 
jääneet olivat olleet keskimäärin lyhyemmän ai
kaa työttömänä ja siten heillä oli vahvempi yhteys 

entisiin työkavereihin. Ryhmien välistä eroa se ei 
kuitenkaan kokoaan selitä. Voikin olla, että Nokias
ta työttömäksi jääneet olivat sosiaalisesti mui
ta työttömiä aktiivisempia; vanha työyhteisö voi 
olla yhä tärkeä voimavara, samoin osallistuminen 
järjestö- ja yhdistystoimintaan. Vähintään kerran 
kuukaudessa järjestö- ja seuratoimintaan osallistui 
Nokiasta työttömäksi jääneistä 29 prosenttia, kun 
vastaava osuus muilla työttömillä oli 23 prosenttia. 

Työttömyydestä selviytymisessä ihmissuhteilla ja 
niiden laadulla on keskeinen merkitys. Myös uudel
leen työllistyminen on helpompaa, kun on sosiaa
lisia verkostoja ja sosiaalista pääomaa (Wanberg 
ym. 2002; Fugate ym. 2004). Tässä valossa Nokias
ta työttömäksi jääneillä on paremmat lähtökohdat 
kuin muilla Salon työttömillä. 

Viimeisenä tässä luvussa tarkastellaan työttömien 
taloudellista hy vinvointia (taulukko 17, s. 33). Tut
kimukseen osallistuneilta kysyttiin, mikä oli heidän 
kotitaloutensa pääasiallinen tulonlähde. Vaik ka 
vastaajaa py ydettiin arvioimaan pääasiallisinta 
tulomuotoa, oli osa vastaajista valinnut annetuis
ta vaihtoehdoista useamman kuin yhden. Tämän 
vuoksi taulukossa 17 näkyvät suhteelliset osuudet 
eivät pääasiallisen tulonlähteen osalta summaudu 
sataan, vaan voivat yhteensä olla enemmän. 

Noin puolessa (48 %) työttömien kotitalouksia ensi
sijainen toimeentulon lähde oli palkkatulo. Vastaa
vasti noin puolessa (46 %) kotitalouksia pääasialli
nen toimeentulon lähde oli työttömy ysturva. Noin 
joka kymmenes (8 %) kotitalous eli jonkin muun 
sosiaalietuuden varassa. Keskimääräiset työttömän 
kotitalouden nettotulot, eli tulot verojen jälkeen, 
olivat kuukaudessa 1 874 euroa. 

Työttömien kotitalouksien tulot muodostuivat sel
västi suuremmassa määrin työttömyysturvasta ja 
muista sosiaalietuuksista kuin salolaisten kotitalouk
sien tulot keskimäärin. Myös tulotaso oli jonkin ver
ran alhaisempi. Kun verrataan Nokiasta työttömäk
si jääneiden ja muiden työttömien kotitalouksien 
tulorakennetta, ei niissä ollut merkittävää eroa. Ai
noa selkeämpi ero liittyi muihin sosiaalietuuksiin 
kuin työttömyysturvaan: muista työttömistä sel
västi suurempi osa oli hakenut ja myös saanut sekä 
toimeentulotukea että asumistukea. 

Kyselyn ajankohdan aikaan osa Nokiasta työttömäk
si jääneistä nautti vielä aiempaa palkkaa vastaavaa 
kuukausituloa eropaketin muodossa. Heidän talou
dellinen tilanteensa oli siten turvatumpi kuin niiden 
työttömien, joiden pääasiallinen tulonlähde oli työt
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Taulukko 17. Vastaajien taloudelliseen hy vinvointiin liittyviä tekijöitä ikär yhmittäin sekä entisen t yönantajan 
mukaan, %. 

Entinen 
työnantaja Synt ymävuosi 

Kaikki 1961– 1971– 1981– 1991– 
Kaikki työttömät Nokia Muu 1963 1973 1983 1993 

Kotitalouden nettotulot 
euroa kuukaudessa, ka. 3 026 1 874 1 924 1 828 1 957 2 278 1 728 1 168 

Kotitalouden pääasiallinen tulonlähde 

Palkka 77 48 48 45 48 54 42 44 

Yrit ystulot 7 3 0 4 3 3 2 7 

Työttömyystur va 10 46 46 46 52 39 54 34 

Muut sosiaalietuudet 6 8 2 10 4 9 6 13 

Muut tulot 9 10 15 8 13 8 12 4 

tömyysturva. Vaikka keskimäärin tulotasossa ei ole 
ollut suurta eroa, on näiden kahden ryhmän välillä 
eroa siinä, miten paljon toimeentulo-ongelmia he 
ovat kokeneet ja missä määrin niiden ratkaisemi
seksi on tarvittu ulkopuolista taloudellista apua. 

Ikäryhmien välillä tuloissa on selvempiä eroja. Koti
talouden nettotulot olivat korkeimmat 1970-luvulla 
syntyneillä. Tätä vanhemmilla tulot olivat jonkin 
verran alhaisemmat. Selvästi pienimmät keskimää
räiset nettotulot olivat nuorimmassa ikäryhmässä. 
Nuorin ikäryhmä eroaa muista ikäryhmistä myös 
siinä, että heillä muut sosiaalietuudet muodostivat 
selvästi suuremman osan tuloista kuin muissa ikä
ryhmissä. Nuorin ikäryhmä koostui alle 25-vuo
tiaista, joiden työttömy ysturvan saantiehdot ovat 
selvästi tiukemmat kuin muilla. Usein nuoret ei
vät ole lainkaan oikeutettuja työttömyysturvaan, 
jolloin he joutuvat turvautumaan viimesijaiseen 
toimeentulotukeen tullakseen toimeen. Tämä ti
lanne näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa: 
nuorimmassa ikäryhmässä 35 prosenttia oli hake
nut ja saanut toimeentulotukea, kun vastaava osuus 
muissa ikäryhmissä jäi alle 20 prosentin. 

Työttömien heikompi taloudellinen tilanne näky y 
siinä, että työttömistä lähes puolet (47 %) oli tyyty
mättömiä kotitaloutensa nykyiseen elintasoon. Joka 
neljäs työtön (25 %) koki, että toimeentulo nykyisillä 
tuloilla oli erittäin vaikeaa ja kolmasosalla (32 %) 
oli vähintään jonkinlaisia vaikeuksia tulla toimeen. 
Nokiasta työttömäksi jääneiden turvatumpi talou
dellinen tilanne näkyi siinä, että muista työttömistä 
puolet (50 %) oli tyytymättömiä nykyiseen elinta
soonsa ja kulutusmahdollisuuksiinsa, kun taas en
tisistä Nokian työntekijöistä ty ytymättömiä oli joka 

kolmas (37 %). Turvatumpi taloudellinen tilanne 
näkyi myös siinä, että Nokiasta työttömäksi jää
neistä toimeentulon todella vaikeaksi koki selvästi 
harvempi (14 %) kuin muista työttömistä (31 %). 

Ikäryhmien välillä ei ollut suurta eroa siinä, miten 
helpoksi tai vaikeaksi toimeentulo kyselyhetken 
tuloilla koettiin. Eroa ei myöskään ollut tyytyväi
syydessä senhetkiseen elintasoon ja kulutusmah
dollisuuksiin. Ainoastaan nuorin ikäryhmä poik
kesi hieman muista ikäryhmistä siten, että he olivat 
elintasoonsa jonkin verran ty y ty väisempiä, eivätkä 
he myöskään kokeneet toimeentuloa yhtä vaikeaksi 
kuin vanhemmat kyselyyn vastanneet. Huomioita
vaa on, että verrattuna muihin ikäryhmiin nuoris
ta selvästi suurempi osa asui vanhempiensa luona 
(56 %). Tällä on väistämättä vaikutus toimeentuloon. 

Työttömän elämä riippumatta aiemmasta työnan
tajasta on taloudellisesti haastavampaa kuin mui
den salolaisten. Pienet tulot ovat johtaneet erilai
siin taloudellisiin ongelmiin: laskuja ei ole pystytty 
maksamaan tai niiden maksaminen on viivästynyt, 
vähemmän välttämättömiä menoja on pitänyt vä
hentää ja lääkkeitä on jäänyt ostamatta. Pahimmil
laan pienet tulot ovat johtaneet siihen, että työt
tömällä ei ole ollut varaa ostaa ruokaa ja hän on 
joutunut näkemään suoranaista nälkää. Aiemman 
tutkimuksen mukaan Suomessa yksin asuvista työ
markkinatuen saajista joka neljäs (25 %) on kokenut 
useasti nälkää (Ylikännö 2013). Salon työttömien 
keskuudessa vastaava osuus (10 %) ei ollut yhtä suuri 
osin siksi, että mukana olivat kaikki työttömät, eivät 
ainoastaan perusturvan varassa elävät. Silti joka 
kymmenes työtön oli Salossakin joutunut elämään 
usein nälässä pienten tulojen vuoksi. 



Muuttuva Salo

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

34 

Taulukossa 18 on esitetty suhteelliset osuudet niistä, 
jotka ovat kokeneet erilaisia toimeentulo-ongelmia 
vähintään muutaman kerran viimeisen vuoden ai
kana kyselyhetkestä. Tällöin pienten tulojen vuok
si nälässä eläneiden työttömien osuus oli jonkin 
verran suurempi eli 19 prosenttia. Toisin sanoen 
joka viides salolainen työtön oli joutunut tinkimään 
ruokahankinnoista viimeisen vuoden aikana siinä 
määrin, ettei ollut pystynyt tyydyttämään päivit
täistä ravinnon tarvettaan. 

Yleisintä on ollut, että pienten tulojen vuoksi oli 
vähennetty harrastamisen ja virkistäytymisen me
noja (taulukko 18). Kaksi kolmesta työttömien ko
titalouksista (64 %) oli joutunut tinkimään vähin
tään muutaman kerran viimeisen vuoden aikana 
harrastusmenoistaan. Yleistä on ollut myös se, että 

kuluneiden vaatteiden tilalle ei ollut voitu rahan 
puutteesta johtuen ostaa uusia. Näin oli ollut lähes 
puolella (42 %) työttömien kotitalouksista. 

Vuokran maksu tai asumiseen liitty vien maksujen 
maksaminen on viivästynyt vähintään muutaman 
kerran 30 prosentissa ja muiden laskujen maksami
nen 35 prosentissa kotitalouksia. Tuloja ja omaisuut
ta ei ole kuitenkaan jouduttu ulosmittaamaan kuin 
12 prosentissa työttömien kotitalouksista. Toisaalta, 
vaikka luku vaikuttaa pieneltä, se tarkoittaa, että 
useammassa kuin joka kymmenennessä työttömän 
kotitaloudessa vuokraa tai laskuja ei ole pystytty 
maksamaan missään vaiheessa. Jos uusia laskuja 
tulee ennen kuin vanhoja on pystytty maksamaan, 
on tilanne pidemmän päälle kestämätön. 

Taulukko 18. Koetut toimeentulo-ongelmat ja taloudellisen tuen hakeminen ikär yhmittäin sekä entisen työn
antajan mukaan. Osuudet vastaajista, jotka ovat kokeneet kyseisiä ongelmia vähintään muutaman kerran 
edellisen vuoden aikana, %. 

Entinen 
työnantaja Syntymävuosi 

Kaikki 1961– 1971– 1981– 1991– 
Kaikki työttömät Nokia Muu 1963 1973 1983 1993 

Taloudelliset ongelmat 

Vuokran maksu viivästynyt 16 30 14 37 26 32 35 27 

Laskujen maksu viiväst ynyt 22 35 18 43 27 38 36 45 

Pankkilainan lyhennystä tai 
korkoja ei ole pystytty 
maksamaan 8 18 11 21 18 14 22 16 

Omaisuutta tai tuloja on 
ulosmitattu 4 12 6 14 10 12 14 11 

Sairaalahoitoon ei ole 
hakeuduttu 5 14 3 18 8 15 14 22 

Lääkkeitä on jätetty 
hankkimatta 8 16 4 21 11 19 16 22 

Sairaudenhoidosta on 
jouduttu tinkimään 7 13 4 17 12 16 10 15 

Harrastus- ja virkistysmenoista 
on jouduttu luopumaan 48 64 56 69 64 71 64 58 

Kuluneiden vaatteiden tilalle ei 
ole voitu hankkia uusia 21 42 29 46 30 48 47 46 

On jouduttu olemaan nälässä 8 19 10 22 12 17 25 22 

Taloudellisen tuen hakeminen viimeisen 12 kk:n aikana 

On hakenut toimeentulotukea 7 18 5 25 15 12 17 35 

On hakenut asumistukea 6 15 8 21 11 15 21 19 

On hakeutunut 
velkaneuvontaan 1 2 0 2 2 0 4 0 
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Sairaalahoitoon on jättänyt hakeutumatta 14 pro
senttia kaikista työttömistä. Lääkärin määräämiä 
lääkkeitä on jättänyt hankkimatta vajaa viidennes 
vastaajista (16 %). Muusta lääkärin määräämästä 
sairaudenhoidosta on joutunut tinkimään 13 pro
senttia. Tämänkin tutkimuksen tulosten mukaan 
työttömien terveydentila oli heikompi kuin väestön 
keskimäärin (Heponiemi ym. 2008). Olisi tärkeää, 
että todetut sairaudet hoidettaisiin ja lääkittäisiin, 
jotta työttömän työkyky ei heikkenisi oleellisesti. 

Toimeentulo-ongelmien osalta Nokiasta työttömäksi 
jääneet erosivat muista työttömistä selvästi. Ero näi
den kahden ryhmän välillä on selkeä jokaisen koetun 
ongelman kohdalla. Tämäkin tulos vahvistaa luvus
sa aiemmin esitettyjä tuloksia siitä, että Nokiasta 
työttömäksi jääneiden taloudellinen tilanne on ol
lut turvatumpi. On kuitenkin selvää, että heidänkin 
taloudellinen tilanteensa heikkenee, jos työttömy ys 
pitkittyy. Ennen pitkää on odotettavissa, että hekin 
joutuvat tinkimään menoistaan nykyistä enemmän 
ja jopa näkemään nälkää pienten tulojen vuoksi. 

Ikäryhmien välillä ei ole yhtä selkeää eroa koetuis
sa toimeentulo-ongelmissa. Vanhimmassa ikäryh
mässä tilanne näyttää olevan hieman parempi kuin 
nuoremmissa ikäryhmissä. Nuorimmassa ikäryh
mässä ongelmia on ollut muita enemmän laskujen 
maksussa ja myös sairaalahoidosta ja lääkkeistä on 
jouduttu tinkimään. 1980-luvulla syntyneillä on 
puolestaan ollut muita enemmän ongelmia lainojen 
lyhennysten kanssa. He ovat myös muita useammin 
joutuneet elämään nälässä pienten tulojen vuoksi. 
Harrastus- ja virkistysmenoista sekä uusista vaate
hankinnoista ovat joutuneet muita useammin tin
kimään 1970-luvulla syntyneet työttömät ja heidän 
kotitaloutensa. 

5.5 Pohdinta 

Tässä luvussa tarkasteltiin salolaisia työttömiä ja 
työttömy y teen liitty viä tekijöitä alkaen työttömy y
den taustalla olevista syistä ja päätyen pienistä tu
loista johtuviin toimeentulo-ongelmiin sekä niiden 
vaikutuksiin työttömien hy vinvointiin. Työttömiä 
vertailtiin ensinnäkin ikäryhmittäin. Toisekseen hei
tä vertailtiin sen mukaan, olivatko he jääneet työt
tömiksi Nokiasta vai joltakin toiselta työnantajalta. 

Ikäryhmien välillä on luonnollisesti eroa sekä kou
lutustasossa että perhemuodossa. Nuorista selväs
ti suuremmalla osalla ei ollut taustalla suoritettua 
tutkintoa, toisin kuin muissa ikäryhmissä. Heistä 
osa oli jäänyt työttömäksi peruskoulun jälkeen tai 

opinnot olivat jääneet syystä tai toisesta kesken. Ta
loudellisesti nuorten tilanne oli silti turvatumpi, 
koska enemmistö heistä asuu vielä vanhempiensa 
luona. Perheellisiä oli nuorimmassa ikäryhmässä 
ainoastaan pieni osa, eikä kysely yn vastanneista 
yksikään ollut yksinhuoltaja. 

Nokiasta työttömäksi jääneet olivat jonkin verran 
muita Salon työttömiä vanhempia. Heidän keski
määräinen koulutustasonsa oli myös hieman kor
keampi kuin muilla Salon työttömillä. Mitä tulee 
työttömy yden syihin, valtaosa Nokiasta työttö
mäksi jääneistä oli irtisanottu. Noin joka neljäs 
kysely yn vastannut Nokiasta työttömäksi jäänyt 
oli irtisanonut itsensä. Voi tosin olla, että osa itse 
irtisanoutuneista ei miellä itseään työttömäksi niin 
kauan kuin he eivät saa työttömyyden perusteella 
maksettavaa työttömy ysetuutta. Toisaalta voi myös 
olla, että he ovat kokeneet tulleensa irtisanotuiksi, 
vaikka periaatteessa olisivatkin itse irtisanoutuneet. 

Jälkimmäinen ajatus saa tukea siitä, että noin 
puolet Nokiasta työttömäksi jääneistä ei saanut 
minkäänlaista työttömy ystur vaa, olipa se sitten 
ansiosidonnainen päiväraha tai Kelan maksama 
etuus. Heistä lähestulkoon kaikki olivat ottaneet 
eropaketin, mikä käytännössä merkitsee sitä, että 
he ovat itse irtisanoutuneet työstään. Muilla työttö
millä oli pääsääntöisesti oikeus työttömy ysturvaan. 
Osa heistä sai ansiosidonnaista päivärahaa, mutta 
enemmistön piti tulla toimeen Kelan maksamien 
työttömyysturvaetuuksien eli joko peruspäivärahan 
tai työmarkkinatuen avulla. 

Erityisesti nuorilla korostui Kelan työttömy ysturva
etuuksien käyttö: heistä lähes seitsemän kymme
nestä sai joko Kelan päivärahaa tai työmark ki
natukea. Muissa ikäryhmissä ansiosidonnaisen 
päivärahan saajien osuus oli selvästi suurin. Mitä 
tulee koettuihin työllistymisen esteisiin, on mie
lenkiintoista, että nuorista jopa joka kolmas koki 
oman ikänsä olevan esteenä työn saamiselle. Tosin 
vanhimmassa ikäryhmässä iän koki työllistymisen 
esteeksi huomattavasti suurempi osa; 1960-luvulla 
syntyneistä kahdeksan kymmenestä koki olevansa 
liian vanha saamaan työtä. 

Myös vähäinen koulutus nähtiin esteenä työnsaan
nille ja ehkä hieman yllättäen useammin Nokiasta 
työttömäksi jääneiden keskuudessa kuin muilla 
työttömillä. Tämä johtunee ainakin osin siitä, että 
Nokian antamaa koulutusta vastaavaa työtä ei enää 
ole tarjolla. Toisaalta myöskään aiemmat tutkinnot 
eivät auta, jos työkokemusta tutkinnon alalta ei ole 
tai ammattitaito on päässyt rapistumaan. 
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Terveyden osalta Nokiasta työttömäksi jääneet 
pitivät työllistymismahdollisuuksiaan parempina 
kuin muut työttömät. Tosin tässä tapauksessa iäl
lä näyttäisi olevan suurempi merkitys kuin sillä, 
mistä vastaaja oli jäänyt työttömäksi: vanhimmassa 
ikäryhmässä jopa joka neljäs koki oman fy ysisen 
terveytensä sen verran heikoksi, että se oli este työn
saannille. Myönteinen tulos on se, että nuorista ky
selyyn vastanneista heikon fy ysisen tai psyykkisen 
terveyden työnsaannin esteeksi mielsi vain kaksi 
prosenttia vastaajista. 

Tässä luvussa tarkasteltiin myös työttömien sosiaa
lista ja taloudellista hy vinvointia. Ei ole kovinkaan 
yllättävää, että työttömät olivat muita tyytymättö
mämpiä elämäänsä. Osin tämä johtuu työttömäksi 
jäämisestä ylipäätään. Toisaalta taustalla on myös 
aiempaa heikompi taloudellinen tilanne. (Ervasti 
ja Venetoklis 2010.) Verrattuna kaikkiin salolaisiin 
työttömien tulotaso oli selvästi alhaisempi. He oli
vat tästä syystä joutuneet muita useammin hake
maan täydentäviä sosiaalitur vaetuuksia ja myös 
viimesijaista toimeentulotukea tullakseen toimeen. 

Tästä huolimatta työttömät ja erityisesti muualta 
kuin Nokiasta työttömäksi jääneet olivat kohdan
neet erilaisia pienistä tuloista johtuvia toimeentulo
ongelmia muita useammin. Hyvin yleistä oli, että 
harrastus- ja virkistysmenoista oli jouduttu tinki
mään. Samoin uusia vaatteita ei ole läheskään aina 
ollut varaa ostaa vanhojen ja kuluneiden tilalle. 
Valitettavan usein ongelmia oli ollut myös lasku
jen maksun kanssa. Suurimpana elämänlaatua 
heikentävänä tekijänä voidaan kuitenkin pitää sitä, 
että työtön oli muita useammin joutunut elämään 
nälässä pienten tulojen vuoksi. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että äkillisen ra
kennemuutoksen taustalla oleva Nokian kokoon
panotehtaan sulkeminen ei vielä näy tehtaalta työt
tömäksi jääneiden elämässä kovinkaan vahvasti 
muutoin kuin työn menetyksenä, mitä ei suinkaan 
sovi vähätellä. Edessä on kuitenkin suuria taloudel
lisia ja sosiaalisia ongelmia, jos heidän kohdallaan 
työttömyys pitkitty y. Näin on etenkin niillä, jotka 
ovat hieman vanhempia ja joilla on puutteellinen 
koulutus tai heikentynyt ammattitaito. 

5.6 Asiantuntijapuheenvuoro 
Susanne Luukkonen, projektipäällikkö, Yrit ys
salon hallinnoima ESR-rahoit teinen palvelupis
teprojekti Salon Voimala 

Työnsä päättävien aktivointi tärkeää 

Palvelupisteprojekti ”Salon Voimala” rakennettiin 
vastaamaan äkillisen rakennemuutoksen haastei
siin Salon alueella. Se perustettiin alun perin Nokian 
tiloihin yhteistyönä Yrityssalon, Varsinais-Suomen 
TE-toimiston, Nokian ja Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kesken. Myöhemmin Salon Voimala 
sai omat tilat ja toimi samassa rakennuksessa Yri
tyssalon kanssa. Palvelupisteprojektin ensisijainen 
kohderyhmä olivat Nokian ja sen alihankkijoiden 
palveluksesta vapautuvat henkilöt sekä muut alueen 
työttömät työnhakijat. Kohderyhmänä olivat myös 
muun muassa alueella toimivat yritykset. 

Projekti toimi tiiviissä yhteistyössä Nokian, ELY-
keskuksen ja Yrityssalon kanssa ollessaan mukana 
suunnittelemassa, ohjaamassa ja informoimassa 
asiak kaita Nokian irtisanottaville järjestet yissä 
työnhaun muutosvalmennuksissa, joihin osallistui 
yli 1 000 henkilöä. Projektin puitteissa osallistuttiin 
myös ohjaamiseen ja informoimiseen yrittäjy ys
muutosvalmennuksissa. 

Ilman muutosvalmennuksia työnhakijoiden tilan
ne työmarkkinoilla olisi ollut huonompi. Äkilliset 
massiiviset irtisanomiset olisivat kuormittaneet vi
ranomaistahoja ja työnhakijoiden työnhakutaitojen 
ajan tasalle saattaminen olisi viivästynyt, mikä olisi 
vaikeuttanut aktiivista työnhakua heti työttömy y
den alkaessa. Lisäksi työnhaun muodot ja kanavat 
ovat muuttuneet viime aikoina (esim. työnhaku so
siaalisessa mediassa), joten työnhakutaitojen päivit
täminen on ollut erittäin tärkeä edellytys työnhaun 
aloittamiselle ja sen onnistumiselle. 

Myös työkykyä ylläpitävät tapahtumat ovat olleet 
tärkeitä työttömy yden pitkittyessä. Yhteisöllisy y
den tarve ja kiinnostus omasta hy vinvoinnista 
huolehtimiseen ovat motivoineet työnhakijoita 
osallistumaan muun muassa koulutuksiin, keskus
teluryhmiin ja muuhun yhteistoimintaan. Työkykyä 
ylläpitävän toiminnan tuloksena syntyi esimerkiksi 
Salon VoimaMartat -yhdistys. 

Tilanne Salon seudulla on työllistymisen kannalta 
haastava, mutta hy vin moni on kokenut onnistu
misia Nokian jälkeisellä työurallaan joko työllisty
mällä, yrittäjäksi ryhtymällä tai kouluttautumalla 
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täysin uudelle alalle. Salossa ”pinnan alla kuhisee”; 
eri tahot tekevät jatkuvasti työtä alueen tilanteen 
hy väksi. 

Salon Voimala rakennemuutoksen tukena 

Salon Voimala toimi helmikuusta 2012 lähtien 
Nokian tiloissa palvelupisteenä, jossa työskenteli 
henkilöitä sekä TE-toimistosta että Yrityssalos
ta. Kesäkuussa 2012 avattiin Yrityssalon tiloihin 
uusi Salon Voimala -palvelupiste. Palvelupisteillä 
tapahtuva asiointi oli suurelta osin työhallinnon 
viranomaisasiointia, mutta myös Yrityssalon pal
veluneuvojien panos oli merkittävä. Vuonna 2013 
Voimalassa oli 12  977 asiakastapahtumaa, joista 
8 193 oli TE-toimiston asiakastapahtumia. 

Palvelupiste jakoi työttömäksi jääneille informaa
tiota erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kou
lutusten avulla sekä antoi neuvontaa erilaisissa 
työllistymiseen, (uudelleen) kouluttautumiseen ja 
yrittäjy yteen liitty vissä kysymyksissä. Lisäksi pal
velupiste järjesti työkykyä ja hyvinvointia edistäviä 
tapahtumia ja tilaisuuksia. Tällä tavoin pyrittiin 
tukemaan työnhakijoiden työllistymismahdolli
suuksia ja asiakkaiden kilpailuky v yn säilymistä 
työmarkkinoilla. Tavoitteena oli myös estää työt
tömäksi jääneiden syrjäytyminen. Salon Voimalas
sa järjestettiin lukuisia työllistymiseen, uudelleen 
kouluttautumiseen ja työky v yn ylläpitoon liitty viä 
tapahtumia. Vuonna 2013 järjestettiin yhteensä 267 
tapahtumaa, joihin osallistui 675 henkilöä. 

Palvelupiste toimi myös alueen osaamisen näyte
ikkunana rekrytointitarpeessa oleville yrityksille. 
Palvelupiste teki muun muassa osaajakartoituksia 
Saloon sijoittumista harkitseville yrityksille. Voi
mala osallistui myös aktiivisesti erilaisiin rekry
tointimessuihin ja -tapahtumiin. Rekrytointi- ja/ 
tai palkkatukiasioissa Voimala neuvoi työnantajia, 
ja muutoinkin yritysten ja TE-toimiston välinen 
yhteistyö korostui aiempaan verrattuna. 

Yhteistyön merkitys rakennemuutoksessa 

Palvelupisteprojekti Salon Voimala ja siitä työttö
mäksi jääneille koituneet hyödyt eivät olisi toteu
tuneet ilman seudullista yhteistyötä. Äkillisessä 
rakennemuutostilanteessa Varsinais-Suomen ELY-
keskus, Nokia, Varsinais-Suomen TE-toimisto ja 
Yrityssalo yhdistivät voimansa kyetäkseen reagoi
maan irtisanomisiin. 

Palvelupisteprojekti edisti osaltaan uudenlaista 
yhteistyötä alueen toimijoiden kesken työttömy y
den vähentämiseksi. Projekti oli ainutlaatuinen 
joustavuudessaan, ja siinä toteutettiin jatkuvasti 
uusia käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia. Pal
velupisteiden päivittäiset toiminnot muuntautuivat 
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden 
mukaan. Toimintoja suunniteltaessa otettiin huo
mioon alueella jo olemassa olevat yhteistyökuviot 
ja pyrittiin hyödyntämään niitä sekä kehittämään 
uudenlaista yhteistyötä yhdessä kumppaneiden 
kanssa. Projektilla oli parhaimmillaan 101 yhteis
työkumppania. 

Yhteistyöllä oli suuri merkitys työttömäksi jäänei
den henkilöiden osaamisen markkinoinnissa. Voi
mala teki yhteistyössä entisistä Nokiassa ja sen ali
hankkijoilla työskennelleistä henkilöistä koostuvan 
vapaaehtoisverkoston kanssa salonseutulaista osaa
mista näkyväksi työnantajille. Haastavaksi koet
tiin korkeasti koulutettujen ICT-osaajien kompe
tenssien näky väksi tekeminen. 

Viestintä 

Viestinnän merkitys on ratkaiseva rakennemuu
tostilanteessa. Viestinnän eri keinoin (suora hen
kilökohtainen kontakti, sähköposti, ilmoitustaulu
tiedotteet, chat, verkkosivut) voidaan työsuhteiden 
päättyessä korostaa viranomaisasioinnin merkitys
tä. Salon Voimala toimi myös kanavana yhteistyö
kumppaneiden taustaorganisaation tavoitteiden 
toteuttamisessa; sen kautta yhteistyökumppanit 
tavoittavat nopeasti kohderyhmän asiakkaita. 

Projektissa kehitettiin uusia tapoja hallita asiakas
järjestelmän kautta isoa asiakasmassaa (henkilöi
den tietojen keruu sekä joukkosähköpostien ja teks
tiviestien lähettäminen). Hy väksi havaittiin se, että 
työnsä päättävien henkilöiden tietoja alettiin kerätä 
työsuhteiden ollessa vielä voimassa. Näin asiakkai
den tavoitettavuus ja tiedottamisen laajuus saatiin 
mahdollisimman kattaviksi. Irtisanomistilantees
sa irtisanottuja on hy vä muistuttaa palveluista ja 
viranomaisasioinnista useaan kertaan, ja toimiva 
viestintäkanava on perusedelly tys tälle. Kattava 
henkilötietorekisteri mahdollistaa myös kohden
netut rekry toinnit sellaisille yrityksille, jotka ovat 
kiinnostuneita juuri tietyn yrityksen irtisanomista 
työntekijöistä. Lisäksi se mahdollistaa anonyymit 
haut, osaajakartoitukset ja muut asiakaskyselyt. 
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5.7 Asiantuntijapuheenvuoro 
Professori Heikki Er vasti, Turun yliopiston sosiaali
tieteiden laitos 

Työttömyys ei ole kivaa 

Tutkimustietoa siitä, että työttömänä ei ole kiva olla, 
on vuosikymmenten varrella kertynyt runsaasti. 
Jo Jahodan klassisista 1930-luvun alun tutkimuk
sista (Jahoda ym. 1971) alkaen on korostettu sitä, 
kuinka työttömäksi jääminen vaikuttaa kielteisesti 
työntekijöiden itsekunnioitukseen ja asemaan per
heessä ja yhteiskunnassa. Tämä tulos on saavutettu 
lukuisissa muissakin tutkimuksissa. Eräs mielen
kiintoisimmista tutkimuksista työttömy yden ja 
hy vinvoinnin välisistä yhteyksistä on Lucasin ym. 
(2004) laaja pitkittäistutkimus, joka kattaa 24 000 
kohdehenkilön tiedot 15 vuoden ajalta. Lucas 
kumppaneineen osoittaa, että työttömy ys alentaa 
elämäntyyty väisy yttä voimakkaasti ja myös varsin 
pysy vällä tavalla. Uudelleen työllistyminenkään ei 
palauta elämäntyyty väisy yttä työttömy yttä edel
täneelle tasolle, ellei tulotasossa tapahdu erittäin 
huomattavaa kohentumista. Lisäksi Lucasin tut
kimusryhmä osoittaa, että uudelleen työttömäksi 
jääminen on jälleen uusi kolaus työttömän elämän
ty y ty väisy ydelle. Työttömy y teen ei totuta. 

Tiedetään siis tark kaan, että työttömy ydellä on 
hy vinvointia heikentävä vaikutus. Voi kuitenkin 
olla, että alun perin sosiaalipsykologiasta lähte
neessä pitkässä tutkimusperinteessä on liiaksikin 
korostettu työttömy yteen liitty viä psy ykkisiä kuor
mitustekijöitä. On nimittäin tutkimusnäyttöä siitä, 
että kaikkein eniten hy vinvoinnin lasku työttömyy
den aikana riippuu siitä, kuinka paljon toimeentulo 
heikkenee. Hy vinvoinnin lasku ei siis niinkään ole 
itse työttömy yden, vaan pikemmin työttömyyden 
aiheuttaman toimeentulon niukentumisen seuraus
ta. Olen omissa tutkimuksissani osoittanut tämän 
niin kotimaisilla (Ervasti 2004) kuin eurooppalai
sillakin (Ervasti ja Venetoklis 2010) tutkimusai
neistoilla. Aina Bakken (1933) klassisesta kirjasta 
The Unemployed Man lähtien onkin todettu, että 
taloudellinen ahdinko ja epävarmuus ovat ensisi
jaisimmat työttömyyteen liitty vät ongelmat. 

Salon työttömiä koskeva analy ysi tuottaa aiempien 
tutkimusten kaltaisia tuloksia. Työttömien hy vin
vointi on myös Salossa selvästi heikentynyt. Tutkitut 
henkilöt ovat olleet keskimäärin jo noin puolitoista 
vuotta työttöminä, mikä tarkoittaa sitä, että hy vin
voinnin heik kenemiseen liitty viä ongelmia on jo 
alkanut esiintyä. Asteikolla 0–10 salolaisten työt

tömien keskimääräinen arvio elämänty yty väisyy
destään saa arvon 6,4 ja kaikkien salolaisten arvok
si muodostuu selvästi parempi 7,6. Hy vinvoinnin 
heikkeneminen näky y myös siinä, että salolaiset 
työttömät ovat ty y tymättömämpiä ihmissuhtei
siinsa ja useammin yksinäisiä kuin muut salolaiset. 

Samalla on kuitenkin huomattava, että Salon työttö
millä on tiettyjä erityispiirteitä. Lähes kolmasosa tut
kituista työttömistä on jäänyt työttömäksi Nokiasta. 
Nämä henkilöt ovat suhteellisen koulutettuja, it
sensä melko terveiksi kokevia ja edelleen parhaassa 
työiässä olevia henkilöitä. Koulutus, terveys ja ikä 
ovat tärkeitä resursseja hy vinvoinnin kannalta, mut
ta erityisesti se, että Nokian palveluksessa olleilla 
on merkittävästi turvatumpi toimeentulo, nostaa 
aineistossa hy vinvointia kuvaavien mittareiden 
keskiarvoja. Valtaosa entisistä nokialaisista on tart
tunut nk. eropakettiin, jolloin toimeentulo vastaa 
työssäoloajan palkkaa vielä jonkin aikaa. On helppo 
ennakoida, että hy vinvoinnin suhteen ongelmat vas
taisuudessa kärjistyvät, ellei työllisyystilanne kohene 
olennaisesti. Jo nyt joka kymmenes salolainen työtön 
ilmoittaa joutuneensa elämään nälässä ja noin joka 
kuudes ilmoittaa joutuneensa jättämään lääkkeitään 
hankkimatta rahan puutteen vuoksi. 

Miltä salolaisten työttömien tulevaisuus näyttää? 
Nokian kokoonpanotehtaan alasajosta alkanut 
työttömyys on jo jatkunut melko pitkään. Sen seu
rauksia on todennäköisesti lievitetty olennaisesti 
eropakettien avulla. Vaarana on, että sosiaaliset on
gelmat kärjisty vät toimeentulo-ongelmien myötä. 
Ehdottomasti tärkeimpänä esteenä työllistymiselle 
pitävät työttömät itse sitä yksinkertaista seikkaa, 
että työpaikkoja ei ole tarjolla. Muina syinä mai
nitaan myös ikä ja puutteellinen koulutus. Paljon 
riippuukin siitä, mitä salolaisille on tarjolla työ- ja 
koulutusmark kinoilla. 

Salon viimeaikaiset kehityskulut antavat aihetta 
pohtia, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla sosiaali-
ja työttömy yspoliittisilla keinoilla voi olla. Suomalai
nen työttömy yspolitiikka kääntyi kansainvälisen esi
merkin pohjalta tiukempaan suuntaan jo 1990-luvul
la. Ensisijaisesti alettiin korostaa sitä, että työvoiman 
tarjontaan vaikuttaminen on avainasemassa, mikäli 
työttömyyttä halutaan vähentää. Työvoiman tarjontaa 
taas katsottiin parhaiten lisättävän oikeanlaisilla kan
nustimilla. Työttömy ysturvan taas epäiltiin aiheut
tavan vääränlaisia kannustimia, joten sen saamisen 
ehtoja tiukennettiin ja vaadittiin, että ansiosidon
naista työttömy ysturvaa alennettaisiin portaittain 
työttömy yden jatkuessa. Pian vaatimuslistalle nou
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si myös työttömy ysturvan (tai koko sosiaaliturvan) 
ehdollistaminen siten, että etuuden saamisen ehtona 
olisi osallistuminen jonkinlaiseen velvoitetyöhön. 
Esitetyt linjaukset ovat olleet työttömien kannalta 
varsin ristiriitaisia. Enitenhän työttömät haluavat 
työtä, mutta sitä ei haluta järjestää hyvällä ja ha
luttuna asiana, vaan pakolla ja velvoitteena. Tällä 
siis tarkoitan sitä, että ”osallistavan”, siis suorastaan 
nöyry yttävän velvoite- tai ”hyppytyön” järjestämis
tä suunnitellaan samaan aikaan, kun palkkatuetun 
työn ja työvoimakoulutuksen määrä vähenee. 

Salon tilanne osoittaa myös, että on syytä huomioida, 
minkälainen työmarkkinatilanne vallitsee, kun va
litaan toimenpiteitä. Tätä kirjoitettaessa TE-palvelu
jen verkkosivustolta Salosta löyty y alle 30 yli kolme 
kuukautta kestävää avointa työpaikkaa. Jos tarjolla 
olevien työpaikkojen määrä olisi suuri, voitaisiin 
ajatella, että erilaiset kannustamistoimenpiteet voi
sivat olla tehokkaita. Sen sijaan kun työpaikkoja on 
hyvin vähän tarjolla, ei ole realistista, että tiukim
millakaan työttömy yspoliittisilla kannustustoimilla 
saavutetaan muuta kuin se, että työttömien asemaa, 
olosuhteita ja hyvinvointia entisestään heikennetään. 
Tämä taas ei ole järkevää, jos pidetään tavoitteena 
sitä, että toimintakykynsä säilyttänyttä työvoimaa 
on saatavilla heti, kun tarvetta ilmenee. 

6 Terveys ja työkyky 

Tärkeimmät havainnot: 

Salolaisten ter veydentila oli hy vällä tasolla, 
mutta hoitoon pääsyssä koettiin ongelmia. 

Työttömien ter veydentila oli keskimäärin huo
nompi kuin työssä käyvien, ja heillä oli myös 
enemmän ongelmia ter veyspalvelujen saata
vuudessa. 

Työttömien t yökyv yn säilyttäminen on Salon 
ter veydenhuollolle haaste. 

6.1 Johdanto 

Nokian tehtaan sulkemisen vaikutukset yksilöihin 
jakautuvat useille elämän alueille Salossa. Välit
tömästi irtisanomisten vaikutukset realisoituvat 
työttömäksi joutuville. Välillisesti asuinkunnassa 
tapahtuvat sosiaaliset ja taloudelliset muutokset 
voivat vaikuttaa myös niihin henkilöihin, joita ir
tisanominen ei suoraan koske. Mikäli työttömien 

terveydentila eroaa väestön keskimääräisestä ter
veydentilasta, tai väestön terveydentilassa havaitaan 
muutos suuren irtisanomisen jälkeen, voidaan työt
tömyyttä pitää kansanterveyden kannalta riskiteki
jänä. Tässä luvussa selvitetään, millaiseksi salolaiset 
kokivat terveydentilansa ja työkykynsä. Kyselyssä 
salolaisia pyydettiin arvioimaan myös saamiensa 
terveyspalvelujen riittävy yttä ja terveydenhoidosta 
saamaansa hyötyä. Tulokset terveyteen liitty vistä 
kysymyksistä esitetään ikäryhmittäin, työttömille, 
työssä käy ville ja opiskelijoille. Taustamuuttujat on 
kuvattu luvussa kaksi. 

Aluksi on sy ytä pohtia, miten terveys ja työkyky 
määritellään, ja mitkä tekijät vaikuttavat yksilön 
hakeutumiseen terveyspalvelujen käyttäjäksi. Maa
ilman terveysjärjestö WHO määrittää terveyden 
moniulotteiseksi, vuorovaikutukselliseksi ja dynaa
miseksi tilaksi, joka koostuu yksilön ja ympäristö
tekijöiden yhteisvaikutuksesta (WHO 2014). Yk
silön kokema terveydentila on siten useiden osa
alueiden summa. Esimerkiksi, kun henkilöä pyyde
tään arvioimaan tämän hetkistä terveydentilaansa, 
yhdistyvät siinä sekä fy ysisen että psy ykkisen ter
veydentilan kokemukset. Terveydentilaa arvioi
daan lisäksi aina suhteessa ympäristöön; millaisia 
vaatimuksia terveydelle asettaa esimerkiksi työ tai 
päivittäinen selviytyminen. Tässä suhteessa työssä 
käy vien ja työttömien kokemukset omasta tervey
dentilastaan saattavat erota toisistaan. 

On todettu, että terveyspalvelujen käyttöön vaikut
tavat terveydentilan ja sairauksien lisäksi tarjolla 
olevien palvelujen määrä ja henkilön tottumukset 
palvelujen käy tössä (Jäntti 2008). Suomessa ter
veyspalvelujen tarjonta eroaa työssä käy vien ja 
työttömien välillä. Työssä käyvät kuuluvat taval
lisesti työterveyshuollon piiriin. Työter veyshuolto 
tarjoaa sairaudenhoitoa sekä terveyttä ylläpitäviä ja 
sairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Työssä käy vän 
terveydentilaa ja sairauspoissaoloja seurataan, ja 
työnantajalla on taloudellinen kannustin huolehtia 
työntekijöidensä työky vystä. Toisaalta työnantajalla 
on joissain tapauksissa myös velvoite ohjata henkilö 
terveyspalvelujen piiriin. Työttömillä on tavallisesti 
käytössään lähinnä kunnan järjestämiä terveyskes
kuspalveluja, ja he ovat tavallisesti säännöllisten ter
veystarkastusten ulkopuolella. Massairtisanomis
tilanteessa terveyskeskuspalvelujen voidaan olettaa 
ruuhkautuvan, kun suuri joukko uusia, aiemmin 
työterveyshuoltoa käyttäneitä henkilöitä tulee kun
nan palvelujen piiriin. 

Työvoimaan kuuluvalle väestölle suunnataan ter
veyspalvelujen lisäksi, tai niiden osana, työkykyä 
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ylläpitävää tai palauttavaa kuntoutusta. Kuntoutuk
sessa ollut henkilö saa tavallisesti tietoa palveluista 
ja hänelle annetaan suosituksia jatkotoimenpiteis
tä. Tällainen palveluohjaus saattaa vaikuttaa hänen 
myöhempään hakeutumiseensa terveyspalvelujen 
käyttäjäksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa on ha
vaittu, että ter veyspalvelujen käy ttö on pitkälti 
asiantuntijoiden, tavallisesti lääkärien, ohjaamaa. 
Esimerkiksi julkisiin erikoissairaanhoidon palve
luihin ei yleensä edes ole mahdollista päästä ilman 
lääkärin lähetettä (Jäntti 2008). 

Terveydellä on yhteys työkyky yn siten, että hyvä 
terveys on hyvän työky vyn keskeinen lähtökohta. 
Koskisen ym. (2006) tutkimuksen mukaan työ
ikäisten oma arvio omasta työky vystään on erit
täin voimakkaasti yhteydessä koettuun terveyteen. 
Erityisesti naisista terveytensä huonoksi kokevat 
arvioivat myös työkykynsä huonoksi. Huonoksi 
koettu terveys ei kuitenkaan automaattisesti aina 
merkitse huonoa työkykyä. Koskinen ym. (2006) 
havaitsivat, että terveyttään melko huonona pitä
vistä yli kolmannes ei arvioinut työkykynsä olevan 
rajoittunut. (Koskinen ym. 2006.) 

Terveys on yksi työky vyn osa-alue, mutta työkyky 
käsitteenä on terveyttä laajempi ilmiö. Työky vyn ra
joittuneisuuskin voi ilmetä sairauksista riippumat
ta. Työkyky yn vaikuttavat yksilötasolla terveyden 
lisäksi esimerkiksi työntekijän osaaminen, stressin
sietokyky, persoonallisuus, hallinnantunne työssä 
ja työprosessien sujuminen. Työelämään liitty vistä 
tekijöistä työkyky yn yhdistetään esimerkiksi työn 
organisointi, työnjako, työyhteisö, töiden sujuvuus 
ja kiire. (Mäkitalo 2003.) 

Työkyvyttömy yseläkkeelle johtava työky vyttömyys 
on aina sairausperuste. Vuosittain Suomessa siirtyy 
työky vyttömy yseläkkeelle yli 20 000 ihmistä (Suo
men työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2014). Suurim
mat syyt työky vyttömy yseläkkeisiin ovat mielen
terveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Terveydentila on aikaisempien tutkimusten perus
teella yhteydessä henkilön työkyky yn ja työttömän 
henkilön työllistymiseen. Terveyden ja hy vinvoin
nin laitos julkaisi vuonna 2008 katsauksen työt
tömyyden ja terveyden välisistä yhteyksistä. Tut
kimuksessa todettiin, että työttömät voivat sekä 
psy ykkisesti että fyysisesti keskimäärin huonom
min kuin työlliset. Ei kuitenkaan ole selvää, miten 
yhteys terveyden ja työttömy yden välillä viime kä
dessä rakentuu: johtaako työttömyys terveydentilan 
heikkenemiseen vai heikko terveys työttömy yteen. 
(Heponiemi ym. 2008.) Vaikka työttömy yden ja ne

gatiivisten terveysvaikutusten välillä on useissa tut
kimuksissa todettu yhteys, on sy y-seuraussuhteen 
suunta edelleen epäselvä. 

Aikaisemman kirjallisuuden perusteella voidaan 
kuitenkin erottaa ainakin kolme mahdollista vai
kutusmekanismia työttömyyden ja terveydentilan 
välillä. Ensinnäkin on mahdollista, että irtisanomis
tilanteissa tapahtuu valikoitumista. Tällöin ne hen
kilöt, joilla on terveysongelmia, saattavat muita hel
pommin menettää työpaikkansa (García-Gómez ym. 
2010). Terveydentilaltaan heikompien joutumista 
työttömiksi tukevat esimerkiksi Pensolan ym. (2006) 
havainnot siitä, että pitkään tai toistuvasti työttömä
nä olleiden työkyky oli huonompi kuin työllisten. 
Tehtaan lopettaessa toimintansa irtisanomisissa ei 
kuitenkaan tapahdu valikoitumista ter veydenti
lan suhteen, vaan irtisanomiset koskevat kaikkia. 
Schmitz (2011) on tutkinut laajalla paneeliaineistolla 
tehtaan sulkemisen vaikutusta irtisanottujen tervey
dentilaan. Tutkimuksessa ei löytynyt yhteyttä työttö
my yden ja terveydentilan välillä tehtaan sulkemisen 
takia työttömäksi jääneillä (Schmitz 2011). 

Toiseksi on mahdollista, että heikentynyt tervey
dentila vaikeuttaa uudelleen työllistymistä ja joh
taa siksi työttömyyden pitkittymiseen. Myös massa
irtisanomistapauksessa on mahdollista, että tervey
dentila vaikuttaa yksilön uudelleen työllistymiseen. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ter
veemmät työllisty vät nopeammin uudelleen (Hepo
niemi ym. 2008) ja että uudelleen työllistyneiden työ
kyky oli samalla tasolla kuin työssäkäy vien yleisesti 
(Pensola ym. 2006). Tehtaan lopettaessa toimintansa 
työttömäksi joutuneet ovat enimmäkseen työkykyi
siä. Kun tuhansia ihmisiä jää työttömäksi samaan 
aikaan, on selvää, että uusia työpaikkoja ei voi syntyä 
niin paljon, että kaikki työttömäksi jääneet työllis
tyisivät nopeasti. Esitettyjen tutkimustulosten va
lossa työkyvyn säilyminen ja ylläpitäminen onkin 
tärkeää uudelleen työllistymisen näkökulmasta. 

Kolmanneksi työttömy ys itsessään saattaa syn
nyttää terveysongelmia. Työttömy ys on siten kan
santerveyden kannalta riskitekijä. Terveystieteissä 
on tutkittu massairtisanomisten vaikutuksia sai
rastavuuteen ja kuolleisuuteen (Eliason ja Storrie 
2009 a ja b). Tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä 
toimeentulon epävarmuuteen liitty vään stressiin ja 
sen terveysvaikutuksiin, erityisesti sen vaikutuksiin 
mielenterveyteen (Dekker ja Schaufeli 1995; Barling 
ym. 1998; Nuttman-Shwartz ja Gadot 2012). Näis
sä tutkimuksissa on havaittu massairtisanomisten 
lisäävän alkoholisairauksia, mielenterveyssyistä 
johtuvia hoitojaksoja, liikenneonnettomuuksia ja 
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itsemurhia sekä kuolleisuutta (Sullivan von Wacher 
2009; Eliason ja Storrie 2010). Myös Classen ja Dunn 
(2012) havaitsivat tutkimuksessaan, että työttömyys 
lisää itsemurhariskiä. Tarkempi analy ysi osoitti, et
tei sy ynä ole työttömäksi jääminen itsessään, vaan 
työttömy yden pitkittyminen. 

Työttömy yden terveysvaikutukset vaihtelevat iän, 
sukupuolen, koulutuksen ja työttömy yden keston 
mukaan. Lisäksi ne vaikuttavat olevan yhteydessä 
kulttuurisiin tekijöihin. Iän merkitys näky y tut
kimustulosten mukaan muun muassa siinä, että 
työttömäksi jäämisen on havaittu olevan yhteydes
sä ahdistuneisuuteen erityisesti 31–55-vuotiailla, 
mutta nuoremmissa ikäryhmissä tätä yhteyttä ei 
ole havaittu (Breslin ja Mustard 2003). Sukupuoli 
vaikutti työttömien kokemiin mielenterveysongel
miin. Työttömän saama sosiaalinen tuki vähensi 
mielenterveysoireita naisilla mutta ei miehillä. 
(Hammer 1993.) Strandhin ym. (2013) tutkimuk
sessa havaittiin, että Irlannissa työttömyys oli mie
hillä naisia useammin yhteydessä mielenterveyson
gelmiin. Työttömy yden vaikutus mielenterveyteen 
on ainakin osin kulttuurisidonnainen asia, koska 
Ruotsissa vastaavaa eroa sukupuolien välillä ei ha
vaittu (Strandh ym. 2013). Koulutus vaikuttaa yksi
lön selviytymiseen työttömy ystilanteessa ja sen on 
todettu aiheuttavan eroja työttömyyden terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksiin (Christensen ym. 2006). 
Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin 
työttömy yden pitkittymisen olevan yhteydessä 
suurempaan kuolleisuuteen (Garcy ym. 2012). 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan salolaisten 
koettua terveydentilaa, terveyspalvelujen käyttöä ja 
työkykyä. Salolaisten vastauksia verrataan keskeis
ten kansallisten tutkimusten tuloksiin. Terveyttä 
koskevat kysymykset esitettiin kaikille vastaajille, 
mutta työkykyä koskevat kysymykset esitettiin 
vain työssä käy ville, koska vastaajaa py ydettiin 
arvioimaan työkykyään suhteessa tämänhetkiseen 
työhönsä. Tarkasteltavana on ensinnä se, millai
nen salolaisten terveydentila oli kyselyhetkellä eri 
ryhmissä ja olivatko he päässeet terveysongelmien 
ilmaantuessa riittävän nopeasti hoitoon, olivatko 
he saaneet tarvitsemaansa hoitoa ja oliko hoidosta 
heille apua. Terveyden riskitekijänä raportoidaan 
salolaisten alkoholin käyttöä koskevat tulokset. Li
säksi tarkastellaan työssä käyvien arviota omasta 
työky vystään ja työn kuormittavuudesta. Työkyvyn 
säilyttämisen kannalta varhaiskuntoutus on yksi 
keskeinen toimintamuoto. Lopuksi tarkastellaan 
varhaiskuntoutuksessa olleiden salolaisten työky
v yn uhkatekijöitä ja kuntoutuksesta koettua hyötyä. 

6.2 Salolaisten terveydentila edelleen 
hyvä 

Muuttuva Salo -kyselyssä vastaajilta kysyttiin itse 
koettua terveydentilaa, terveyspalvelujen käyttöä, 
hoidosta saatua hyötyä ja hoitoon hakeutumista es
täviä seikkoja. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi koki Salossa 19 prosenttia vastan
neista. Kuntatasolla salolaisten terveys oli keski
vertoa parempi: alueellisen terveys- ja hyvinvoin
titutkimuksen mukaan Salossa saatu tulos vastaa 
espoolaisten terveydentilaa (Kaikkonen ym. 2014). 
Iän kasvaessa terveydentilassa havaittiin kuiten
kin puutteita. Vanhimmassa tutkimusikäryhmässä 
(1961–1963 syntyneet) terveydentilansa koki keski
tasoiseksi tai sitä huonommaksi jo 28 prosenttia. 

Työttömillä terveydentila oli keskimäärin huonompi 
kuin työssä käyvillä, työttömistä 31 prosenttia koki 
ter veydentilansa keskitasoiseksi tai sitä huonom
maksi (työssä käyvistä 14 %). Terveydentilan ongel
mat keskittyivät työttömillä erityisesti vanhimpaan 
ikäryhmään, jossa 40 prosentilla terveydentila oli 
keskitasoinen tai sitä huonompi. Työttömillä oli myös 
enemmän ongelmia terveyspalvelujen saatavuudes
sa. Työttömät (24 %) kokivat työssä käy viä (13 %) 
useammin etteivät olleet päässeet hoitoon riittävän 
nopeasti (taulukot 19 ja 20, s. 42). Lisäksi työttömät 
(40 %) kokivat työssä käy viä (34 %) useammin, että 
jonotus oli estänyt heitä saamasta lääkärinhoitoa. 

Suurimpia terveysongelmat olivat niillä, jotka 
olivat pitkäaikaisesti sairaita tai työkyv yttömiä. 
Kolmannes heistä koki terveysongelmiin saaman
sa palvelut sekä riittämättömiksi että hyödy ttö
miksi. Pitkäaikaisesti sairaista kolmannes (35 %) 
koki, ettei ollut päässyt hoitoon riittävän nopeasti 
(vrt. työssä käy vistä 13 %) ja heistä neljäsosa (23 %) 
oli sitä mieltä, ettei saanut tarvitsemaansa hoitoa 
(vrt. työssä käy vistä 9 %). Lisäksi pitkäaikaisesti sai
raista 36 prosenttia koki, että saatu hoito ei auttanut 
(vrt. työssäkäy vistä 9 %). (Taulukko 20.) 

Opiskelijat kokivat terveydentilansa enimmäkseen 
hy väksi. Terveyspalvelujen saatavuudessa heillä 
oli samanlaisia ongelmia kuin työttömillä. Heistä 
21 prosenttia koki, ettei ollut päässyt hoitoon riittä
vän nopeasti ja 10 prosenttia, ettei saadusta hoidosta 
ollut heille apua. (Taulukot 19 ja 20.) Nuorimmassa 
ikäryhmässä raportoitiin eniten masennusta, vaik
ka heillä oli harvemmin diagnosoitu mielentervey
den sairauksia. Jatkotutkimuksella tulisi selvittää, 
keskitty vätkö terveyspalvelujen saatavuuden ongel
mat erityisesti mielenterveyspalveluihin. 
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Taulukko 19. Vastaajien koettu ter veydentila t yömarkkina-aseman ja ikär yhmän mukaan, %. 

Työmarkkina-asema Syntymävuosi 

Koettu 1961– 1971– 1981– 1991– 
ter veydentila Työt tömät Työssä käy vät Opiskelijat 1963 1973 1983 1993 

Hyvä 39 50 53 36 45 57 56 

Melko hy vä 30 36 33 36 37 29 31 

Keskitasoinen 25 12 12 21 13 12 11 

Melko huono 5 2 2 6 3 2 2 

Huono 1 0 0 1 1 1 0 

Taulukko 20. Hoitoon pääsy ja ter veyspalvelujen tarjoaman hoidon ar vioitu hyöt y työmarkkina-aseman mu
kaan. Täysin tai osittain eri mieltä olleiden vastaajien osuudet, %. 

Työmarkkina-asema 

Pitkäaikaisesti 
sairaat tai 

Työt tömät Työssä käy vät t yökyvyttömät Opiskelijat 

Pääsin hoitoon riittävän nopeasti 23 14 33 21 

Sain tar vitsemaani hoitoa 12 9 22 15 

Saamastani hoidosta oli minulle apua 9 8 36 10 

Taulukko 21. Työkykyä, työmäärää, työelämän muutoksia ja työilmapiiriä koskevat väittämät. Jokseenkin tai 
täysin eri mieltä olleiden vastaajien osuudet, %. 

Syntymävuosi 
Varhaiskuntoutuksessa 

1961– 1971– 1981– 1991– olleet 1961–1963 
1963 1973 1983 1993 syntyneet 

Tunnen, että f y ysinen työkykyni on hy vä 11 6 7 2 22 

Tunnen, että henkinen t yökykyni on hyvä 12 11 8 5 12 

Työmääräni on oikeassa suhteessa 
jaksamiseeni 20 17 19 14 20 

Muutokset työssäni eivät kuormita 
jaksamistani 37 35 34 16 60 

Työilmapiiri t yöpaikallani on 
kokonaisuudessaan hy vä 15 14 12 10 8 

Työpaikallani on esiint ynyt kiusaamista tai 
häirintää viimeksi kuluneen vuoden aikana 69 66 68 70 71 
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6.3 Alkoholiongelmia esiintyy yli 
50-vuotiailla 

Alkoholin liikakulutus on merkittävä kansantervey
den riskitekijä. Kyselyn mukaan Salossa säännöl
linen alkoholinkäyttö on yleisintä vanhimmassa 
tutkimusikäryhmässä. Työssä käy vät käyttivät al
koholia hieman työttömiä useammin. Humalaha
kuista juomista, jolloin kulutetun alkoholin määrä 
on enemmän kuin kuusi annosta kerralla, esiintyi 
eniten nuorilla. 

Aikaisemmat väestötutkimukset ovat osoittaneet, 
että suomalaisten säännöllinen, vähintään viikoit
tain tapahtuva alkoholinkäyttö on lisääntynyt sekä 
miehillä että naisilla. Molemmilla sukupuolilla al
koholinkäyttö on lisääntynyt eniten 50–69-vuo
tiaiden ikäryhmässä. Kerralla kulutetun alkoholin 
määrä on keskimäärin sitä suurempi, mitä nuorem
masta ikäryhmästä on kyse. (Mäkelä ym. 2010.) Ky
selyn mukaan salolaisten alkoholinkäyttö vastasi 
maamme keskimääräistä tasoa. 

6.4 Yli 50-vuotiailla ongelmia 
työkyvyssä 

Vanhimmassa ikäryhmässä noin 10 prosenttia 
työntekijöistä koki työkykynsä laskeneen (tauluk
ko 21, s. 42). Työssä käyvistä 14 prosenttia ilmoitti, 
että heillä oli sellainen sairaus tai vamma, josta oli 
haittaa työssä. Vastaajan iän kasvaessa työpaikan 
muutokset koettiin kuormittavammiksi ja työpai
kan ilmapiiri huonommaksi. Sen sijaan erityisesti 
nuoret työntekijät kokivat, että heillä oli riittävästi 
aikaa selviytyä tehtävistään työajalla. On todennä
köistä, että eri-ikäiset vastaajat toimivat työelämässä 
erilaisissa tehtävissä. Kokemuksen ja iän karttuessa 
työtehtävien sisältö saattaa muuttua vaativammak
si. Työn sisältö vaikuttaa todennäköisesti koettuun 
työn kuormittavuuteen, ja tulosta arvioitaessa tämä 
on sy ytä huomioida. 

Salolaisilla työssä käy villä oli kyselyn mukaan pit
käaikaissairauksia saman verran kuin maassa kes
kimäärin. Kyselytutkimuksessa Salosta saatu tulos 
on yhtäpitävä Työterveyslaitoksen laajan kansallisen 
Työ- ja terveys -haastattelututkimuksen kanssa. Suo
messa noin kaksi kolmasosaa työssä käyvistä arvioi 
terveydentilansa ikätovereihin verrattuna erittäin tai 
melko hyväksi. Joka seitsemännellä (14 %) haasta
telluista oli työtä haittaava pitkäaikaissairaus. Ylei
simpiä työssä haittaavia pitkäaikaissairauksia olivat 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet. (Kauppinen ym. 2013.) 

6.5 Työelämän muutoksiin etsitään 
apua kuntoutuksesta 

Varhaiskuntoutuksena t yöikäisille järjestetään 
erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena 
on työky v yn ylläpitäminen tai parantaminen ja 
työelämässä pysyminen. Vuosina 1961–1963 syn
tyneistä salolaisista 7 prosenttia ilmoitti olleensa 
varhaiskuntoutuksessa viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana. Kuntoutuksessa olleiden vaikeudet 
työelämässä jaksamisessa tulivat esiin työelämän 
muutostilanteista selviytymisessä. Kuntoutetuista 
60 prosenttia raportoi työelämän muutostilantei
den kuormittavan heitä (muista vastaavan ikäisistä 
kuormituksesta raportoi 37 %). (Taulukko 21.) 

Varhaiskuntoutuksessa olleista 70 prosenttia oli 
vastaushetkellä ansiotyössä, 13 prosenttia työttö
mänä tai lomautettuna ja 11 prosenttia pitkäaikai
sesti sairaana tai työky v y ttömänä tai eläk keellä 
(vastaavat prosentit koko ikäluokassa: työssä 75 %, 
työtön tai lomautettu 13 %, pitkäaikaisesti sairaa
na/työky vyttömänä/eläkkeellä 7 %). Noin kymme
nesosalla kuntoutuksessa olleista sairastaminen oli 
siten johtanut työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen. 
Lisäksi kuntoutukseen valikoituneet (17 %) olivat 
harkinneet vastaavan ikäisiä (10 %) useammin työ
ky v y ttömy yseläkkeelle siirtymistä. 

Työpaikkakiusaaminen kuormittaa kuntoutuksessa 
olleiden työyhteisöjä muita enemmän. Kiusaamis
ta esiintyi 20 prosentilla kuntoutuksessa olleiden 
työyhteisöistä, muiden työpaikoilla 16 prosentilla 
(taulukko 18). Erityisesti kriisiytyneet henkilösuh
teet voivat johtaa pitkään jatkuessaan mielentervey
den ongelmiin ja näihin seikkoihin kiinnitetään 
kuntoutuksessa tavallisesti huomiota. Kokonai
suudessaan kuntoutuksessa olleet (87 %) arvioivat 
kuitenkin työilmapiirinsä hieman paremmaksi kuin 
muut (76 %). 

Varhaiskuntoutuksessa olleet arvioivat kuntoutuk
sesta saamansa hyödyn hieman terveydenhuollosta 
saamaansa hyötyä paremmaksi. Kuntoutuksessa 
olleista 90 prosenttia vastasi, että hyötyi vähintään 
jonkin verran kuntoutuksesta. Vastaajilta kysyttiin 
myös tyyty väisy yttä saamiinsa terveydenhuollon 
palveluihin ylipäätään: 85 prosenttia oli sitä mieltä, 
että heidän saamistaan terveydenhuollon palveluis
ta oli ollut hyötyä. 
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6.6 Pohdinta destä melkein yhtä paljon kuin työttömäksi jääneen 
henkilön (Marcus 2013). 

Kun salolaisten koettua terveydentilaa verrataan 
THL:n Alueellinen terveys ja hyvinvointi -tutki
muksen tuloksiin, oli salolaisten terveys kokonai
suutena kyselyhetkellä keskivertokuntaa parempi. 
Työssäkäy vien salolaisten työkyky oli kansallisen 
tutkimuksen keskimääräistä tasoa. (Kaikkonen ym. 
2014.) Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Sa
lossa kansalaisten terveydentila oli kyselyhetkellä 
kokonaisuutena tarkasteltuna hyvällä tasolla. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, ettei Salossa olisi tunnis
tettavissa kansanterveyden kannalta riskitekijöitä. 

Keskeisin riskitekijä liitty y salolaisten työttömien 
työkyvyn säilyttämiseen. Työttömillä terveydentila 
oli keskimäärin huonompi kuin työssä käy villä ja 
työttömillä oli myös enemmän ongelmia terveys
palvelujen saatavuudessa. Suuri joukko henkilöi
tä on siirtynyt työterveyshuollon palveluista ter
veyskeskuspalvelujen käyttäjiksi, ja tutkimuksen 
tuloksen mukaan terveyspalveluja ei ole kunnassa 
riittävästi tarjolla. Työky vyn säilymisen suhteen 
erityinen riskiryhmä ovat tutkimuksen vanhim
paan ikäryhmään kuuluvat (1961–1963 syntyneet), 
joista 40 prosentilla terveydentila oli keskitasoinen 
tai sitä huonompi. Aikaisempien tutkimusten mu
kaan heikentynyt terveydentila vaikeuttaa henkilön 
uudelleen työllistymistä ja voi siksi johtaa työttö
my yden pitkittymiseen. 

Toinen havaittu ongelmakohta on nuorimman 
tutkimusikäryhmän, 1991–1993 syntyneiden, run
saat masennusoireet. Nuorimmassa ikäryhmässä 
raportoitiin eniten masennusta, vaikka heillä oli 
harvemmin diagnosoitu mielenterveyden sairauk
sia. Koettujen masennusoireiden ja diagnosoitujen 
sairauksien välinen ristiriita viittaa siihen, että ter
veyspalvelujen saatavuuden ongelmat keskitty vät 
nuorilla erityisesti mielenterveyspalveluihin. Vii
dennes nuorista vastasi, ettei ollut päässyt hoitoon 
riittävän nopeasti. 

Kolmas haaste Salon terveydenhuollolle ovat työt
tömy yden mukanaan tuomat terveysongelmat, 
jotka todennäköisesti realisoituvat vasta pidem
mällä aikavälillä. Aikaisemmat tutkimukset massa
irtisanomisten vaikutuksista osoittavat erityisesti 
mielenterveyshoitojaksojen lisäänty vän. Suurten ir
tisanomisten on havaittu lisäävän alkoholisairauk
sia, itsemurhia ja kuolleisuutta (Eliason ja Storrie 
2009a ja b). Mielenterveysongelmat eivät rajoitu 
pelkästään työttömäksi jääneisiin. Myös puolison 
mielenterveyden on havaittu kärsivän työttömyy-

Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaan voidaan 
työikäisille suunnata kuntoutustoimenpiteitä. Tässä 
kyselyssä saadut tulokset osoittavat, että varhaiskun
toutuksessa olleiden työkyvyn rajoitukset näkyivät 
selvimmin ongelmina työelämän muutostilanteista 
selviytymisessä. Yksilön työkyky yn ei vaikuta yk
sinomaan terveydentila, vaan työkyky on laajem
pi käsite. Kuntoutuksessa työkykyä voidaan tukea 
moniammatillisella yhteistyöllä ja palveluilla tervey
denhoitoa laajemmin. Todennäköisesti tästä sy ystä 
kuntoutuksessa olleet arvioivat kuntoutuksesta saa
mansa hyödyn terveydenhuollon palveluja parem
maksi. Työttömyyden kasvun myötä kuntoutuspal
velujen tarpeen voidaan Salossa odottaa kasvavan. 

Työttömyys on kansanterveyden riskitekijä, ja mas
sairtisanomisilla on todettuja ja aikaisemmissa tut
kimuksissa raportoituja terveysvaikutuksia (Dekker 
ja Schaufeli 1995; Barling ym. 1998; Eliason ja Storrie 
2009a ja b; Sullivan ja von Wachter 2009; Nuttman-
Shwartz ja Gadot 2012). Kun Salossa työttömyys 
on kasvanut nopeasti, tulisi kielteisten terveysvai
kutusten ehkäisyyn panostaa. Kyselyn tulosten ja 
aikaisempien tutkimusten tulosten mukaan Salossa 
kansanterveyden myönteinen kehitys on uhattuna. 
Tuloksista on tunnistettavissa riskiryhmiä, jotka 
tarvitsisivat nykyistä enemmän palveluja. Erityis
tä huomiota tulisi kiinnittää työttömien työkyvyn 
säilyttämiseen. Aikaisempien tutkimusten mukaan 
terveyshaittoja pystytään ehkäisemään yhteisölli
sellä toiminnalla (Christensen ym. 2006). Voidaan 
olettaa, että työttömille suunnatuilla toimenpiteillä, 
esimerkiksi koulutuksella, on todennäköisesti myös 
suojaavia vaikutuksia ter vey teen. 

6.7 Asiantuntijapuheenvuoro 
Ismo Hiljanen, kehittämispäällikkö, Kelan ter veys
osaston työkykyr yhmä 

Kelan uusi työkykyneuvontapalvelu tukee t yökyvyn 
ylläpitämisessä 

Työttömy yden huomattava kasvu vaikeuttaa työllis
tymistä niillä henkilöillä, joiden työkyky on jollain 
lailla rajoittunut. Kilpailu avoimista työpaikoista 
on kovempaa ja on todennäköistä, että ennemmin 
työllisty vät sellaiset henkilöt, joilla ei ole sairauksia 
tai vammoja. Tästä johtuen saattaa tulevaisuudessa 
olla entistä haastavampaa motivoida vajaatyökykyi
sy yden kanssa kamppailevia henkilöitä sitoutumaan 
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yhteiskunnan tarjoamiin tukitoimenpiteisiin. Hel
posti voidaan ajautua tilanteeseen, jossa jo lähtökoh
taisesti heikoimmassa tilanteessa oleville ei pystytä 
tarjoamaan minkäänlaisia realistisia mahdollisuuk
sia työllistyä, vaan heidän on tyytyminen elämi
seen sosiaaliturvan varassa. Pohdittavaksi nousee 
se, kuinka työttömäksi jääneitä voitaisiin parhaalla 
tavalla tukea paluussa työmarkkinoille tai aktiivi
seen työnhakuun. 

Kela tarjoaa työkykyneuvontapalveluja sairaus
päiväraha-asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työ
markkinoille paluuseen. Toimintamallissa työky
kyneuvojat suunnittelevat muiden asiantuntijoiden 
kanssa asiakkaan työkykyä tukevia ratkaisuja. Ke
lan neuvojat tekevät yhteistyötä sosiaali- ja tervey
denhuollon toimijoiden, työterveyshuoltojen, TE-
toimistojen, työeläkevakuutuslaitosten ja muiden 
kuntoutuksen järjestäjien kanssa. Tavallisimmin 
asiakkaalla on taustalla työttömyyttä, pitkiä sairaus
lomajaksoja ja ongelmia elämänhallinnassa. Tässä 
tilanteessa asiak kaan motivaatio työmark kinoille 
paluuseen saattaa olla heikko. Vuonna 2013 Kelan 
työkykyneuvontapalveluun ohjautui 4 738 asiakasta. 

Keskeisiä lähtökohtia työkyk yneuvontapa lve
lussa on mahdollisimman ajoissa ja aktiivisesti 
tapahtuva tilanteen kartoittaminen työky v y ttö
my yden kohdatessa, asiak kaan oman tahtotilan 
esiin ottaminen ja tukitoimenpiteiden järjestä
minen sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen koko 
prosessin ajan. Toiminna lla py ritään vä hen
tämää n t yöky v y ttömy yselä k keiden ha kemus
määriä. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä, 
mikäli asiakkaiden kanssa käydään jo sairauspäi
värahakaudella läpi kaikki ne mahdolliset vaihto
ehtoiset tukimuodot, joilla voidaan tukea asiak
kaan työelämään paluun tavoitetta. 

Tulevaisuudessa kaikkien toimijoiden palvelut tulisi 
saada yhdestä paikasta. Tämä madaltaisi palvelujen 
kynnystä. On tärkeää, että asiakkaille tulee näkymä 
siitä, että he ovat yksilöinä arvokkaita ja että pon
nisteluilla päästään niihin tavoitteisiin, joita hen
kilö on itselleen asettanut. Näin toimittaessa myös 
niillä henkilöillä, joilla on monialaisia ongelmia 
(sosiaaliset ja terveydelliset) olisi paremmat mah
dollisuudet päästä kiinni yhteiskunnallisiin toimin
toihin ja mahdollisesti myös takaisin työelämään. 

6.8 Asiantuntijapuheenvuoro 
Maria Vaalavuo, erikoistutkija, Ter veyden ja hy
vinvoinnin laitoksen ter veys- ja sosiaalitalouden 
yksikkö 

Politiikalla voidaan vaikuttaa työttömyyden 
negatiivisiin ter veysseurauksiin 

Työttömyyden kasvu antaa aihetta huoleen, ei vain 
kylmistä talousnäkökulmista katsottuna, vaan 
myös kansanter veyden kannalta. Työttömy yden 
on havaittu olevan yhteydessä mielenterveyson
gelmien, itsemurhien ja kuolleisuuden lisääntymi
seen. Heikko koettu terveys, pitkäaikaissairaudet ja 
epäterveelliset elämäntavat ovat yleisempiä työttö
millä verrattuna muuhun väestöön. Työttömy yden 
vaikutukset terveyteen kulkevat monia eri reittejä: 
1) alentunut tulotaso, taloudellinen turvattomuus ja 
köyhy ysriski, 2) sosiaalinen eristäytyminen ja työn 
psykososiaalisten hyötyjen menettäminen, 3) muut
tunut terveyskäyttäytyminen ja elintapamuutokset 
sekä 4) työttömyyden vaikutus myöhempään työl
lisyyteen voivat kaikki vaikuttaa työttömän tervey
dentilaan (Bartley 1994). Nämä erilaiset mekanismit 
vaativat sosiaali-, terveys- ja työllisyyspolitiikalta 
erilaisia toimenpiteitä, jos haluamme minimoida 
työttömy yden negatiiviset terveysvaikutukset työt
tömillä ja pitkäaikaistyöttömillä. 

Työttömyys voi entisestään syventää sosiaalista eri
arvoisuutta ja terveyseroja eri väestöryhmien välillä. 
Se voi lisätä epäterveellisten elintapojen omaksumis
ta. Se vähentää käytettävissä olevia julkisia resursseja 
ja voi siten vaikuttaa heikentävästi palveluiden ja 
erityisesti mielenterveyspalveluiden järjestämiseen 
aikana, jolloin palveluiden tarve samalla lisäänty y. 
Salon tapaus antaa mahdollisuuden tutkia näitä me
kanismeja. Samalla voidaan kuitenkin kysyä, onko 
Salo erilainen verrattuna Kainuuseen tai muihin 
alueisiin, jotka ovat taivaltamassa läpi suuren ra
kennemuutoksen. Työttömy yden vaikutukset eivät 
ole ennalta määrättyjä, vaan poliittisilla päätöksillä 
on suuri merkitys siinä, miten työttömyys heijastuu 
kuntalaisten terveyteen, palveluiden tuottamiseen 
ja hyvinvoivan kunnan visioon. 

Työttömy yden yhtäk kinen kasvu lisää luonnol
lisesti painetta julkisissa terveyspalveluissa, kun 
työterveyshuollon piirissä olleet siirty vät massana 
terveyskeskuksiin. Ennaltaehkäisy sekä ongelmien 
varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen 
ovat tärkeitä välineitä perusterveydenhuollossa eri
tyisesti niiden työttömien, jotka todennäköisim
min luisuvat mielenterveysongelmiin työttömy yden 



Muuttuva Salo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

46 

myötä, kohdalla. Verovarat vähenevät, mutta sa
malla menot kasvavat. Terveydenhuoltoon panos
taminen on kuitenkin myös investointi terveeseen, 
hy vinvoivaan ja näin ollen tuottavaan väestöön, 
mikä pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna on ensisi
jaisen tärkeää kunnan elinvoimaisuudelle. Kunnilla 
ei ole varaa jättää tätä investointia tekemättä. 

Terveyden ja työllisyyden välisiä yhteyksiä ja meka
nismeja on tutkittu paljon niin yksilö- kuin yhteis
kuntatasollakin. Yksi mielenkiintoinen paradoksi 
näiden välillä on se, että joidenkin tutkimusten 
mukaan työttömy ys yksilötasolla lisää kuolleisuu
den ja sairastavuuden riskiä, kun taas yhteiskunnan 
tasolla se on yhteydessä parempaan kansantervey
teen (Bezruchka 2009). Yhdysvalloissa Tapia ym. 
(2014) laskivat, että työn menetys lisää kuolemanris
kiä jopa 73 prosentilla, joka vastaa noin 10 vuoden 
lisäämistä henkilön ikään. Yleinen työttömy yden 
kasvu ja taloustaantuma ovat kuitenkin yhteydessä 
liikenneonnettomuuksien ja ilmansaasteiden vä
henemiseen, ja näin ollen vähentävät kuolleisuutta 
väestössä. Tämän paradoksin ilmentyminen on 
kuitenkin voimakkaasti yhteydessä yhteiskunnal
lisiin rakenteisiin, erityisesti siihen, miten hy vin 
työttömyysturva on toteutettu ja millaisia sosiaali-
ja terveyspalveluita työttömäksi jääneille on tar
jolla. Esimerk iksi miesten itsemurhien yhteys 
työttömyyteen on merkittävä kaikissa muissa eu
rooppalaisissa hy vinvointivaltioissa Pohjoismaita 
lukuun ottamatta (Nordström ja Grönqvist 2014). 
Suomen ja Ruotsin kokemukset myös 1990-luvun 
alun lamasta kertovat, että vahva sosiaaliturva 
onnistui ehkäisemään laman aiheuttamia negatii
visia terveysseurauksia tehokkaasti (Lahelma ym. 
2002). Hy vinvointivaltiolla ja kunnalla palvelui
den järjestäjänä on siis perustavanlaatuinen rooli 
puskuroida työttömy yden negatiivisia vaikutuksia 
ja pyrkiä työllistämään pikimmiten työttömäksi 
jääneet. Kuntapalveluiden avulla voidaan puuttua 
myös negatiivisiin selviytymisstrategioihin, joihin 
osa työttömistä saattaa tukeutua henkilökohtaisen 
kriisin seurauksena. Tällaisia on esimerkiksi liial
linen alkoholin käyttö. 

Salon tilanteessa on hyvä myös huomioida konteks
tin vaikutus työttömy yden kokemiseen yksilötasol
la. Aiempi tutkimuskirjallisuus osoittaa, että työttö
myysasteen ollessa korkea työttömien kuolleisuus ja 
itsemurhat ovat alemmalla tasolla kuin työttömyy
den ollessa vähäistä (Martikainen ym. 2007; Mäki ja 
Martikainen 2012). Massatyöttömyyden yhteydessä 
terveysriski voi siis Salossakin olla pienempi. Tähän 
voi vaikuttaa valikoituminen, eli työttömäksi päätyy 
suuren työttömy yden aikana terveempiä henkilöitä 

(kuten Nokian tapaus erityisesti osoittaa) kuin vä
häisen työttömyyden aikana, mutta myös psykolo
gisesti työttömyyden leima voi olla pienempi, kun 
naapuritkin ovat samassa veneessä. 

Salon tapaus ja Muuttuva Salo -hanke antavat 
mahdollisuuden siihen, että Nokiasta työttömiksi 
jääneiden uudelleen työllistymistä ja sen vaiku
tuksia ja yhteyttä terveyteen voidaan analysoida 
pitkittäisaineistolla samoja henkilöitä seuraamalla. 
Useissa tutkimuksissa on todettu, että työttömy ys 
jättää pitkäkestoiset arvet: uudelleen työllistyneillä 
kestää kauan ennen kuin heidän hy vinvointinsa 
palaa työttömy yttä edeltäneelle tasolle. Martikai
nen ja Valkonen (1996) esimerkiksi huomasivat, että 
työttöminä olleilla töihin palanneilla kuolleisuus oli 
edelleen suurempaa kuin niillä, jotka olivat olleet 
jatkuvasti työllisinä, toisaalta kuolleisuusriski oli 
pienempi kuin työttömillä. Salon hankkeen tutki
musasetelma ei valitettavasti anna myöten sen tut
kimiseen, miten työttömäksi tuleminen vaikuttaa 
terveyteen, sillä tiedossa ei ole henkilöiden työttö
myyttä edeltänyttä terveydentilaa. 

Salon tapauksessa on tärkeää muistaa, että mahdol
liset leikkaukset palveluissa tulevat aikana, jolloin 
niiden tarve on suurinta. Työttömien ja muiden 
kuntalaisten pääsy laadukkaiden hy vinvointipal
veluiden pariin tulee tulevaisuudessakin taata. Jat
kotutkimuksen avulla nähdään, miten Salon kunta 
tässä haasteellisessa tilanteessa onnistuu. Harjoitet
tu politiikka vaikuttaa siihen, miten Nokian teh
taan kaatuminen ja kasvanut työttömy ys heijastu
vat kuntalaisten terveyteen. Kunnan lisäksi myös 
muu suomalainen sosiaaliturva on avainasemassa 
terveyden tukemisen kannalta. Tutkimus tukee aja
tusta siitä, että investointi sosiaalipolitiikkaan on 
myös vaikuttavaa terveyspolitiikkaa: Stuckler ym. 
(2010) osoittivat, että sosiaalimenot olivat merkittä
västi yhteydessä nk. sosiaalisista olosuhteista, kuten 
alkoholista, johtuviin kuolemiin, mutta terveysme
not eivät olleet. Sosiaalimenojen terveysvaikutukset 
tulevat köyhy yden ja tuloerojen vähentämisen, en
nalta ehkäisevien sosiaalipalveluiden sekä riittävän 
toimeentulon turvaamisen kautta. 



Muuttuva Salo

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

 

47 

7 Asuminen ja muuttoliike 

Tärkeimmät havainnot: 

Omaan asuinalueeseen oltiin enimmäkseen ty y
tyväisiä, eikä häiriökäyttäytymistä juuri koettu. 

Kunnan tulevaisuus nähtiin erittäin synkkänä. 
Erityisesti huolettivat kunnan taloudellinen ti
lanne ja työllisy ysmahdollisuudet. 

Salosta pois t yöntäviä tekijöitä ei juurikaan 
noussut esille. Nuoret ovat aktiivisimpia muut
tamaan, usein opiskelun takia. 

Julkiseen liikenteeseen ja palveluihin oltiin 
t y y t ymät tömämpiä kehysalueella kuin Salon 
kaupunkialueella. 

7.1 Johdanto 

Alueellinen rakennemuutos ja työttömy yden kasvu 
johtavat usein alueellisen poismuuton vilkastumi
seen (Alatalo ym. 2008). Työn perässä voidaan muut
taa kauaksikin. Toisaalta erilaiset tekijät vaikuttavat 
siihen, että päätös muuttamisesta ei välttämättä ole 
helppo. Puolison työ, lapset ja myös vakiintunut 
ystäväpiiri ovat tekijöitä, joiden voidaan olettaa 
olevan vaakakupissa pohdittaessa muuton hyviä ja 
huonoja puolia. Työn vaikutus muuttoliikkeeseen 
näky y muuttoliikkeen suuntana: Suomessa alueel
linen muutto tapahtuu enimmäkseen runsaan työt
tömyyden alueilta vähäisen työttömy yden alueille. 
(Pek kala 2003.) 

Suomessa on 1990-luvulta alkaen ollut trendinä 
muuttoliikkeen suuntautuminen etenkin pääkau
punkiseudulle ja muille kaupunkialueille, kuten 
Turkuun, Tampereelle ja Ouluun (Pekkala 2003). 
Muuttovoittoisille alueille muuttoliike aiheuttaa 
haasteita esimerkiksi asumisen, infrastruktuurin 
ja palveluiden näkökulmasta. Toisaalta muuttoliik
keestä aiheutuu ongelmia myös muuttotappioalueil
le. Se voi pahimmillaan laukaista kurjistumisen 
kierteen, jossa alueet menettävät erityisesti nuo
ria ja työssä käyviä asukkaita. Tämä johtaa kunta
talouden näkökulmasta ongelmiin verotuspohjan 
kavetessa. Heikompi verotuspohja johtaa edelleen 
säästöpaineisiin ja leik kauksiin julkisissa palveluis
sa. Palvelusektorin kurjistuminen saattaa osaltaan 
voimistaa muuttoliikettä edelleen. (Valtiovarain
ministeriö 2013.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on Salon 
kaupunki, jossa yksipuolinen elinkeinorakenne voi
daan nähdä korkean työttömyyden lisäksi muuttoa 
lisäävänä tekijänä. Pitkälti IT-sektorin varaan no
jannut teollisuus on vaikeuksissa, ja työttömy ys on 
viimeisimpien mittausten mukaan Salon seudulla 
jopa 15,6 prosenttia (Tilastokeskus 2014b). Uusia 
työpaikkoja ei synny siinä määrin kuin vanhoja on 
hävinnyt, etenkään IT-sektorille. Työttömien työn
hakijoiden vaihtoehtona on joko kouluttautua toisel
le alalle tai yrittää löytää työtä Salon ulkopuolelta. 

Muuttoliikettä ja alueellisten työmark kinoiden 
kehittymistä selitetään usein työnetsintäteorian 
avulla. Teorian mukaan muuttoon vaikuttaa ensi
sijaisesti niin sanottu kynnyspalkka. Toisin sanoen 
työtön työnhakija arvioi muuton hyödyt ja kustan
nukset suhteessa nykyisiin ja odotettavissa oleviin 
tuloihin (Holm ym. 2008). Asumismuodolla on työ
voiman liikkumisen kannalta suuri merkitys, sillä 
muuton kustannukset voivat siitä riippuen nousta 
hyvinkin suuriksi (Cameron ja Muellebauer 1998). 
Esimerkiksi asunnon vaihtamisesta aiheutuvat kus
tannukset saattavat vaikeuttaa muuttamisaikeita. 
Suomessa omistusasuminen on hy vin yleistä, mitä 
on usein arvosteltu sen haitallisesta vaikutuksesta 
työvoiman liikkuvuuteen (ks. esim. Oswald 1996). 
Omistusasunnosta irtautuminen on usein muihin 
asumismuotoihin verrattuna vaikeampaa, ja eten
kin vaikean taloudellisen tilanteen vallitessa asun
non my yminen voi olla hy vin hankalaa. Toisaalta 
Hämäläisen ja Böckermanin (2004) tutkimuksesta 
käy ilmi, ettei omistusasuminen sinänsä vaikuta 
alueelta pois muuttoon, vaan asuntomarkkinat vai
kuttavat ennemminkin tulomuuttoon, sillä suurien 
kaupunkien korkeat vuokrat saattavat vaikeuttaa 
alueelle muuttamista. 

Työnetsintäteoria ei yksin pysty selittämään muut
toliikettä, sillä se pelkistää muuttamisen pitkälti 
materiaalisiin lähtökohtiin. Muuttoliikettä tutkit
taessa on otettava huomioon myös niin sanotut in
himilliset kustannukset, toisin sanoen muutokset 
muun muassa sosiaalisissa suhteissa tai asuinym
päristössä. (Holm ym. 2008.) Vaikka työ yleisellä 
tasolla on keskeinen muuttoliikettä selittävä tekijä, 
yksilötasolla sen merkitys varsinaisen muuttopää
töksen tekemiseen ei näytä kovinkaan merkittävältä. 
Aiemman tutkimuksen mukaan työ selittää vain 
noin 20 prosenttia suomalaisten viimeisimmistä 
muuttosyistä (Nordisk Ministerråd 2002). Varsinkin 
työttömät muuttavat Suomessa työn perässä har
vemmin kuin monissa muissa maissa (Valtiovarain
ministeriö 2013). Erityisesti pidempään työttömänä 
olleet ikääntyneet työttömät liikkuvat alueellisesti 
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vähän. Tämä vaikeuttaa osaltaan heidän aktivoin
tiaan takaisin työelämään. (Holm ym. 2008.) 

Työn lisäksi perhesiteet ovat yksi keskeinen muutto
päätöksiä selittävä tekijä: koska perheessä on aina vä
hintään kaksi henkilöä, muuttamisen hyödyt ja kus
tannukset eroavat yksinäiseen henkilöön verrattuna. 
Muuttopäätöstä punnitessa tulee ottaa huomioon 
molempien puolisoiden tulevaisuudennäkymät 
(Mincer 1978). Päätösprosessiin vaikuttaa myös se, 
onko perheessä lapsia. Mitä suurempi on perheen 
koko, sitä vahvemmat ovat siteet nykyiseen asuin
paikkaan ja sitä suuremmat ovat myös muuttamisen 
inhimilliset ja sosiaaliset kustannukset. (Holm ym. 
2008.) 

Myös ikä vaikuttaa siihen, kuinka valmiita ihmiset 
ovat muuttamaan. Nuorilla siteet nykyiseen asuin
alueeseensa ovat usein heikommat, mikä helpottaa 
osaltaan muuttopäätöstä. Heillä on myös edessään 
koko aikuisiän työelämä ja siten myös pidempi aika 
hyötyä muutosta. (Holm ym. 2008.) Nuorten muut
toalttius näky y niin kunnan sisäisessä kuin kuntien 
välisessäkin muuttoliikkeessä. Tähän vaikuttavat 
ennen kaikkea elämäntilanteiden suuret muutokset, 
esimerkiksi lapsuudenkodista poismuuttaminen 
ja opiskelu toisella paikkakunnalla. (Juntto 2007.) 
Myös työvoiman liikkumisen kannalta nuoret ovat 
aktiivisimpia, sillä korkean työttömy yden alueelta 
muuttavat ensimmäiseksi juuri nuoret (Holm ym. 
2008). 

Koulutus vaikuttaa osaltaan muuttoalttiuteen, 
jolloin korkeampi koulutus yleensä lisää muutto
alttiutta (Ritsilä ja Ovaskainen 2001). Suomessa 
etenkin korkeasti koulutetut muuttavat aktiivisesti 
valmistumisen jälkeen, ja heidän muuttonsa keskit
ty y alueellisesti erityisesti Uudellemaalle (Peltonen 
2004). Koulutuksen vaikutus on samansuuntainen 
silloinkin, kun alueellinen työllisy ystilanne on 
huono (Holm ym. 2008). Muuttotappiokuntiin jää 
siten vähemmän koulutettuja ja ikääntyneempiä 
työttömiä, joiden edellytykset työllistyä uudelleen 
ovat usein muita heikommat. Kuitenkin myös kor
keakoulutettujen muuttohalukkuus vähenee, kun 
heidän työmarkkina-asemansa vakiintuu ja siteet 
asuinalueelle vahvistuvat (Holm ym. 2008). Ei siis 
ole aivan yksiselitteistä, että Salosta lähtisivät kor
keasti koulutetut nuoret ja jäljelle jäisivät ennen 
kaik kea ikääntyneet työttömät. Muuttamiseen 
vaikuttavat monenlaiset tekijät ja yleisesti ottaen 
päätöksiä muuttamisesta toiselle asuinseudulle teh
dään harvoin: vuositasolla vain kolme prosenttia 
suomalaisista muuttaa asuinseutukunnalta toiselle 
(Holm ym. 2008). 

Salossa pitkään jatkunut positiivinen muuttoliike 
on kääntynyt negatiiviseksi. Työpaikkojen puute ja 
ainakin tällä hetkellä heikot tulevaisuudennäkymät 
ovat osaltaan johtaneet siihen, että nuorten lisäksi 
myös työikäiset ovat päättäneet muuttaa pois Salos
ta. Tässä luvussa tarkastellaan yhtäältä salolaisten 
muuttohalukkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Toisaalta luvussa tarkastellaan sitä, miten ty yty
väisiä Salon kaupungin asukkaat ovat asuinaluee
seensa. Lähtökohtaisena ajatuksena on, että Salossa 
meneillään oleva rakennemuutos vaikuttaa muutto
alttiuteen sekä suoraan että välillisesti asuinalueen 
viihtyvyyden kautta. Työttömyys tuo mukanaan 
erilaisia sosiaalisia ongelmia, eikä tilannetta helpota 
kaupungin tiukka taloudellinen tilanne. Erityinen 
haaste on, mikäli työttömy ys keskitty y tietyille 
asuinalueille kaupungin sisällä. 

7.2 Salolaisten asuminen: 
omistusasuntoja ja omakotitaloja 

Kyselyssä salolaisille esitettiin kysymyksiä asumi
sesta, muuttamisesta ja tyyty väisyydestä asuinaluet
ta kohtaan. Näitä tarkastellaan seuraavaksi sekä 
ikäryhmittäin että työmarkkina-aseman mukaan. 
Kysely yn vastanneista salolaisista puolet (51 %) 
oli asunut nykyisen Salon alueella kaksikymmen
tä vuotta tai pidempään. Keskimäärin Salossa oli 
asuttu 23 vuotta, joista nykyisellä asuinalueella 
12 vuotta ja nykyisessä asunnossa 9 vuotta. Kau
pungin sisäistä muuttoliikettä oli siis jonkin verran. 
Osa sisäisestä muuttoliikkeestä lienee käytännössä 
nuorten muuttoa pois vanhempiensa luota omaan 
asuntoon. Toisaalta kyse lienee myös siitä, että 
perheet muuttavat suurempiin asuntoihin: vuokra
asunnoista omistusasuntoihin ja kerrostaloista 
omakotitaloihin. 

Kyselyyn vastanneista salolaisista joka kolmas oli 
asunut nykyisen Salon alueella koko ikänsä. Muualta 
Saloon oli muutettu yleensä työn vuoksi. Saloon tai 
sen entisiin liitoskuntiin oli työn perässä muutta
nut 20 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisin sy y 
muuttamiselle olivat perhesy yt (18 %). Osalla syynä 
oli ollut paluu entiselle kotiseudulle (7 %) ja joillakin 
opiskelu (5 %). Näyttää siis Salonkin kohdalla siltä, 
että vaikka yksilötasolla punnitaan erilaisia asioi
ta muuttoon liittyen, työn perässä ollaan valmiita 
muuttamaan. Aiemmin osa Nokiaan palkatuista 
työntekijöistä pendelöi töihin muualta, esimerkik
si Turusta, kun taas osa muutti asumaan Saloon. 

Salossa omistusasuminen on selvästi yleisin asu
misen muoto (taulukko 22, s. 49). Kolme neljästä 



Muuttuva Salo

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

49 

Taulukko 22. Vastaajien asumis- ja asunnonhallintamuodot ikär yhmittäin ja t yömarkkina-aseman mukaan, %. 

Asunnon hallintamuoto Asumismuoto 

Asumisoikeus-
Omistus- Vuokra  tai omistus- Omakoti- Rivitalo/ 

asunto asunto oikeusasunto talo paritalo Kerrostalo Muu 

Kaikki 77 22 1 60 23 16 1 

Syntymävuosi 

1961–1963 87 12 1 68 18 12 2 

1971–1973 88 11 1 72 19 8 1 

1981–1983 78 22 0 49 33 16 2 

1991–1993 53 45 2 45 24 29 2 

Työmarkkina-asema 

Työlliset ja muut 
kuin työttömät 79 20 1 61 23 15 1 

Nokiasta tai 
alihankkijoilta 
työttömäksi 
jääneet 72 27 1 47 23 29 1 

Kaikki t yöttömät 61 38 1 50 24 24 2 

kyselyyn vastanneesta salolaisesta asui omistus
asunnossa. Viidesosa asui vuokralla ja vain hy vin 
harva asumisoikeus- tai omistusoikeusasunnos
sa. Omistusasuminen on tulosten valossa jonkin 
verran yleisempää Salossa kuin Suomessa keski
määrin. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista 
72 prosenttia asuu omistusasunnossa, kun vastaava 
osuus kyselyyn vastanneista oli 77 prosenttia (Ti
lastokeskus 2015). Ikäryhmien välillä on asunnon 
hallintamuodossa eroa niin, että nuoremmat asuvat 
muita ikäryhmiä selvästi harvemmin omistamas
saan asunnossa. Todennäköisesti tämän kyselyn 
omistusasunnoissa asuvista nuorista valtaosa asui 
yhä vanhempiensa luona, sillä yleensä nuorilla 
vuokra- ja kerrostaloasuminen on vanhempia ikä
ryhmiä huomattavasti yleisempää (Juntto 2007). 

Asunnon hallintamuoto vaihtelee myös työmark
kina-aseman mukaan. Muilla kuin työttömillä, eli 
pääosin työllisillä, omistusasuminen oli yleisempää 
kuin työttömillä. Nokiasta ja sen alihankkijoilta 
työttömäksi jääneet asuivat useammin omistus
asunnossa kuin Salon työttömät keskimäärin. 
Tämä näky y vastaavasti vuokra-asunnoissa asuvien 
suhteellisissa osuuksissa: useimmin vuokralla asui
vat työttömät. Myös aikaisemmista tutkimuksista 
on noussut esiin nimenomaan työttömien työllisiä 
suurempi keskittyminen vuokra-asuntoihin ja ker
rostaloihin (esim. Juntto 2007). 

Kysely yn vastanneista salolaisista 60 prosenttia asui 
omakotitalossa. Kerrostalossa asuvia on Salossa koko 
maata vähemmän. Kyselyyn vastanneista salolaisista 
16 prosenttia asui kerrostaloissa, kun koko maassa 
vastaava luku on 44 prosenttia. Rivi- tai paritalossa 
asui salolaisista kyselyyn vastanneista 23 prosenttia. 

Myös asumismuodossa näkyvät sekä ikäryhmien 
että työmarkkina-asemien väliset erot. Vanhemmis
sa ikäryhmissä asutaan muita useammin omakoti
talossa, kun taas nuorilla kerrostalossa asuminen on 
muita yleisempää. Rivi- tai paritalo näyttäisi olevan 
joko nuoremman sukupolven valinta tai välivaihe 
siirryttäessä kerrostalosta omakotitaloon. Työlliset 
asuvat työttömiä useammin omakotitalossa ja työt
tömät puolestaan työllisiä useammin kerrostalossa. 
Tässä tutkimuksessa ei valitettavasti pystytä vastaa
maan kysymykseen, onko tällainen eri työmarkki
na-asemassa olevien ryhmien välinen ero sy y vai 
seuraus. Vuonna 2015 toteutettava seurantakysely 
voi kuitenkin valottaa asiaa jossain määrin. 

7.3 Asukkaat pessimistisiä kaupungin 
tulevaisuuden suhteen 

Arviota Salosta asuin- ja elinympäristönä kysyt
tiin neljästä eri näkökulmasta: kunnan taloudel
lisen tilanteen, työllisy ystilanteen, kuntalaisten 
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Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden näkemykset Salon tilanteesta (% vastaajista). 
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vaikuttamismahdollisuuksien ja kunnan yleisten 
kehitysnäkymien suhteen. Kaupungin vaikea työl
lisyystilanne ja tiukentunut kuntatalous näkyivät 
luonnollisesti vastaajien kielteisinä arvioina kunnan 
tilanteesta. Yli puolet salolaisista näki kunnan talou
dellisen tilan erittäin huonona, eikä työllisyystilan
teen suhteen oltu paljon optimistisempia (kuvio 9). 

Vertailtaessa eri ikäryhmiä keskenään ei näkemyk
sissä kaupungin tilanteesta noussut esiin merkittäviä 
eroja. Sekä nuoremmat että ikääntyneemmät näkivät 
kunnan tilanteen yhtä heikkona. Työttömät näkivät 
kunnan tilanteen hieman muita heikompana, mutta 
kovin suurta eroa työttömien ja muiden välillä ar
vioissa nykyisestä ja tulevasta kehityksestä ei ollut. 

Salolaiset suhtautuivat myönteisimmin kuntalais
ten vaikuttamismahdollisuuksiin ja kunnan yleisiin 
kehitysnäkymiin. Näidenkin osalta näkemykset oli
vat kuitenkin ennemmin kielteisiä kuin myönteisiä, 
sillä yli puolet vastanneista piti sekä vaikuttamis
mahdollisuuksia että tulevia kehitysnäkymiä melko 
tai erittäin huonoina. Yleisesti ottaen arviot kun
nan nykyisestä ja tulevasta tilanteesta olivat varsin 
pessimistisiä. Tulosten valossa kaupunginjohtajan 
huoli yleisestä asenneilmapiiristä tuntuu siten var
sin perustellulta (Rantakokko 2011). 

Kyselyssä kysyttiin myös mielipidettä erilaisten 
asuinalueen viihtyvyyteen ja houkuttelevuuteen 
liittyvien tekijöiden kehityksestä kolmen viimeisen 
vuoden aikana. Eniten muutoksia nähtiin tapahtu

neen julkisen liikenteen yhteyksissä sekä palvelui
den saatavuudessa. Lähes puolet (43 %) kyselyyn 
vastanneista salolaisista katsoi julkisten liiken
neyhteyksien muuttuneen huonompaan suuntaan. 
Tyytymättömyys korostui niin sanotuissa kunta
liitoskunnissa eli niissä entisissä kunnissa, jotka 
liittyivät yhteen Salon kanssa vuoden 2009 alusta. 
Liitoskunnissa asuvista kyselyyn vastanneista jopa 
59 prosenttia oli tyytymättömiä julkisen liikenteen 
kehitykseen viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Tyytymättömyys julkiseen liikenteeseen tulee esiin 
myös siinä, että yli puolet vastanneista (57 %) oli sitä 
mieltä, että julkiseen liikenteeseen pitäisi panostaa 
nykyistä enemmän. Tässäkin Salon kaupunkialue ja 
liitoskunnat eroavat toisistaan, sillä siinä missä kau
punkialueella tätä mieltä oli 49 prosenttia vastaajis
ta, liitoskunnissa vastaava osuus oli 64 prosenttia. 
Vaikka tutkimuksen tarkoituksena ei ole asettaa en
tisiä liitoskuntia, Salo mukaan lukien, vastakkain, 
on hyvä tuoda esille, että äkillinen rakennemuutos 
kohtelee kuntalaisia eri tavalla riippuen siitä, missä 
päin kuntaa he asuvat. 

Kun taloudellinen tilanne on tiukka, palveluita voi 
olla pakko karsia, ja usein siinä kärsivät alueet, joilla 
asukkaita on vähemmän. Näin lienee tapahtunut 
myös Salossa, sillä Salon kaupunkialueen ja mui
den liitoskuntien asukkaiden näkemykset erosivat 
merkittävästi, mitä tulee palveluiden saatavuuteen 
ja niiden kehitykseen viimeisen kolmen vuoden ai
kana. Liitoskunnissa kehityksen katsoi menneen 
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Taulukko 23. Osuudet vastaajista, jotka katsovat tilanteen asuinalueellaan joko muuttuneen vähän tai paljon 
parempaan suuntaan (+) tai vähän tai paljon huonompaan suuntaan (–), %. 

Kaikki Salon kaupunkialue Kehysalueet 

+ – + – + – 

Rauhattomuus ja 
häiriköinti alueella 7 13 5 16 6 10 

Yleinen tur vallisuus 6 11 6 12 6 9 

Rakennetun ympäristön 
kunto 17 26 18 25 17 27 

Palveluiden saatavuus 13 37 17 21 8 55 

Julkiset liikenneyhteydet 4 43 4 27 4 59 

Sosiaalinen vuorovaikutus 
asukkaiden välillä 16 13 16 11 15 15 

Olosuhteet 
kokonaisuudessaan 12 23 14 16 10 29 

Kehitys seuraavan viiden 
vuoden aikana 27 40 29 34 24 46 

huonompaan suuntaan yli puolet vastaajista (55 %), 
kun Salon kaupunkialueella osuus oli selvästi pie
nempi, 21 prosenttia. Vastaavasti selvästi suurempi 
osa kaupunkialueella asuvista (17 %) kuin entisten 
liitoskuntien alueella asuvista (8 %) katsoi palvelui
den saatavuuden parantuneen. 

Liitoskunnissa koettiin oman asuinalueen yleinen 
kehitys ja olosuhteet kokonaisuudessaan heikom
miksi kuin Salon kaupunkialueella. Lisäksi tulevan 
kehityksen suhteen oltiin liitoskunnissa selvästi 
pessimistisempiä kuin kaupunkialueella. Toisaalta 
liitoskunnissa nähtiin asuinviihty vyyteen vaikutta
vat tekijät myönteisemmin kuin kaupunkialueella. 
Näihin tekijöihin lukeutuivat yleinen turvallisuus 
sekä rauhattomuuden ja häiriköinnin puuttuminen. 

Kuten taulukon 23 luvuista nähdään, monen asuin
viihtyvy yteen liitty vän tekijän kohdalla asukkaat 
eivät olleet nähneet muutosta suuntaan tai toiseen. 
Joidenkin asioiden kohdalla jopa yli 70 prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, että viimeisen kolmen 
vuoden aikana ei ollut tapahtunut muutosta pa
rempaan tai huonompaan suuntaan. 

7.4 Asuinalueisiin ollaan tyytyväisiä 

Tässä tutkimuksessa asuinty yty väisyyttä ja viihty
mistä asuinalueella on tarkasteltu subjektiivisesti eli 
on kerätty tietoa asukkaiden omista kokemuksista ja 
näkemyksistä, mitä tulee asuinviihty vy yteen. Vaik
ka samoja asioita voitaisiin tarkastella suurelta osin 

myös objektiivisin mittarein (esim. tapahtuneet ri
kokset alueella), alueen asukkailla saattaa olla jossain 
määrin tai jopa täysin erilainen kuva esimerkiksi 
oman asuinalueensa turvallisuudesta kuin objektii
viset mittarit antavat ymmärtää (Rasinkangas 2013). 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia 
häiriöitä heidän asuinalueellaan oli ollut ja miten 
usein. Sen sijaan, että tässä tarkasteltaisiin eri tekijöi
tä erikseen, on niiden pohjalta luotu yksi muuttuja2. 
Tämän summamuuttujan yhtey ttä eri taustate
k ijöihin (su kupuoli, i kär yhmä, asumismuoto, 
kotitalousty yppi, työmarkkina-asema) on analysoi
tu varianssianaly ysin (MCA-analyysi) avulla (tau
lukko 24, s. 52). Kun analyysi tehdään tällä tavoin, 
voidaan tuloksia verrata Turun asuinalueista tehdyn 
tutkimuksen tuloksiin (ks. Rasinkangas 2013). 

Yleisesti Salossa ei nähdä olevan juurikaan sosiaa
lisia häiriöitä, sillä yhtäkään kysytyistä häiriöte
kijöistä ei kyselyyn vastaajien arvioiden mukaan 
esiintynyt usein. Keskiarvo oli kaikissa tarkastel
luissa ryhmissä varsin korkea, mikä osoittaa, että 
sosiaalisia häiriöitä koettiin kaiken kaikkiaan hyvin 
harvoin tai ei koskaan. Salolaiset näyttivät siis olevan 
yleisesti melko tyytyväisiä asuinalueisiinsa ainakin 
siinä mielessä, että suuria häiriöitä ei niissä vas
taajien mukaan esiintynyt. Kyselyyn vastanneista 
esimerkiksi vain joka kymmenes oli viimeisen vuo
den aikana pelännyt arkisin pimeällä asuinalueella 
kävelemistä. Saatu tulos vastaa hy vin aiemman tut
kimuksen tulosta, jonka mukaan Suomessa noin 

2  Summamuuttujan Cronbachin alfa -ar vo = 0,779. 
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Taulukko 24. Asuinalueen sosiaalisen epäjärjest yksen kokeminen. MCA-analy ysi. 

Muuttuja (selitysaste suluissa) N Keskiar voa (Beeta vakioitu) 

Sukupuoli (0,017) 

Mies 3 549 20,36 

Nainen 3 344 20,46 

Ikär yhmä*** (0,11) 

1961–1963 1 992 20,43 

1971–1973 1 821 20,52 

1981–1983 1 616 20,80 

1991–1993 1 465 19,85 

Asumismuoto***(0,301) 

Omakotitalo 4 221 21,01 

Rivi-/paritalo 1 592 20,15 

Kerrostalo 1 080 18,50 

Kotitaloustyyppi (0,03) 

Yksin asuva 1 109 20,43 

Yksinhuoltaja 273 20,13 

Lapseton pari 1 324 20,39 

Lapsiperhe 3 363 20,40 

Yhdessä vanhempien kanssa asuva 824 20,61 

Työmarkkina-asema (0,081)*** 

Työssä käyvä 4 647 20,57 

Työtön 921 20,18 

Pitkäaikaisesti sairas tai t yöky v ytön 134 20,13 

Opiskelija 535 20,11 

Perhevapaalla oleva, omaishoitaja 323 20,10 

Eläkkeellä 154 19,64 

Varusmies- tai siviilipalveluksessa 179 19,94 

R2 0,13 

a Mitä har vemmin vastaaja on kokenut häiriötä asuinalueellaan, sitä suurempi on keskiar vo. Suurimmillaan keskiar vo voi saada ar von 25. 
* p < 0,05, * * p < 0,01, ** * p < 0,001. 

60 000 asukkaan kaupungeissa asukkaat ovat tyy
tyväisimpiä asuinalueeseensa (Juntto 2007). 

Sosiaalisten häiriöiden kokeminen näyttää Salossa 
olevan yhteydessä erityisesti ikään ja asumismuo
toon. Nuorin ikäryhmä, eli vuosina 1991–1993 syn
tyneet, koki asuinalueensa turvattomammaksi kuin 
muut. Tämä vastaa Turun asuinalueita tarkastelleen 
tutkimuksen tuloksia (Rasinkangas 2013). Rasin
kangas (2013) selittää ilmiötä nuorten suuremmalla 
liikkumisella, jolloin epäsosiaalista käytöstä tulee 
havaittua enemmän. Koska tässä tutkimuksessa 

ei määritelty, kuinka suuri oma asuinalue on, voi 
käsitys siitä vaihdella vastaajien välillä paljonkin. 

Mielenkiintoista on, että Salossa nuoret kokivat 
enemmän sosiaalista häiriökäyttäytymistä omalla 
asuinalueellaan kuin vanhemmat ikäluokat, mutta 
verrattaessa eri työmarkkina-asemassa olevia elä
keläiset kokivat eniten häiriöitä asuinympäristös
sään. Lisäksi kerrostalossa asuvat kokivat häiriöitä 
rivi- ja omakotitaloasujia enemmän, mikä sekin 
vastaa Rasinkankaan (2013) Turusta saamia tulok
sia. Kerrostalossa asuvien kokemukset häiriöistä 
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saattavat kertoa epäsosiaalisen käy ttäy tymisen 
keskittymisestä tietyille asuinalueille. Toisaalta 
kerrostaloalueilla yleensä asuu pienellä alueella 
paljon ihmisiä, jolloin riski häiriökäyttäytymiselle 
luonnollisesti kasvaa. 

7.5 Työttömyys ei lisää 
muuttohalukkuutta 

Salolaisilta kysy ttiin, missä määrin erilaiset te
kijät vaikuttavat heidän kohdallaan joko Saloon 
jäämiseen tai Salosta pois muuttamiseen. Näitä 
tekijöitä oli yhteensä kaksitoista ja niistä osa liittyi 
sosiaalisiin suhteisiin, osa palvelutarjontaan, osa 
asuinalueeseen ja sen viihty vy yteen sekä osa työ
markkinoihin ja opiskeluun. Jäljempänä näistä pu
hutaan työntävinä tekijöinä, jos ne lisäävät henkilön 
alttiutta muuttaa pois Salosta ja vetävinä tekijöinä, 
jos ne vaikuttavat myönteisesti Saloon jäämiseen. 

Salosta pois työntäviä tekijöitä ei juuri noussut esiin. 
Suurimpana työntävänä tekijänä mainittiin palvelu
jen heikkous (jota ei eritelty tarkemmin kyselyssä), 
mutta sekin vain 14 prosentissa vastauksista. Tulos 
on kuitenkin sen suuntainen, että salolaiset eivät 
kaikilta osin ole ty yty väisiä kaupungin palvelutar
jontaan, mikä vaikuttaa myös muuttoaikeisiin. 

Muutoinkin Saloon vetäviä ja siellä pitäviä tekijöitä 
nousi esiin huomattavasti lähtemiseen vaikuttavia 
tekijöitä enemmän. Eniten Saloon näytti sitovan 
omaan (63 %) ja puolison (48 %) työhön liitty vät 
tekijät, lapset (47 %), sosiaalinen verkosto ja ystävät 
(62 %) sekä asumiskustannukset (56 %). Asuinalueen 
turvallisuuteen ja viihtyvy yteen oltiin myös mel
ko tyytyväisiä, sillä molempien kohdalla yli puolet 
asukkaista oli sitä mieltä, että ne vaikuttivat myön
teisesti Saloon jäämiseen. Muilla kyselyssä olleilla 
tekijöillä ei näyttänyt olevan juuri minkäänlaista 
vaikutusta, tai vastaaja ei ollut osannut arvioida 
tekijän mahdollista vaikutusta, jos tai kun muut
topäätös tulee joskus ajankohtaiseksi. 

Ikäryhmätarkastelussa esiin nousevat etenkin nuo
ret (vuosina 1991–1993 syntyneet). Opiskelu vaikut
ti Salosta pois muuttamiseen jopa 30 prosentilla vas
taajista. Yleisesti muuttoalttius näytti nuorimmassa 
ikäryhmässä olevan vanhempia suurempaa. Niille 
vanhempien ikäryhmien edustajille, jotka olivat 
asuneet koko ikänsä Salossa, muuttoon vaikutta
via tekijöitä ei noussut esiin oikeastaan ollenkaan. 
Vaikka nuorten muuttoalttius nousi esille etenkin 
opiskelun osalta, olivat heidänkin kohdallaan Sa
lossa pysymiseen vaikuttavat tekijät huomattavasti 

Salosta työntäviä tekijöitä merkittävämpiä. Etenkin 
asuinalueen turvallisuus ja viihtyv y ys sekä asumis
kustannukset nousivat selkeästi Saloon jäämistä 
tukeviksi tekijöiksi nuorilla. 

Työttömillä muuttamiseen näyttivät vaikuttavan 
pitkälti samat tekijät kuin työssä käyvillä. Asuin
kustannukset (53  %), asuinalueen turvallisuus 
(56 %) ja viihty vy ys (55 %) olivat myös työttömillä 
Salossa pitäviä tekijöitä. Työttömillä ei ikäryhmien 
välillä näyttänyt näiden asioiden suhteen olevan 
juurikaan eroa. Opiskelu oli muiden nuorten ta
paan myös työttömillä nuorilla keskeisin Salosta 
pois työntävä tekijä (34 %). Nokiasta tai sen alihank
kijoilta työttömäksi jääneet eivät myöskään tässä 
suhteessa poikenneet muista työttömistä. 

7.6 Työttömät valmiina tunnin 
yhdensuuntaiseen työmatkaan 

Muuttoliikkeeseen ja asumiseen liittyy oleellisesti 
myös pendelöinti. Muuttoliik keen ja pendelöinnin 
voidaan nähdä limitty vän toisiinsa. Siinä missä 
muuttoliik keeseen vaikuttavat useat tekijät työn 
lisäksi, on pendelöinti kiinteämmässä yhteydessä 
alueen työtilanteeseen. Pendelöinti on yleisempää 
varsinkin vanhemmilla ikäryhmillä ja korkeasti 
koulutetuilla. Lisäksi aiemmin työttöminä olleet 
uuden työpaikan saaneet pyrkivät aluksi pendelöi
mään muuttamisen sijaan. (Nivalainen 2006.) 

Suomessa pendelöinti näy ttää kiinnitty vän toi
mialoista etenkin teollisuuden alalla työskentele
viin (Holm ym. 2008). Salossa teollisuuden alalla 
työskentelevien osuus oli ennen rakennemuutosta 
huomattava ja töihin tultiin monesti myös Salon 
ulkopuolelta. Pendelöinnissä tapahtunut muutos 
kertookin oman tarinansa Salon työmark kina
tilanteesta. Ennen äkillistä rakennemuutosta Sa
loon pendelöitiin etenkin Turun seudulta, mutta nyt 
tilanne on kääntynyt ja Salosta matkustetaan töihin 
Turun suuntaan tai pääkaupunkiseudulle (Finnish 
Consulting Group 2012). 

Muuttuva Salo 2013–2023 -kyselyssä työttömiltä 
kysyttiin, kuinka paljon he olisivat valmiita käyt
tämään aikaa yhdensuuntaiseen työmatkaan, jos 
he löytäisivät työtä tai sellaista heille tarjottaisiin. 
Keskimäärin salolaiset työttömät olivat valmiita 
käyttämään aikaa yhdensuuntaiseen työmatkaan 
noin 55 minuuttia. Jyrki Kataisen hallituksen ra
kennepoliittisessa ohjelmassa (Rakennepoliittinen 
ohjelma talouden … 2013) esiintuoma ehdotus työt
tömien velvollisuudesta vastaanottaa työtä, jonka 
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yhdensuuntaisen työmatkan kesto on puolitoista 
tuntia, ei täten näyttänyt saavan paljon vastakai
kua salolaisten työttömien parissa. Salolaisista 
työttömistä vain joka seitsemäs (14 %) oli valmis 
käyttämään 1,5 tuntia tai pidemmän ajan yhden
suuntaiseen työmatkaan. Lisäksi vain 18 prosenttia 
työttömistä vastaajista oli valmis käyttämään yli 
tunnin työmatkaan. 

Pisimpään työmatkaan olivat valmiita pitkäaikais
työttömät, naiset ja 30–32-vuotiaat salolaiset työt
tömät. Näissä ryhmissä oltiin valmiita käyttämään 
työmatkaan aikaa hieman yli tunti. Lyhyimpään 
työmatkaan olivat valmiita vuosina 1971–1973 
syntyneet salolaiset työttömät sekä lapsiperheiden 
vanhemmat. Heillä keskiarvo oli 45–50 minuuttia. 
Erot ryhmien välillä eivät olleet suuria, ja ryhmien 
sisäinen hajonta oli huomattavasti ryhmien välistä 
suurempaa. Ikä, sukupuoli tai työttömy yden kesto 
eivät siis näytä kovinkaan vahvasti selittävän, kuin
ka paljon aikaa salolaiset työttömät olisivat valmiita 
käyttämään työmatkoihin. 

7.7 Pohdinta 

Kaiken kaikkiaan salolaiset näyttivät olevan varsin 
tyyty väisiä asuinympäristöönsä. Tämä näkyy niin 
asuinympäristöön kuin muuttoliikkeeseenkin vai
kuttavissa tekijöissä, joita tässä luvussa tarkasteltiin. 
Epäsosiaalista käyttäytymistä ei asuinalueella juuri
kaan koettu tapahtuvan, ja asuinalueen viihtyisyys 
sekä turvallisuus näyttivät olevan vahvimpia Saloon 
sitovia tekijöitä. 

Siihen, kuinka viihtyisäksi asumisympäristö koe
taan, vaikuttaa kuitenkin vahvasti kunnan talou
dellinen tilanne. Haasteena onkin, miten talous
vaikeuksissa pyristelevä kunta pystyy turvaamaan 
asuinalueensa viihtyisyyden tulevaisuudessa. Jo nyt 
näyttää siltä, että etenkin kauempana kaupungin 
keskustasta asuvat kokevat joidenkin asuinviih
ty v yyteen ja alueen houkuttelevuuteen liittyvien 
tekijöiden heikentyneen viime vuosien aikana. 
Erityisesti julkisen liikenteen ja muiden palvelu
jen tarjontaan ja niiden kehitykseen suhtauduttiin 
kriittisesti, eikä ainoastaan muissa liitoskunnissa, 
vaan myös Salon kaupunkialueella. 

Työmarkkinoiden kehitys on monessakin suhtees
sa Salon kannalta kriittinen kysymys. Vaikka työn 
perässä ei hy vän maantieteellisen sijainnin takia ole 
aina pakko muuttaa, jo nyt nuorten ja työikäisten 
muuttoliike pois Salosta on voimistunut. Kysely yn 
vastanneet eivät kokeneet, että muuttoon vaikut

taisivat erityisesti mitkään työntävät tekijät, mut
ta koska joka viides Saloon muuttanut oli tehnyt 
muuttopäätöksen työpaikan vuoksi, voidaan olet
taa, että työn perässä ollaan valmiita muuttamaan 
myös pois Salosta. Alueellisessa rakennemuutok
sessa työn on havaittu vaikuttavan usein vasta kah
den vuoden kuluttua lisäänty vänä poismuuttona 
(Pekkala ja Kangasharju 2002). Salossakin suurin 
muuttoaalto voi vielä olla edessä, etenkin jos kun
talaisten näkemykset Salon tulevaisuudesta ja sen 
toimintamahdollisuuksista edelleen heikkenevät. 

7.8 Asiantuntijapuheenvuoro 
Jarkko Rasinkangas, sosiaalityön yliopistonlehtori, 
Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos 

Salon rakennemuutos ja alueellinen eriytyminen 

Tämän puheenvuoron tarkoitus on käsitellä Sa
lon rakennemuutoksen seurauksia asumisen ja 
sosiaalisen eriytymisen näkökulmasta. Salo ei ole 
kohdannut suomalaisen yhteiskunnan 1990-luvul
ta lähtien voimistunutta väestöryhmien eriarvois
tumiskehitystä samassa määrin kuin monet muut 
teollisuuteen painottuneet paikkakunnat. Pikem
minkin Salon toimialarakenteessa korostui juuri se 
ICT-alojen buumi, jonka ympärille monet laman 
jälkeiset uudet työpaikat syntyivät. Näky vimpänä 
esimerkkinä Salossa oli itseoikeutetusti Nokia. Mil
laisia haasteita Salon nopeasti tapahtunut muutos 
erinomaisen talous- ja työllisyystilanteen kunnasta 
äkillisen rakennemuutoksen alueeksi voi tuoda asu
miseen liitty vien ongelmien kannalta? 

Kuten tässä raportissa esitetyt tulokset ovat tuoneet 
ilmi, Salo oli viime vuosiin asti nettomuuton osalta 
kasvava kunta, jonne pendelöitiin myös lähialueelta. 
Tämä kehitys piti samalla asuntojen kysynnän kor
kealla tasolla. Vuodesta 2011 lähtien nettomuutto 
on kääntynyt kaikissa ikäryhmissä negatiiviseksi. 
Salon asuntomarkkinoita koskevan uutisoinnin 
perusteella paikalliset asuntomarkkinat reagoivat 
jo puoli vuotta ennen Nokian ensimmäisiä jouk
koirtisanomisia hintatason laskulla vuonna 2011. 
Asuntojen myyntihintatilastojen mukaan hintataso 
on ollut kuitenkin viime vuodet edestakaisin sa
haavaa. Selvemmin hintataso on laskenut pienissä 
kerrostaloyksiöissä ja kaksioissa, eli asunnoissa, 
joissa asuvat tyypillisimmin nuoret ja iäkkäämmät 
lapsettomat kotitaloudet. Oletettavaa on, että juuri 
näiden asuntojen kysyntä on hiipunut teollisten työ
paikkojen vähenemisen myötä ja toisaalta asuntoja 
on samasta sy ystä vapautunut markkinoille. Nuor
ten ikäryhmien nettomuuton jyrkkä lasku on loo
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gisessa yhteydessä edelliseen havaintoon. Mistään 
kovin dramaattisesta joukkopaosta tai asuntojen 
hintatason romahduksesta Salossa ei kuitenkaan 
ole ollut ainakaan toistaiseksi kysymys. 

Raportin muuttoliikettä koskevat kyselytulokset 
kertovat, että noin viidesosa vastaajista harkitsi 
Salosta muuttoa työn vuoksi. Vastaava osuus oli 
muuttanut Saloon työn perässä. Tämä kuvannee 
työperäisen muuton osuutta Salossa. Osuus voi 
kasvaa, jos työllisyystilanne jatkuu edelleen heik
kona. Kuntien rajat ylittävät ja asuinpaikkakun
nalta toiseen tapahtuvat työperäiset muutot ovat 
olleet suomalaisessa muuttoliikkeessä osuudeltaan 
kuitenkin verrattain vähäisiä. Valtaosa muutoista 
tapahtuu kuntien sisällä, ja ne johtuvat muuttuvis
ta asumistarpeista ja laatutason parantamisesta. 
Myöskään työn epävarmuustekijät eivät välttä
mättä poistu paikkakunnan vaihtamisen myötä, 
etenkään teollisuuden aloilla. Kokonaisuudessaan 
salolaisia koskevat kyselytulokset toivat esille enem
män Salossa pitäviä vetovoimatekijöitä kuin sieltä 
poistyöntäviä muuttosyitä. Näin ollen salolaiset 
ovat ilmeisen kiinnittyneitä asuinseutuunsa, mikä 
välitty y myös perheen ja sosiaalisten verkostojen 
korostumisessa Salon seudulla pitävinä ankkurei
na. Asuminen on usein investointi, jossa toteute
taan pitkäaikaista unelmaa. Salon asuntokannan 
omistusasuntovaltaisuus on luontevassa yhteydessä 
vähäiseen poismuuttohalukkuuteen, sillä omistus
asuminen ty ypillisesti sitoo ihmisiä paikoilleen. 

Asumisen laadun näkökulmasta ovat monet asiat 
Salossa hy vin. Suomalaisten asumistoiveita ja ar
voja kartoittaneissa tutkimuksissa on tullut tois
tuvasti esille omistusasuminen, pientaloasuminen 
sekä asuinympäristön rauhallisuus ja turvallisuus 
enemmistön tavoittelemina asumisen osatekijöinä. 
Raportissa esitettyjen tulosten mukaan nämä kaik
ki toteutuvat hy vin useimpien salolaisten asumi
sessa. Asumistyytyväisy ys on kauttaaltaan suurta. 
Lapsiperheiden näkökulmasta myös lasten päivä
hoitoa ja kouluja pidetään toimivina ja laadukkaina 
palveluina. Tulokset rinnastuvat yhdenmukaisesti 
aikaisempiin havaintoihin, joiden perusteella asuin
ympäristöä koskeva viihtyisyys koetaan Suomessa 
parhaaksi alle 60 000 asukkaan kaupungeissa, jol
lainen myös Salo on. 

Salon sijainti erinomaisten liikenneyhteyksien var
rella sekä Turun että pääkaupunkiseudun suuntaan 
ei ainakaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että Salo 
voisi toimia tulevaisuudessa varteenotettavana vaih
toehtona edellisiä asumisen osatekijöitä arvostavil
le muuttajille. Asuntojen hintataso on esimerkiksi 

Turun asuntomarkkinoihin verrattuna edullisempi, 
pääkaupunkiseudusta puhumattakaan. Salo onkin 
jo pyrkinyt houkuttelemaan muuttajia pääkaupun
kiseudulta. Kyselyyn vastanneista salolaisista puo
lestaan huomattavan moni oli valmis pendelöimään 
noin tunnin yhdensuuntaisen työmatkan päivittäin. 
Näin ollen asumisen laadun arvostukseen ja sosiaa
lisiin verkostoihin liitty vät tekijät tullevat pitämään 
monet salolaiset edelleen paikoillaan. 

Salon työttömy yden nopea kasvu antaa aiheen 
kiinnittää huomiota myös alueen sisäisiin eroihin. 
Alueiden väliset ja sisäiset sosiaaliset erot sy veni
vät Suomessa 1990-luvulla. Suuriin kaupunkeihin 
kasautui paitsi hy vinvointiresursseja myös psyko
sosiaalisia ongelmia. Konkreettisimpana alueelli
sia eroja ilmentävänä indikaattorina voidaan pitää 
työttömy y ttä. Sy vän taloudellisen laman myötä 
korkealle tasolle vakiintunut rakenteellinen työt
tömy ys johti välittömästi siihen, että muutamista 
lähiöalueista muodostui työttömy yden ja taloudel
listen ongelmien keskittymiä. Taloudelliset nou
sukaudetkaan eivät ole vaikuttaneet alueellisten 
erojen kaventumiseen, vaan suurimpiin kaupun
keihin on muodostunut ilmeisen pysyviä sosiaalisia 
aluejakoja, joihin on liittynyt enenevässä määrin 
myös etnisiä piirteitä. Asumisen rahoitus- ja ke
hittämiskeskuksen (AR A) lähiöprojekteissa on 
tullut esille vastaavankaltaisia yhteiskunnallisten 
ongelmien alueellisia keskittymiä myös pienem
pien ja taantuvien teollisuuskaupunkien lähiöissä. 
Terveyserojen tutkijat ovat puolestaan havainneet 
kaupunkien sisäisten terveyserojen olevan kuntien 
välisiä eroja suurempia. Ongelmien paikantuminen 
on yhdenmukaista sosiaalisten erojen kanssa. 

Salon pitkään jatkunut poikkeuksellisen hy vä työl
lisyystilanne on pitänyt huolen siitä, että edellä mai
nittu kehitys ei ole ollut Salossa ongelma. Myön
teinen työllisyystilanne on tasannut jo itsessään 
alueellisia eroja. Lisäksi työvoiman sosioekonomi
nen profiili on ollut melko homogeeninen, ja näin 
ollen myöskään sosiaaliset erot eivät ole voimista
neet alueellisia jakoja suurten kaupunkien tapaan. 
Työttömien, pienituloisten ja sosiaalisesti ongel
maisten asukkaiden laajemmat keskittymät ovat 
jääneet muodostumatta. Tämä välitty y myös so
siaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton koordi
noimista Hy vinvointikertomuksista, jotka toimivat 
asukkaiden hyvinvoinnin seurannan ja strategisen 
suunnittelun välineenä. Saloa koskevien raporttien 
perusteella hy vinvointiin vaikuttamisen keskeiset 
osa-alueet eivät sisällä asumiseen tai alueellisten 
erojen kärjistymiseen liitty viä hy vinvointiongel
mia tai niihin liittyvien indikaattorien seurantaa. 
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Myöskään käsillä olevassa raportissa esitetyt tulok
set eivät viittaa siihen, että Salon sisäiset alueelliset 
erot olisivat suuria tai ongelmallisia. 

Toisaalta alueellisten erojen vähäisyys voi johtua 
myös niiden vaikeasta tunnistamisesta, sillä Salon 
kaupunki ja vuoden 2009 kuntaliitoksessa liitetyt 
kunnat ovat olleet samaa aluekokonaisuutta vasta 
vähän aikaa. Nyt alueelliset erot välittyvät lähinnä 
vanhan kuntajaon mukaisina eroina keskuskaupun
gin ja liitoskuntien välillä, jolloin korostuvat tietty
jen palveluiden ja liikenneyhteyksien koettu heik
keneminen liitoskunnissa. Tämä ei ole kuitenkaan 
heijastunut niihinkään esimerkiksi lisääntyneenä 
asuinympäristön laadun heikoksi kokemisena. 

Edellisen lisäksi täyty y huomioida, että työttömyy
den kasvu on koskettanut Saloa vasta vähän aikaa. 
Kaupunkeihin liitetään luonnostaan tiettyjä aluei
den välisiä sosiaalisia hierarkioita, jotka voivat ko
rostua matalan asuntokysynnän tilanteessa. Tietty
jen alueiden menettäessä vetovoimaansa voi pelko 
alueen hintatason putoamisesta laukaista voimis
tuvaa muuttoliikettä omistusasujien keskuudessa. 
Tämä voi johtaa siihen, että joistakin alueista tulee 
asuinpaikkoja sellaisille väestöryhmille, joilla on 
vähiten vaihtoehtoja asuntomark kinoilla. Mikäli 
työttömy ys keskitty y Salon sisällä pysy vämmin 
tietyille alueille, voi tällä olla seurauksia myös sen 
asuk kaille. Esimerkiksi tässä raportissa esitetty 
tulos salolaisten pessimistisy ydestä tulevaisuut
ta kohtaan voi jakautua voimakkaasti Salon si
sällä. Pääkaupunkiseudulla tehtyjen havaintojen 
perusteella näyttää siltä, että eräillä lähiöalueilla 
työikäisen väestön keskuudessa työmarkkinoiden 
ulkopuolella olemisesta on tullut vallitsevampi ti
lanne kuin työssä käymisestä. Vaikka naapuruston 
vaikutukset yksilötason hy vinvointiin ovat hyvin 
vaikeasti todennettavia, voivat yksilötason syr
jäytymisprosessit kiinnittyä myös alueen sisäisiin 
verkostoihin. Taantuvien teollisuuspaikkakuntien 
analy yseissa on nostettu tärkeäksi tekijäksi eri
tyisesti paikkakunnalle jäävien nuorten syrjäyty
misriski. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on esillä 
myös Salon hy vinvointikertomuksessa tulevaisuu
den keskeisenä haasteena. Tähän kehitykseen on 
aiheellista kiinnittää huomiota myös Salon sisäi
sestä näkökulmasta. 

8 Maahanmuuttajien työllistyminen ja 
työllistymistä tukevat palvelut 

Tärkeimmät havainnot: 

Maahanmuuttajien t yöllistyminen on vaikeutu
nut rakennemuutoksen myötä. Myös pääsy am
matillisiin koulutuksiin on vaikeutunut. Yleisim
piä syitä olivat kielitason heikkous, koulutuksen 
puute ja tutkinnon pätemättömyys sekä koettu 
syrjintä koulutuksissa ja työmarkkinoilla. 

Järjestöjen rooli esimerkiksi t yökokeilun tar
joajina on noussut esiin rakennemuutoksen 
yhteydessä. 

Maahanmuut tajat olivat valmiita t yöskente
lemään Salon ulkopuolella. Lisäksi yli puolet 
heistä oli valmiita muuttamaan työn perässä 
pois Salosta. Osa haastatelluista suunnit teli 
muuttoa pois Salosta, vaikka tiedossa ei ollut 
uutta työpaikkaa. 

Lyhyemmän aikaa Suomessa asuneet maahan
muuttajat pitivät työllistymismahdollisuuksiaan 
tulevaisuudessa parempina kuin pidempään 
Suomessa olleet. 

8.1 Johdanto 

Äkillinen rakennemuutos on koskettanut joltain 
osin kaikkia salolaisia ja siten myös Salon maahan
muuttajaväestöä. Salon tilanne poikkeaa aikaisem
mista äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnista, 
joissa maahanmuuttajaväestön osuus irtisanotuista 
on ollut hy vin vähäinen. Tästä sy ystä rakennemuu
toksen vaikutuksia maahanmuuttajien työmarkki
na-asemaan ja työllistymiseen ei ole Suomessa juuri 
aiemmin tutkittu. Nokian Salon tehdas rekrytoi 
aktiivisesti työntekijöikseen maahanmuuttajia, 
ja Salon tehtailla työskenteli asiantuntijatehtävis
sä työntekijöitä muun muassa Kiinasta, Intiasta 
ja Venäjältä. Kokoonpanotyöntekijöitä palkattiin 
erityisesti Virosta. Työllistyneen mukana seurasi 
usein työntekijän perhe. 

Työperäisen maahanmuuton lisäksi Salon menes
tyksekäs maine veti puoleensa myös muita maahan
muuttajia. Vuonna 2011 alueella olikin kokoonsa 
nähden erittäin suuri määrä ulkomaan kansalai
sia. Lukuun ottamatta Suomen kansalaisuuden 
saaneita ja turvapaikanhakijoita, Salossa oli 2 236 
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maahanmuuttajaa enimmäkseen Venäjältä, Virosta, 
Kosovosta, Iranista, Irakista, Kiinasta ja Thaimaasta 
(Tilastokeskus 2013). 

Salon maahanmuuttajien suuri suhteellinen osuus ja 
heidän erityispiirteensä työnhakijoina edellyttävät 
erillistarkastelua. Maahanmuuttajat pyrittiin huo
mioimaan Muuttuva Salo -kyselytutkimuksessa 
erilaisin vastausvaihtoehdoin, ja kysely yn saattoi 
vastata halutessaan englanniksi. Vastausprosentti jäi 
kuitenkin maahanmuuttajien kohdalla alhaiseksi. 
Tästä syystä maahanmuuttajaväestöön kohdistettiin 
erillinen kvalitatiivinen osatutkimus, jossa haasta
teltiin maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvissä 
tehtävissä olevia ammattilaisia eri sektoreilta sekä 
Salossa asuvia työtä hakevia maahanmuuttajia. 

Tässä luvussa tarkastellaan sitä, millainen asema 
työtä hakevilla maahanmuuttajilla on työmarkki
noilla ja miten tuo asema on muuttunut äkillisen 
rakennemuutoksen myötä. Näkökulma on paikal
linen: haastatellut maahanmuuttajat asuivat kysely
hetkellä Salossa, ja he myös hakivat työtä ensi sijassa 
Salon seudulta. Työn hakemiseen liittyy siten myös 
paikallisia haasteita. Salossa avointen työpaikkojen 
määrä työttömiä työnhakijoita kohden on vähenty
nyt jyrkästi sekä Nokian kokoonpanotehtaan sul
kemisen että yleisen taloudellisen laskusuhdanteen 
johdosta. Sekä asiantuntija- että maahanmuutta
jahaastattelujen avulla pyritään luomaan kuva sii
tä, miten äkillinen rakennemuutos työttömy yden 
kasvuna ja tukitoimina näky y maahanmuuttajien 
työllistymisessä ja sen edellytysten kehittämisessä. 

8.2 Maahanmuuttajien työttömyyden 
erityispiirteet 

Perinteisesti maahanmuutto ei ole Suomessa ollut 
työvoimalähtöistä (Forsander 2003), mutta talou
den globalisaatio on lisännyt työperäistä maahan
muuttoa niin Suomessa kuin muuallakin Euroo
passa (Heikkilä 2005). Tämä näky y myös Salossa, 
jossa maahanmuuttajien suhteellinen osuus kas
voi Nokian laajentaessa toimintojaan. Vastaavasti 
maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla alkoi 
heiketä nopeasti, kun Nokia aloitti massairtisano
miset. Vuonna 2012 työttömien ja lomautettujen 
maahanmuuttajien määrä lisääntyi merkittävästi, 
mikä johtui ennen kaikkea Nokian ja sen alihan
kintayritysten irtisanomisista ja niiden seurannais
vaikutuksista työmarkkinoilla (kuvio 10). Työllis
tettyjen ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä 
väheni vastaavasti merkittävästi. 

Maahanmuuttajat kohtaavat työllistymisessä monia 
haasteita, jotka liitty vät muun muassa heidän hen
kilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Heikkilän (2005) 
mukaan maahanmuuttajat ovat haavoittuva työnha
kijaryhmä siksi, että heillä on kantaväestöä useam
min alhainen koulutustaso, laajat perherakenteet 
ja niukka työkokemus. Terveyden ja hy vinvoinnin 
laitoksen tutkimus Maamu 2012 osoittaa maahan
muuttajilla olevan myös terveydellisiä ongelmia 
kantaväestöä useammin (Castaneda ym. 2012). 

Vuonna 2013 työ- ja elinkeinoministeriö kartoitti 
maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymi-

Kuvio 10. Salon TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaat vuosina 2006–2013. 
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seen vaikuttavia tekijöitä. TE-toimiston työnteki
jöille suunnatun kyselyn mukaan keskeisin maahan
muuttajien työllistymisen hidaste on puutteellinen 
kielitaito. Raportin mukaan kielitaidon heik koutta 
ei tulisi tarkastella pelkästään maahanmuuttajan 
henkilökohtaisena ominaisuutena, sillä kielitaidon 
tasoon vaikuttavat myös työnantajien vaatimukset, 
jotka voivat olla kohtuuttomia työtehtäviin nähden. 
(Ramboll Management Consulting 2013.) 

Kielitaitovaatimusten lisäksi myös työnantajien 
yleiset asenteet vaikeuttavat maahanmuuttajien 
työllistymistä. Heikkilä (2005) toteaa syrjinnän ole
van todellinen ongelma Suomen työmarkkinoilla. 
Helpommin töitä saavat etnisesti ja kulttuurisesti 
eniten suomalaisia muistuttavat, kun taas erityisesti 
kehitysmaista kotoisin olevat ovat vaikeammassa 
asemassa. Myös Maahanmuuttajabarometrin 2012 
mukaan maahanmuuttajiin kohdistuvat asenteet se
littävät työllistymiseen liitty viä ongelmia. Baromet
riin vastanneet maahanmuuttajat olivat kokeneet 
syrjintää sekä rekrytoinnissa että itse työpaikalla. 
Syrjinnän ensisijaiseksi sy yksi koettiin etninen al
kuperä ja toiseksi kielitaito. (Ramboll Management 
Consulting 2013.) 

Vuoden 2008 Eurobarometrin mukaan Suomessa 
kansalliseen alkuperään liitty vä syrjintä on ylei
sempää kuin Euroopassa keskimäärin (Ramboll 
Management Consulting 2013). Syrjintä työmark
kinoilla johtaa Heikkilän (2005) mukaan tupla
dualismiin: työmarkkinat ovat jakautuneet sekun
dääri- ja primäärimarkkinoihin. Kantasuomalaiset 
vievät primäärit eli vakaimmat ja mielekkäimmät 
työpaikat, kun taas maahanmuuttajat työllistyvät 
epävarmoihin ja epämielek käisiin työtehtäviin 
sekundäärimarkkinoilla. Tämän lisäksi maahan
muuttajaväestössä työllisty vät maahanmuuttajat 
ovat tavallisesti koulutettuja länsimaalaisia, kun 
taas muut maahanmuuttajaryhmät jäävät useam
min työttömäksi (Heikkilä 2005). 

Edellä kuvattujen tekijöiden lisäksi maahanmuut
tajien työllistymiseen vaikuttavat erilaiset makro
tason tekijät, kuten yleinen taloussuhdanne. Koska 
maahanmuuttajatyöntekijöitä palkataan usein äkil
liseen työvoimapulaan, heidän työllisy ystilanteensa 
muuttuu taloudellisten vaihteluiden myötä nopeam
min kuin kantaväestön (Ramboll Management 
Consulting 2013; Forsander 2013). Lisäksi talou
den suhdanteet vaikuttavat maahanmuuttajien koh
taamiin asenteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön 
tutkimuksessa TE-toimistojen työntekijät koros
tivat erityisesti euroalueen talouskriisin kielteisiä 
vaikutuksia suhtautumisessa maahanmuuttajiin ja 

maahanmuuttoon (Ramboll Management Consul
ting 2013). 

Maahanmuuttajien työllistymistä hidastavat myös 
institutionaaliset ongelmat, kuten tutkintojen tun
nistamiseen liitty vät vaikeudet ja työvoimapoliit
tisten toimenpiteiden kohdentumisen ongelmat. 
Se, että maahanmuuttajat osallistuvat pääasiassa 
eri työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuin kanta
väestö, heikentää heidän asemaansa työllistymisen 
suhteen (Ramboll Management Consulting 2013). 
Toinen rakenteellinen ongelma on eri maissa suo
ritettujen tutkintojen tunnistaminen. Heikkilän 
(2005) mukaan osassa tapauksista kyseessä on 
tutkintojen tietoinen, syrjivä tunnistamattomuus. 
Tämä puolestaan johtaa väistämättä tilanteeseen, 
jossa tietotaitoa valuu huk kaan, kun koulutetut 
maahanmuuttajat työskentelevät sekundäärimark
kinoilla, eivätkä osaamistaan vastaavissa tehtävissä. 

Maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttavat teki
jät vaihtelevat eri maahanmuuttajaryhmien kesken; 
korkeakoulutettujen voidaan olettaa kärsivän eri
tyisesti siitä, ettei ulkomaisia tutkintoja arvosteta 
eikä heidän tietotaitoaan osata hyödyntää. Osalla 
maahanmuuttajista, kuten usein esimerkiksi pa
kolaisilla, ongelmana on puolestaan koulutuksen 
puute. Lisäksi pakolaisilla voi olla erilaisia fy ysisiä 
ja psy ykkisiä vammoja, jotka vaikeuttavat työllis
tymistä. (Castaneda ym. 2012.) 

Edellä mainitut tekijät puolustavat sitä, että Salon 
äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksia tarkaste
levassa tutkimuksessa paneudutaan maahanmuut
tajien tilanteeseen. Rakennemuutoksen tukitoimien 
vaikutuksia tutkineet Jolkkonen ym. (2010) toteavat 
että ” jatkossa tulisikin kiinnittää enemmän huo
miota riskiryhmien ja heidän palveluntarpeidensa 
tunnistamiseen sekä palvelujen kohdentamiseen ja 
niiden riittävään resursointiin.” Maahanmuutta
jat ovat mitä ilmeisimmin riskiryhmä työmarkki
noilla, ja siksi on olennaista selvittää, kuinka Salon 
äkillisesti muuttunut työllisy ystilanne on heihin 
vaikuttanut. 

8.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusta varten haastateltiin maahanmuuttajien 
työllistämisen asiantuntijoita eri sektoreilta (yhteen
sä 11 haastateltavaa, kuvio 11, s. 59). Haastatteluihin 
osallistui kaupungin, valtion, yksityisen sektorin 
sekä järjestöjen edustajia. Osa haastatelluista asian
tuntijoista oli itsekin maahanmuuttajia, ja useam
malla oli kokemusta myös Nokiassa työskentelys



Muuttuva Salo

 

 

 
 

 
 
 

    

 
 

 

  

 

 

  

 

 

59 

Kuvio 11. Haastateltujen asiantuntijoiden edustamat tahot. 

Kunta: Yritykset: 
Salon kaupungin sosiaalitoimi Yrityssalo, Voimala 

Yrityssalo, Voimala Vuokratyöyritys 

Aikuiskoulutuskeskus 

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansalaisyhteiskunta: 

Työ- ja elinkeinotoimisto Salon työttömät ry. 

Salon Seurakunta 

tä. Asiantuntijoiden tavoittaminen eri sektoreilta 
oli tärkeää, jotta saatiin tietoa maahanmuuttajien 
työllistymisestä ja siihen tähtäävistä tukitoimista 
mahdollisimman moniulotteisesti. Haastatteluissa 
selvitettiin asiakkaiden tarpeita ja työmarkkinoil
la kohtaamia haasteita sekä heidän näkemyksiään 
Salossa saatavana olevien palvelujen soveltuvuu
desta maahanmuuttajille. Haastattelurungot mu
kautettiin haastateltavien toimenkuvaa vastaaviksi. 
Asiantuntijahaasteltavat olivat myös tärkein väylä 
haastateltavien maahanmuuttajien löytämisessä. 

Asiantuntijahaastattelujen lisäksi haastateltiin yh
teensä 19:ää salolaista maahanmuuttaja-työnhaki
jaa (taulukko 25). Kriteerinä tutkimukseen valituksi 
tulemiselle oli, että henkilöiden oli pitänyt muuttaa 
Suomeen vasta työikäisenä (vähintään 16-vuotiaa
na). Edellä mainittujen lisäksi haastateltiin kahta 
maahanmuuttajaa, jotka toimivat haastattelutilan
teissa tulkkeina. He eivät täysin vastanneet edellä 
mainittuja kriteerejä, sillä he olivat muuttaneet 
Suomeen jo kouluikäisinä eli alle 16-vuotiaina. 
Haastattelurunko oli laadittu suomeksi, mutta yksi 
haastatteluista tehtiin englanniksi. Haastatteluissa 
kysyttiin maahanmuuttajien koulutus- ja työtaus
tasta, työnhakuprosessista sekä heidän käyttämis
tään työnhakua tukevista palveluista Salossa. Osa 
haastatteluista oli ryhmähaastatteluja, mikä mah
dollisti haastateltavien keskinäisen tulkkauksen. Li
säksi yhteen haastatteluista osallistui suomalainen 
tukihenkilö. 

Haastateltavat maahanmuuttajat pyrittiin valitse
maan niin, että he edustavat mahdollisimman kat
tavasti salolaisia maahanmuuttajia. Haastatteluihin 
osallistui työtä hakevia maahanmuuttajia Venäjältä, 
Virosta, Lähi-idästä, Etelä-Amerikasta, Thaimaas
ta, Kiinasta ja Somaliasta. Nuorin haastateltu oli 
20-vuotias ja vanhin 55-vuotias. Maahanmuuttajat 

Taulukko 25. Haastatellut maahanmuuttajat: suku
puoli, ikä ja lähtömaa. 

Sukupuoli Ikä Lähtömaa 

Nainen n. 50-vuotias Venäjä 

Nainen n. 40-vuotias Venäjä 

Nainen n. 50-vuotias Venäjä 

Nainen n. 55-vuotias Venäjä 

Nainen n. 30-vuotias Viro 

Nainen n. 20-vuotias Viro 

Nainen n. 40-vuotias Syyria 

Nainen n. 30-vuotias Syyria 

Nainen n. 40-vuotias Kazakstan 

Nainen n. 30-vuotias Kosovo 

Nainen n. 25-vuotias Kosovo 

Nainen n. 35-vuotias Thaimaa 

Mies n. 40-vuotias Lähi-itä 

Mies n. 20-vuotias Viro 

Mies n. 25-vuotias Afganistan 

Mies n. 30-vuotias Etelä-Amerikka 

Mies n. 40-vuotias Etelä-Amerikka 

Mies n. 35-vuotias Somalia 

Mies n. 30-vuotias Somalia 

Mies n. 30-vuotias Somalia 

Mies n. 30-vuotias Kiina 

edustivat eri ammattiryhmiä, olivat eri tavoin kou
lutettuja ja olivat muuttaneet maahan eri perustein. 
Noin puolet heistä oli tullut Suomeen perhesyistä, 
mikä on Suomessa perinteisesti yleisin maahanmuu
ton sy y (Ramboll Management Consulting 2013). 
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Joukossa oli kuitenkin myös pakolaisia, työn peräs
sä maahan muuttaneita sekä yksi Suomeen opiske
lemaan tullut henkilö. Kolme maahanmuuttajista 
oli työskennelly t Salon Nokian tehtaalla. Kuusi 
haastatelluista oli korkeakoulutettuja, joskin vain 
yhden kohdalla tutkinto oli tunnistettu Suomes
sa. Korkeakoulutusta vastaavissa töissä olleita oli 
vaikea tavoittaa tutkimukseen, mihin voi ainakin 
osin sy ynä olla se, että kansainvälisesti hy väksytyn 
korkeakoulutuksen saaneet maahanmuuttajat olivat 
muuttaneet pois Salosta työttömäksi jäätyään. Hei
dän on myös helpompi työllistyä kuin heikommin 
koulutettujen, joten heitä ylipäätään on vähemmän 
työttömien työnhakijoiden joukossa. 

Haastattelut tehtiin Salossa touko-kesäkuussa 2013. 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Lit
teroinnissa huomioitiin haastateltavien eri kielitai
totasot, ja tekstissä pyrittiin ymmärrettäv yyteen 
eikä niinkään sanatarkkaan litterointiin. Litteroitu 
aineisto analysoitiin teemoittain, joista erityisesti 
huomioitiin työllistymiseen liitty vät ongelmat. 

8.4 Rakennemuutos ja 
maahanmuuttajien työllisyysnäkymät 

Perinteisesti maahanmuuttajat ovat sijoittuneet 
Suomen työmarkkinoilla palvelualalle tehdasve
toisesta muusta Euroopasta poiketen (Forsander 
2003). Salon Nokian tehtailla maahanmuuttajat 
työskentelivät kuitenkin sekä toimihenkilöinä 
että kokoonpanotehtävissä. Nokiassa työskennel
leet haastatellut maahanmuuttajat kertoivat Nokian 
olleen poikkeuksellinen työnantaja: maahanmuut
tajille tarjottiin töitä ja rasismiin puututtiin tiukasti. 

”On, on, tosi mukava. Ja meillä se ensimmäinen 
päivä, kun mä pääsin sinne vakituiseksi, toi mei
dän esimies tuli sanomaan mulle ’ jos sulla on 
jotain ongelmaa suomalaisten kanssa, jos sanoo 
sulle jotain rasistijuttuja tai semmoista, älä sano 
kenellekään vaan sano mulle ja mä hoidan asi
an eteenpäin.’ – – Meillä oli tosi hy vä porukka 
siellä, meitä oli 28 tai 30 henkilöä, meillä oli tosi 
mukava tiimi, kaikki tehtiin yhdessä.” (Mies, n. 
25-vuotias, Afganistan) 

Nokia ja sen alihankintayritykset olivat ennen 
massairtisanomisia harvoja maahanmuuttajien
työllistäjiä Salossa. Äkillisen rakennemuutoksen 
myötä sekä Nokiasta irtisanotut että muut työtä 
hakevat maahanmuuttajat ovat joutuneet haasta
vaan tilanteeseen. Vuokratyöyrityksen asiantun
tijahaastatellun mukaan vuoden 2008 lama her

kisti työnantajia suhdanteiden vaihteluille, mikä 
on lisännyt väliaikaisen vuokratyövoiman käyttöä 
vakinaisen työvoiman palkkauksen sijaan. Koska 
maahanmuuttajien työllistyminen on yleensäkin 
muuta väestöä vaikeampaa, on maahanmuuttajien 
tilanne työmarkkinoilla äkillisen rakennemuutok
sen myötä muuttunut erityisen vaikeaksi. 

Tutkimukseen haastatellut maahanmuuttajat jakau
tuivat kahteen ryhmään arvioidessaan itse omia 
työllistymismahdollisuuksiaan. Toistaiseksi vain 
kotoutumiskoulutuksessa ja työkokeiluissa olleet 
uskoivat saavansa töitä kielitaidon kohentuessa 
koulutustaustasta riippumatta. Pidempään Salos
sa asuneet ja konkreettisesti töitä hakeneet näkivät 
alueen työmahdollisuudet puolestaan hy vin niuk
koina. Mahdollisina työllistävinä aloina pidettiin 
ravintola-, kuljetus-, logistiikka- ja rakennusaloja. 
Korkeakoulutetuille työmahdollisuuksia voisi lisätä 
IT-alan erityisosaaminen. Työllistymisen esteenä 
ovat kuitenkin kova kilpailu työ- ja koulutuspai
koista sekä kielteiset asenteet maahanmuuttajia 
kohtaan. 

”– – mä oon kuullu jopa semmosen, et ’ei me 
oteta tommosta’. Sit ku mä kysyn et ’aha, mitä 
sä tarkoitat?’ se on et ’ei, ei mitään’. Ykskin oli 
kun mä soitin, et hänen syynä oli se, mut mä 
huomasin heti hänen puheesta et ei ollut kiin
nostunut. – – Sit hän sano et ei hän tartte, mä 
sanoin et ’saako kysy y syytä minkä takia’, hän 
sano ’kun sä oot just valmistunu, et tarttee olla 
työkokemusta’. Sit mä soitin mun kaverille, ke
nen kaa mä olin koulussa. – – Mä sanoin hänelle, 
et soittaa sinne työpaikkaa. – – Sit se soitti, ja 
soitti mulle 10 minuutin päästä takaisin et ’tai
dat olla oikeassa, sain heti työpaikan’. Mulla on 
käyny semmonen, tänä aamuna just tullu ilmoi
tus, mä soitan ja ne sanoo heti ’ei, meillä on jo’. 
Tai yks sano et ’soita parin tunnin päästä’. Ja sit 
kun mä soitin, se pisti pois päältä. Mä soitin ja 
katkaisi puhelun. Ainakin vastaisi puhelimeen 
ja sanoisi ’ei’, et mikä siinä on? Miksi teet noin! 
– – Mulla on oikeesti semmonen pelko-olo, et 
voi että, mitä nyt?, nyt on pakko tehdä jotain.” 
(Mies, n. 40-vuotias, Lähi-itä) 

Salolaisten yrittäjien vastahakoisuus työllistää maa
hanmuuttajia korostui myös asiantuntijahaastatte
luissa. Salo koettiin vanhoilliseksi ja asenteelliseksi 
työympäristöksi siitä huolimatta, että maahan
muuttajien osuus väestöstä on kohtuullisen suuri. 
Miesvoittoisten alojen lisäksi erityisesti hoiva-alalla 
oli työnhakuun liittyviä huonoja kokemuksia. Hun
nun käyttäminen saattoi olla naiselle este työllis
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tymiselle, vaikka hän muutoin olisikin ollut päte
vä tehtävään. Asenneongelmat eivät rajoittuneet 
haastateltavien mukaan vain suomalaistaustaisiin 
työnantajiin. Osa haastatelluista mainitsi joidenkin 
maahanmuuttajien yritysten olevan alttiita työn
tek ijöiden hy väksikäy tölle. Neljä haastatelluista 
kertoi työskennelleensä haluamattaan laittomasti 
tai kärsineensä muutoin työnantajansa – toisen 
maahanmuuttajan – hy väksikäytöstä. 

8.5 Työllistämistä tukevat palvelut 

Salossa maahanmuuttajien työllistämistä tuetaan 
erilaisin työllistämispalveluin. Lisäksi työ- ja elin
keinoministeriö toteuttaa rakennemuutosalueilla 
erilaisia tukitoimenpiteitä, joilla tähdätään erityises
ti yritystoiminnan tukemiseen. (Hytönen ym. 2011.) 
Suomalainen äkillisen rakennemuutoksen alueen 
tukimalli perustuu pitkälti julkisen sektorin ve
tovastuuseen (Jolkkonen ym. 2010). Muualla Eu
roopassa julkisen sektorin rooli on pienempi, ja 
esimerkiksi Ranskassa irtisanovilla yrityksillä on 
huomattavasti suurempi vastuu uudelleen työllis
tämisen taloudellisesta tukemisesta (Raveyre 2005; 
Gazier 2005; Igalens 2005). 

Valtion ja kuntien lisäksi mukana ”tukitalkoissa” 
ovat yleensä sekä irtisanonut yritys että kolmas sek
tori. Kolmannen sektorin tuki maahanmuuttajien 
kotouttamisessa on ominaista erityisesti Pohjois
maille (Wahlgren ja Geiger 2011). Yksi syy tähän 
voi olla se, että kolmas sektori koetaan virallisia 
väyliä helpommaksi tavaksi osallistua yhteiskun
taan ja vastaavasti sen palvelut voivat olla helpom
min lähestyttäviä kuin virallisten tahojen palvelut. 
Lisäksi maahanmuuttajat ovat tutkitusti aktiivisesti 
mukana erilaisten kansalaisjärjestöjen, uskonnol

listen ryhmien ja urheilujärjestöjen toiminnassa 
(Heikkilä ym. 2011; Castaneda ym. 2012; Ramboll 
Management Consulting 2013), mikä osaltaan ma
daltaa kynnystä ottaa vastaan kolmannen sektorin 
tarjoamia palveluja. 

Taulukossa 26 on esitetty tutkimukseen osallistu
neiden asiantuntijatahojen velvollisuudet ja työkalut 
maahanmuuttajien työllistämisen tukemisessa. Jako 
on karkea, sillä rajanveto työllistämistä tukevien 
ja muiden palveluiden välillä on vaikeaa. Erityises
ti kielikoulutusta voidaan pitää välttämättömänä 
työllistymisen kannalta, ja sitä tarjoavat kolman
nella sektorilla niin kirkko, yhdistykset kuin kansa
laisopistokin. Kansalaisopiston kurssit TE-toimisto 
saattaa rinnastaa jopa työvoimapoliittiseksi kou
lutukseksi. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on 
Salossa paljon, ja rajanveto työllistämistä tukevien 
palveluiden vastuualueista on siksi vaikeaa. Tau
lukossa on nuolin merkitty eri toimijoiden roolien 
muutokset työllistämispalveluiden suhteen raken
nemuutoksen myötä. Keskellä ovat toimijat, joiden 
roolit eivät ole suoranaisesti altisteisia rakennemuu
toksen vaikutuksille. Muutosten suuntaa on arvi
oitu lähinnä asiantuntijahaastatteluiden pohjalta. 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kolmas 
sektori on ottanut Salossa aiempaa enemmän vas
tuuta maahanmuuttajien työllistämisen tukemi
sessa. Tähän on vaikuttanut paitsi kasvava tarve, 
myös kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus. 
Avainhenkilöiden merkitys on tärkeä erityisesti sil
loin, kun kolmannella sektorilla ei ole suoranaista 
velvoitetta palvelujen järjestämiseen. Yrityssalon ja 
Salon Voimalan yrittäjyyskoulutukset ja yrittäjy y
den tukeminen herättivät asiantuntijoiden mukaan 
jonkin verran kiinnostusta maahanmuuttajien kes
kuudessa, mutta muita palveluja maahanmuuttajat 

Taulukko 26. Tutkimukseen haastateltujen tahojen velvollisuudet ja työkalut maahanmuuttajien t yöllistämi
sessä. Nuolet osoittavat rakennemuutoksen aiheuttamia muutoksia eri toimijoiden rooleissa. 

Kolmas sektori 
Työkokeilupaikat, kielikoulutus, 
mentorointi, sosiaalinen pääoma, 
hankkeet (tulevaisuudessa men
torointi?) 

Yrityssalo, Voimala 
Ohjeistus erityisesti nokialaisille, 
kurssit, tapahtumat, virkist ystoi
minta 

TE-toimisto 
Ohjaus, työkokeilu, avustus 
työnhaussa 

Vuokratyöyritys 
Työnvälit ys, rekr ytointi ulkomail
ta, asunnon (yms.) järjestely 

Sosiaalipalvelut 
Kotoutumissuunnitelma (yhdessä 
TE-toimiston kanssa), aktivointi
suunnitelmat 

Aikuiskoulutuskeskus 
Kotokoulutus, kielikurssit, kurs
sit, K YK Y-hanke, mentorointihan
ke, ohjeistus 
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käyttivät vain vähän ja ne vetosivat lähinnä kor
keakoulutettuihin virolaisiin ja venäläisiin. Yhtä 
kaikki, nämä palvelut ovat tuoneet Salon palve
lukenttään uusia mahdollisuuksia, joita ei ennen 
rakennemuutosta ollut vastaavasti olemassa. 

Asiantuntijahaastatteluissa sektorista riippumatta 
korostuivat äkillisen rakennemuutoksen aiheutta
mat vaikeudet maahanmuuttajien aktivoinnissa. 
Sosiaalipalveluissa aktivointisuunnitelmat ovat 
jääneet vain suunnitelmiksi, sillä esimerkiksi työ
kokeilupaik kojen saatav uus on rakennemuutok
sen myötä vaikeutunut huomattavasti. Aiemmin 
työllistämisen suhteen aktiivinen kaupunki ei enää 
tarjonnut työkokeilumahdollisuuksia, eivätkä ir
tisanoneet yritykset voineet lakisääteisistä syistä 
ottaa henkilöitä työkokeiluun. Kuntouttavaan työ
toimintaan pääsi lähinnä järjestösektorille, missä 
resurssien rajat alkoivat haastateltujen asiantunti
joiden mukaan tulla jo vastaan. 

Toisaalta työvoimapoliittisen koulutuksen määrä 
lisääntyi rakennemuutoksen myötä, mikä teoriassa 
on parantanut aktivointimahdollisuuksia. Käytän
nössä mahdollisuudet opiskelupaikkoihin ovat kui
tenkin kaventuneet työttömien määrän kasvettua 
voimakkaasti. Salossa oli haastatteluhetkellä me
neillään Salon seudun aikuisopiston koordinoi
mia hankkeita maahanmuuttajien työllistämisen 
tukemiseksi. Näiden hank keiden tulevaisuus oli 
haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kuitenkin 
vaakalaudalla rahoitussyistä. Toisaalta joidenkin 
palveluiden saatavuus oli parantunut, mistä esi
merkkinä on aikuiskoulutuskeskuksen järjestämä 
kotoutumiskoulutus. Kysyntä kyseiseen koulu
tukseen on vähentynyt, koska maahanmuuttajia 
muuttaa Saloon aiempaa vähemmän. Näin ollen 
koulutuspaikkoja on ollut enemmän tarjolla, mikä 
on merkinnyt halukkaille nopeampaa pääsyä kou
lutukseen. Kysynnän vähentyminen on toisaalta 
johtanut myös aloittavien ryhmien vähenemiseen, 
ja esimerkiksi aiemmin erityisesti korkeakoulute
tuille kohdennetut ryhmät on yhdistetty muihin 
ryhmiin. Niinpä maahanmuuttajan voi olla aiem
paa vaikeampi saada itselleen parhaiten soveltuvaa 
tukea työllistymisessään. 

8.6 Institutionaaliset esteet 
vaikeuttavat työnhakua 

Maahanmuuttajien integraatio lähtee useimmiten 
liikkeelle kotoutumiskoulutuksesta. Haastatteluis
sa asiantuntijat kehuivat koulutuksen muuttuneen 

työelämälähtöisemmäksi, mutta niin asiantuntijat 
kuin maahanmuuttajatkin kritisoivat kielikoulu
tuksia tehottomiksi. Kotoutumis- ja kieliopettajia 
kehuttiin kuitenkin heidän vaivannäöstään työko
keilujen järjestämisessä, sillä ne ovat tärkeitä eri
tyisesti kouluttamattomille ja ammatillisen kou
lutuksen saaneille maahanmuuttajille. Mitä tulee 
korkeakoulutettuihin maahanmuuttajiin, heidän 
kanssaan työskentelevä haastateltu asiantuntija kat
soi kuitenkin korkeakoulutettujen aseman olevan 
koulutusten suhteen ongelmallinen. Usein heidät 
mielletään osaksi yhtä kokonaista massaa. 

”– – monet kouluttajat ja ohjaajat, kun se halu 
ja tarve auttaa on niin suuri, ne auttavat niin 
kuin liikaa ihmisiä, jotka kuitenkin ovat korkea
koulutettuja. Mä olen nähnyt insinöörejä, jotka 
laitetaan piirtämään jotain. Tai mä olen nähnyt 
ihmisiä, esimerkiksi henkilöstöjohtajan jolla oli 
200 ihmistä vastuullaan, ja nyt hänet viedään 
kädestä pitäen jonnekin toimistolle tekemään 
jotain CV:tä. Kuitenkin täyty y ymmärtää että se 
ihminen pysty y itsekin hoitamaan nämä asiat.” 
(Koulutusasiantuntija, Aikuiskoulutuskeskus) 

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen moni maahan
muuttaja suuntaa työkokeiluun, mikäli koulutus- tai 
työpaikkaa ei ole saatavilla. Kolmas sektori oli haas
tateltujen asiantuntijoiden mukaan Salossa tärkeä 
toimija maahanmuuttajien työkokeilujen ja kun
touttavan toiminnan järjestämisessä, ja sen rooli 
on kasvanut yhtaikaisesti rakennemuutoksen myötä 
lisääntyneiden palvelutarpeiden kanssa. Haastat
teluissa ilmeni, että kolmannen sektorin työn
tekijät ottivat maahanmuuttajia joissain tapauk
sissa jopa henkilökohtaisiksi mentoroitavikseen. 
Kolmannen sektorin asiantuntijahaastatteluissa 
korostui myös yhdessä toimimisen henki, mikä 
merkitsi maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten 
yhteisten aktiviteettien järjestämistä. 

Maahanmuuttajista erityisesti juuri maahan muutta
neet kokivat kolmannen sektorin tarjoaman sosiaa
lisen verkoston tärkeäksi. Haastatellut maahan
muuttajat näkivät myönteisenä myös lisätuen, kuten 
kieliopetuksen, jota järjestöt ja yhdistykset tarjoavat 
osana heidän työkokeilujaan. Työkokeilua pidettiin 
tärkeänä keinona lisätä tietotaitoa ja ymmärrystä 
suomalaisesta työelämästä. Parhaimmillaan työko
keilu mahdollistaa haastateltujen mukaan itsensä 
toteuttamisen. 

”Hy vä asia? Ihana asia! Koska ohjaajamme viet
tää paljon aikaa meidän kanssa, hän antaa meille 



Muuttuva Salo

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

63 

tehtäviä, missä me voimme jotenkin itse ajatella, 
missä voimme puhua ihmisten kanssa, ja auttaa 
paljon.” (Nainen, n. 50-vuotias, Venäjä) 

Yksityisillä markkinoilla hankitut työkokeiluko
kemukset eivät olleet yhtä myönteisiä. Ensinnäkin 
työkokeilupaikan saaminen yrityksistä oli monelle 
kiinni välikädestä, joka oli usein yleisten kielikurs
sien ohjaaja. Toiseksi yksityisellä sektorilla työko
keilu nähtiin vain keinona kuluttaa aikaa ja täyttää 
ansioluetteloa, sillä työkokeilu ei johtanut työllisty
miseen, vaan uusiin kursseihin ja työkokeiluihin. 
Pidempään Suomessa asuneet haastatellut maahan
muuttajat kritisoivat suomalaisten yritysten käyttä
vän hy väkseen ammattitaitoisia maahanmuuttajia 
työkokeiluilla. Maahanmuuttaja saatetaan ottaa 
työkokeiluun, mutta työpaikan saaminen on todella 
epätodennäköistä. Joskus annetaan ymmärtää, että 
töitä olisi saatavilla, mutta yksikään haastatelluista 
maahanmuuttajista ei ollut työtä saanut. 

”Mä en osaa hy vin Suomen laki, mutta jos haluat 
harjoittelun, sä löytää heti, mutta jos sä haluat 
töitä, et löydä. Mä en tiedä mitä tehdä.” (Mies, 
n. 30-vuotias, Somalia) 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan maahan
muuttajat olivat Salossa aktiivisia koulutuksiin 
pyrkijöitä. Tilanne oli tältä osin kuitenkin aiempaa 
hankalampi, sillä vaikka työvoimapoliittista koulu
tusta oli lisätty, oli myös hakijoita aiempaa selväs
ti enemmän. Niin maahanmuuttajat kuin asian
tuntijatkin kertoivat, että maahanmuuttajien oli 
entistä vaikeampi päästä koulutuksiin, sillä niihin 
valittiin ensisijaisesti Nokiasta työttömäksi jääneitä 
ja suomalaisia. Yleisin syy sille, ettei koulutuksiin 
pääse, on heikko kielitaito, jota haastateltujen mu
kaan käytetään kuitenkin usein vain verukkeena. 

”Mä halusin päästä niinku viime vuonna kuu
kausi enne joulua hitsauskurssille, mutta mulle 
sanottiin, että mun suomen kielen taito ei ole 
niin hy vä. Et mä en pääse koska voi olla että mä 
en ymmärrä mitä mun pitää tehdä ja tulee joku 
työtapaturma. Juuri kun mä olin ollu 2 vuotta 
töissä metallialalla.” (Mies, n. 20-vuotias, Viro) 

Työhallinnon alaisuudessa toimivat asiantuntijat toi
vat esiin myös Suomen koulutusjärjestelmän insti
tutionaalisia ongelmia, erityisesti ammatillisten 
tutkintojen tunnistamisessa. Käy tännössä ulko
maisten tutkintojen rinnastaminen suomalaisiin 
on mahdotonta: näyttöjä ei juuri järjestetä eikä päi
vityskoulutuksiakaan ole olemassa. Niinpä ammat
tikoulun tai ammattikorkeakoulun käyneen täytyy 

suorittaa opintonsa uudelleen Suomessa, vaikka hä
nellä olisi työkokemusta. Korkeakoulututkintojen 
hyväksyminen on sitä vastoin mahdollista, mutta 
sekin vaati opetushallituksen hy väksynnän. Maa
hanmuuttajat, joilla oli jo ammatti, kokivat pätevy y
den sivuuttamisen henkilökohtaisesti raskaaksi ja 
toisaalta myös vääräksi ottaen huomioon joidenkin 
alojen työvoimapulan. Jopa työharjoittelupaikkaa 
oli toisinaan mahdoton saada huolimatta ammatil
lisesta pätevy ydestä. 

”Sanottiin, että tällä hetkellä on paljon Turun 
ammattikorkeakoulusta tulevia opiskelijoita, 
jotka on harjoittelussa. Ja sitten kun kysytään, 
että minkälainen, sanotaan ulkomaalainen, aja
tellaan että en ole valmis tekemään töitä koska 
olen ulkomaalainen ja mulla ei ole todistusta 
täällä, suomen todistusta. – – Ensin mä ajattelin, 
että jos olen Suomessa vähän aikaa ja opiskelen 
suomen kielen, että mä voin heti tehdä töitä. 
Koska mä tiedän että Suomessa on koko maa 
ilman, tarvitaan paljon terveysalan ihmisiä. Mä 
ajattelin että se sopii minulle, Suomi, että opette
len ensin kieltä ja sitten pääsen töihin. – – mutta 
sitten tulee aina se, että aloitetaan nollasta. Sama 
kuin en olisi opiskellut mitään, tai ei olisi mi
tään kokemusta. Se ei ole, jos joku haluaa tulla 
lähihoitajaksi, hänellä ei ole ammattia, ja haluaa 
vaihtaa ammattia. Mutta mulla koulutus ja mul
la on tosi hyvä kokemus, ja me olemme sama. 
Koska hän hakee lähihoitajaksi ja mäkin haen. 
Olemme sama.” (Nainen, n. 35-vuotias, Lähi-itä) 

Entistä ristiriitaisemman tilanteesta tekee se, että 
samanaikaisesti kuin Suomessa asuvat ammatti
taitoiset hoiva-alan maahanmuuttajat ovat vailla 
työtä, vuokratyöyritykset kehittävät strategioitaan 
ulkomaalaisen hoivatyövoiman tuomiseksi tule
vaisuudessa työvoimapulasta kärsivään Suomeen. 
Suomi kilpailee ulkomaisesta työvoimasta muiden 
OECD-maiden kanssa. Esimerkiksi Ranska ja Iso-
Britannia ovat kehittäneet erityisesti korkeakou
lutettuja maahanmuuttajia houkuttelevia viisumi
järjestelyitä (Heikkilä 2005). Vuokratyöyrityksen 
asiantuntijahaastatellun mukaan Suomen ilmasto, 
kieli ja kulttuuri eivät ole vastaanottavaisia maa
hanmuuttajille, vaan ehdottomia hidasteita, kun 
kilpaillaan maahanmuuttajista. 

Pidempään Suomessa oleskelleet maahanmuutta
jat kertoivat suomalaisten kanssa ystäv ystymisen 
vaikeudesta, ja yksi mainitsi sosiaalisen ympäris
tön aiheuttamista psy ykkisistä oireista. Vastaavia 
ongelmia kohtasi systemaattisesti myös aikuiskou
lutuskeskuksen koulutusasiantuntija tehdessään 
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Sa lon maahanmuuttajien integraatioselvit ystä 
Mun Salo -yhdistyksen puitteissa. Toisaalta eri
tyisesti Salon seurakunnalla työkokeilussa olleet 
haastatellut maahanmuuttajat pitivät kokemusta 
mahdollisuutena tutustua suomalaisiin ja muihin 
maahanmuuttajiin. 

Ammattitaitoisten maahanmuuttajien pyrkimyksiä 
päästä eteenpäin hidastivat asiantuntijahaastatel
tujen mukaan myös ongelmat muiden ammatillis
ten valmiuksien kannalta pakollisten todistusten 
kanssa. Turhautumista aiheutti esimerkiksi hygie
niatestien suorittaminen, sillä niihin ei saatu tulk
kausapua, vaikka esimerkiksi Helsingissä testejä on 
pystynyt suorittamaan eri kielillä. Haastatteluissa 
nousi toistuvasti esiin kieleen ja sen käyttöön liitty
vät ongelmat. Muutoin työhön pätevältä maahan
muuttajalta vaadittiin täydellistä kielenhallintaa ja 
jopa paikallisen murteen osaamista. 

Haastatellut Nokiassa työskennelleet maahanmuut
tajat eivät kokeneet hyötyneensä erityisemmin No
kian tarjoamista työllistymistä edistävistä palve
luista, mutta pitivät tärkeänä saamaansa käytännön 
informaatiota siirtymisessä työelämästä työnhaki
jaksi. Yrityssalon ja sen yhteydessä haastatteluhet
kellä toimineen Voimalan palvelut olivat jääneet 
suurimmalle osalle haastatelluista tuntemattomik
si. Nämä uudet palvelut tunsivat käytännössä vain 
Nokiasta irtisanotut ja yksi yrittäjätapahtumiin 
osallistunut. 

Salossa on ollut vireillä muutama maahanmuut
tajien työllistymistä tukeva hanke. Salon seudun 
aikuisopiston Monikulttuurinen Salo -projektin 
yhteydessä on kehitetty muun muassa mentoroin
tiverkostoa, jossa ammattitaitoiset maahanmuut
tajat saatetaan yhteen saman alan suomalaisten 
ammattilaisten kanssa. Yhdellä haastatelluista oli 
mentori, ja hän koki toiminnan todella paljon tukea 
antavaksi. Wahlgren ja Geiger (2011) ovat tutki
neet maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation 
ja koulutuksen yhteyttä Pohjoismaissa ja pitävät 
mentorointia yhtenä menestyksekkäänä menetel
mänä sen henkilökohtaisen ja inhimillisen tuen 
vuoksi. Muita työmarkkinaintegraatiota tukevia 
tekijöitä ovat kotouttamisvastuun tunnistaminen 
julkisen sektorin eri tahoilla, työelämälähtöisyy
den lisääminen maahanmuuttajien kotoutukseen, 
maahanmuuttajien osallistaminen koulutussuun
nitteluun, informaatioteknologian hyödyntäminen, 
esimerkiksi etäopiskelussa, sekä työllistymistä tu
kevien toimien muokkaaminen maahanmuuttajien 
kykyjen sekä ajankohtaisen työvoimatarpeen mu
kaiseksi. (Wahlgren ja Geiger 2011.) 

Salon seudun aikuisopiston KYKY-hank keessa 
(Kansainväliset työyhteisöt osaaviksi ja kilpailuky
kyisiksi) puolestaan pyrittiin tukemaan erityisesti 
ulkomaalaistaustaisten yrittäjien ja asiantuntijoiden 
verkostoitumista ja heidän osaamisensa hyödyntä
mistä alueen yrityselämän ja työyhteisöjen kansain
välistymisessä. Haastateltujen asiantuntijoiden ja 
maahanmuuttajien mukaan yritysten kiinnostus oli 
toistaiseksi ollut kuitenkin hy vin niukkaa. Hank
keiden tulevaisuus oli lisäksi vaarassa epävarman 
rahoituksen vuoksi. Epävarmuus tulevasta voi ai
heuttaa maahanmuuttajille jopa turhaa stressiä, 
kun ensin tarjotaan apua, joka kuitenkin yhtäkkiä 
loppuu. 

”Ne soitti ensin ja kysyi miten menee. Sitten nyt 
ei mitään. Bye bye vaan. On huono.” (Mies, n. 
35-vuotias, Somalia) 

8.7 Työnhakua tukevien toimien 
kehit ysmahdollisuuksia 

Haastatellut asiantuntijat ja maahanmuuttajat ko
kivat palvelukentän kokonaisuudessaan hy vin mo
nimutkaiseksi. Jopa 15 vuotta Suomessa asuneet 
maahanmuuttajat kohtasivat vaikeuksia virallisten 
asioiden hoitamisessa, eivätkä he aina ymmärtäneet 
virallisten asiakirjojen sisältöä. Haastatellut asian
tuntijat ehdottivatkin Salon kaupungin ja Turun 
ammattikorkeakoulun Mosaiikki-hankkeen (2009– 
2011) yhteydessä toimineen monikielisen info
pisteen uudelleen käyttöönottoa. Se olisi matalan 
kynnyksen palvelu, jota olisi helppo käyttää. Mo
nille maahanmuuttajille kokemukset virkamiesten 
kanssa asioinnista omassa kotimaassaan ovat voi
neet olla vaikeita ja niinpä luottaminen virallisiin 
tahoihin voi olla vaikeaa (Egharevba 2009). Lähes 
kaikki haastatelluista maahanmuuttajista toivoivat 
myös saavansa ajoittain tietoa omalla kielellään, sil
lä monella oli vain harvoja tietokanavia. 

”Ja nyt – en tiedä nauraako vai itkeä – tiedätkö, 
että kirjastossa on se info, ja ihmiset ymmärtää, 
että se on se infopiste. Sit ne menee kirjastoon 
kysymään erilaisia juttuja, niin kuin et ’mitä 
ruokaa mä voin ostaa, missä ei ole porsaanlihaa’, 
tai tämmöisiä et ’mistä mä voin saada koulutuk
sia’. Ja kirjastonhoitajat sanoo, että he ovat nyt 
täyttäneet niin monta työhakemusta ja CV:tä 
maahanmuuttajien puolesta, että heille riittää. 
Se on näin, et ihmiset hakee, että ’mistä mä saan 
sitä apua’ ja sit kun on se info siellä, ne ajattelee, 
että ’ehkä tää on se’. Et kyllä tarvitaan se info.” 
(Koulutusasiantuntija, AKK) 
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Yleisen informaation saatavuuden lisäksi olisi haas
tattelujen perusteella aiheellista kehittää kielikoulu
tusta. Asiantuntijahaastateltujen mukaan kielikou
lutus vaatisi opiskeluintoa kohottavia välietappeja 
ja testejä. Nykyisellään järjestelmä mahdollistaa 
kursseilla viipyilyn eikä aseta tarpeeksi vaatimuksia 
oppimiselle. Myös Ramboll Management Consul
tingin (2013) työ- ja elinkeinoministeriölle teke
mässä kartoituksessa todetaan erityisesti kielitason 
testauksen olevan ongelmallista nykyisessä muo
dossaan, sillä testiin ohjataan maahanmuuttajia, 
joiden oletetaan jo osaavan kohtuullisesti suomea. 
Toisaalta kielitaitoa voitaisiin yleisesti arvioida ta
pauskohtaisemmin. Tarnanen ja Pöyhönen (2011) 
korostavat, että joustava arviointi työtehtävästä ja 
ammattialasta riippuen mahdollistaisi sen, että kie
litaitoa ei lähestyttäisi aina ongelmalähtöisesti, vaan 
se nähtäisiin kehitty vänä resurssina. 

Toisaalta aktiivisesti eteenpäin pyrkivien maa
hanmuuttajien työllistymistä voitaisiin helpottaa 
järjestämällä pätev y yden näy ttömahdollisuuksia 
niille, joilla on tutkinto aikaisemmasta kotimaas
taan. Lisäksi voitaisiin tarjota vaihtoehtoisia tapoja 
erilaisten testien läpäisemiseksi, jotta itse tieto ko
rostuisi kielellisten ongelmien sijaan. Esimerkiksi 
tulkkausapua tai eri kielivaihtoehtoja voitaisiin tar
jota valtakunnallisella tasolla, eikä vain suurimmis
sa kaupungeissa. 

Aktiivisesti töitä hakeneet haastatellut maahan
muuttajat katsoivat työnsaantia voivan mahdollises
ti edistää se, että työvoimaa voisi tarjota yrityksille 
nimettömänä. Kaksi haastateltua maahanmuuttajaa 
kertoi poistaneensa kansalaisuutensa paljastavat 
tiedot ansioluettelostaan, koska uskoivat siten saa
vansa helpommin työtä. Eräs haastatelluista asian
tuntijoista ehdotti yrityksille yhden haastattelun 
käytäntöä, joka mahdollistaisi vähintään yhdelle 
maahanmuuttajalle tilaisuuden päästä työhaastatte
luun jokaista avointa työpaikkaa kohden. Hän näki 
sen maahanmuuttajien mahdollisuutena tuoda esiin 
omaa tietotaitoaan. Lisäksi sillä voitaisiin puuttua 
suoraan yhteen suomalaisten työmark kinoiden 
keskeisistä ongelmakohdista, syrjintään. Yhden 
haastattelun käytäntö ei haastatellun mukaan ai
heuttaisi myöskään positiiviseen syrjintään liitty viä 
ongelmia, sillä se ei velvoittaisi yrityksiä toimimaan 
työntekijäkiintiöiden puitteissa. 

8.8 Maahanmuuttajatyöttömien 
muuttohalukkuus 

Ulkomaan kansalaisten osuus Suomen väestöstä on 
3,6  prosenttia. Suurimmat lähtömaat ovat Venäjä 
(20,3 %), Viro (15,4 %), Ruotsi (4,3 %), Somalia (3,8 %), 
Kiina (3,4 %), Thaimaa (3,1 %), Irak (3,0 %), Turkki 
(2,2  %), Intia (2,1  %) ja Saksa (2,0  %). Suurimmat 
kaksoiskansalaisten ryhmät ovat puolestaan Venäjän 
(19 441), Ruotsin (6 005), Yhdysvaltain (3 443), Viron 
(2 873), Iranin (2 823) ja Vietnamin (2 587) kansalai
set. Suomen virallisissa tilastoissa nämä kaksoiskan
salaisuuden omaavat henkilöt ovat lähtökohtaisesti 
Suomen kansalaisia. (Tilastokeskus 2013.) 

Vuonna 2013 Salossa oli maahanmuuttajia hieman 
yli Suomen keskiarvon (3,9 %) (Tilastokeskus 2013), 
mikä on alueen kokoon nähden poikkeuksellista. 
Lisäksi Salossa on monia paluumuuttajia ja kaksois
kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia, jotka 
eivät näy tilastoissa. Haastateltujen asiantuntijoi
den mukaan maahanmuuttajaväestö koostuu lähes 
samoista ryhmistä kuin valtakunnallisella tasolla. 
Alueen yleisesti suuren maahanmuuttajaväestön ja 
korkeakoulutettujen aasialaisten suuren määrän se
littävät Nokian rekrytoinnit (Eðvarðsson ym. 2011). 

Kuten muuallakin Suomessa, Salossa maahanmuut
tajien määrä alkoi kasvaa Neuvostoliiton hajoami
sen myötä 1990-luvun alussa: Salon maahanmuut
tajamäärät kasvoivat suhteellisen tasaisesti reilun 
20 vuoden ajan lähes nollatasosta yli 2 000:een. Edes 
vuoden 2008 taantuma ei aiheuttanut kasvussa mer
kittävää muutosta. Niiden asiantuntijahaastateltujen 
mukaan, joilla oli takanaan pitkä työura maahan
muuttajien parissa, kasvu koostui ennen kaikkea 
pakolaisryhmistä ja paluumuuttajista. Ulkomaan 
kansalaisten lisäksi Salossa asui Suomen kansa
laisuuden saaneita maahanmuuttajia, joita erään 
haastatellun asiantuntijan arvion mukaan oli jopa 
1 500. Haastateltujen asiantuntijoiden ja Nokiassa 
työskennelleiden maahanmuuttajien mukaan Nokia 
ei juurikaan työllistänyt maahanmuuttajia ennen 
2000-luvun alkua, ja suurimmat ulkomailla tapah
tuneet rekry toinnit tuotantolinjastolle tapahtuivat 
vuonna 2006 vuokratyöyritysten kautta. Nämä rek
rytoinnit ovat vaikuttaneet Salon maahanmuutta
javäestön määrään ja rakenteeseen, vaikka ne eivät 
tilastossa näy erityisenä piikkinä (kuvio 12, s. 66). 

Salon rakennemuutos on vaikuttanut selvästi myös 
maahanmuuttajien muuttoliikkeeseen, sillä muutto
liike kääntyi negatiiviseksi vuonna 2012 (kuvio 12). 
Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan Nokiasta 
irtisanotuista osa lähti pois Salosta heti työsuhteen 
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Kuvio 12. Ulkomaan kansalaiset Salossa vuosina 1986–2013. 
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Lähde: T ilastokeskus 2014b. 

päätyttyä, ja siksi esimerkiksi aasialaisia ja korkea
koulutettuja maahanmuuttajia oli vaikea tavoittaa 
haastatteluihin. Ainoa tutkimuksessa haastateltu 
korkeakoulutettu kiinalainen oli juuri muuttamassa 
takaisin kotimaahansa. Asiantuntijahaastateltujen 
mukaan Nokiassa työskennelleiden aasialaisten 
insinöörien lisäksi alueelta on muuttanut pois ai
kanaan Nokiaan töihin tulleita virolaisia. Mah
dolliseksi muuttosuunnaksi asiantuntijat arvioi
vat erityisesti lähtömaat, tässä tapauksessa Aasian 
maat ja Viron. Rakennemuutos on vaikuttanut 
myös muiden kuin työperäisten maahanmuuttajien 
muuttoliik keeseen, sillä kaupungin sosiaalipalve
luissa havaittiin poikkeuksellisen vähän saapuvia 
pakolaisia keväällä 2013. Niinpä rakennemuutoksen 
poistyöntävä vaikutus ulottuu koko maahanmuut
tajaväestön spektriin. 

Haastatelluista maahanmuuttajista erityisesti ne, 
joilla ei ollut lapsia, kertoivat lähinnä muualle Suo
meen suuntautuvista muuttosuunnitelmistaan. 
Juuri Saloon saapuneille, vielä kieltä opetteleville 
muutto tuntui kuitenkin kaukaiselta. Suomessa pi
dempään asuneet olivat puolestaan konkreettisesti 
harkinneet muuttamista Salosta elinvoimaisempiin 
lähikaupunkeihin, kuten Turkuun tai Tampereelle. 
Helsinki veti monia puoleensa työmahdollisuuksien 
vuoksi, mutta toisaalta se pelotti korkean hintata
sonsa takia. 

Haastatellut maahanmuuttajat kertoivat syiksi 
muuttosuunnitelmilleen Salon heikot työmah
dollisuudet, huonontuneet palvelut sekä jatkuvat 
vastoinkäymiset suomalaisen palvelujärjestelmän 
kanssa. Haastatteluissa mainittiin muun muassa 
ongelmat koulujen, Kelan, TE-toimiston ja sosiaa

litoimen kanssa. Realistisemmaksi muuttamisen 
kokivat perheettömät maahanmuuttajat ja heistä 
erityisesti ne, jotka eivät omistaneet asuntoa. Lap
set ja lasten elinympäristön vakauden turvaaminen 
olivat perheellisille maahanmuuttajille suurin sy y 
jäädä Saloon. Asunnon omistavia estivät puolestaan 
hiljentyneet asuntomark kinat. Kuten muillekin, 
myös maahanmuuttajille Salon menestys mahdol
listi normaalin täysipainoisen elämän Suomessa 
työpaikkoineen, perheineen ja taloineen, ja yhtä 
lailla äkillinen rakennemuutos merkitsee heille 
erilaisten veto- ja työntötekijöiden puntaroimista, 
kun he pohtivat tulevaisuuttaan Salossa. 

Saloa kohdannut äkillinen rakennemuutos voi ai
heuttaa negatiivista muuttoliikettä myös puhtaasti 
institutionaalisista syistä. Esimerkiksi väliaikaisen 
oleskeluluvan varassa elävien voi olla pakko muut
taa takaisin kotimaahansa työsuhteen päätyttyä. 
Oleskelulupia ei välttämättä jatketa huonon työsuh
danteen vuoksi, vaikka Suomessa asuminen olisi
kin maahanmuuttajan ensisijainen tavoite. Tämä 
kuvastaa osaltaan maahanmuuttajien asemaa ”pus
kurityövoimana” (Forsander 2013). 

8.9 Pohdinta 

Äkillisen rakennemuutoksen vaikutukset ovat 
maahanmuuttajille hyvin laaja-alaisia. Osin ne ovat 
samoja kuin suomalaissyntyisillekin, mutta voivat 
näyttäytyä voimakkaampina. Toisaalta maahan
muuttajien kohdalla voidaan puhua erityisongel
mista esimerkiksi uudelleentyöllistymisen suhteen. 
Tässä luvussa käytiin läpi Muuttuva Salo 2013–2023 
-tutkimushankkeessa kerätyn haastatteluaineiston 
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tuloksia maahanmuuttajien asemasta muuttuvassa 
Salossa. Tutkimusta varten haastateltiin sekä maa
hanmuuttajien kanssa työskenteleviä asiantuntijoita 
että eri maista tulleita maahanmuuttajia. 

Yleisesti työllistymismahdollisuudet ovat Salossa 
äkillisen rakennemuutoksen myötä heikentyneet 
merkittävästi. Työttömän työnhakijan on vaikea 
löytää työtä riippumatta koulutuksestaan, työko
kemuksestaan tai syntyperästään. Haastattelujen 
perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että maa
hanmuuttajien on vaikeampaa löytää työtä kuin 
suomalaissyntyisten työnhakijoiden. Haastatellut 
asiantuntijat ja maahanmuuttajat olivat lisäksi sitä 
mieltä, että yleinen ilmapiiri maahanmuuttajia 
kohtaan on kääntynyt kielteisemmäksi. Kielteisiä 
asenteita oli kohdattu erityisesti työmark k inoilla 
ja koulutuksissa, mutta myös yleisemmin elämässä. 
Erityisesti kauemmin Suomessa asuneet miespuo
liset maahanmuuttajat ilmoittivat kohdanneensa 
rasistisia asenteita arjessaan entistä useammin ir
tisanomisten jälkeen. 

Asiantuntijahaastateltujen mukaan mahdollisuu
det oman työmarkkina-arvon lisäämiseksi olivat 
Salossa kaventuneet äkillisen rakennemuutoksen 
myötä. Koulutuspaikkojen lisäyksistä huolimatta 
työttömien määrän kasvu on johtanut koventunee
seen kilpailuun koulutuspaikoista. Tässä kilpailussa 
kärsivät etenkin maahanmuuttajat, joiden mahdol
lisuudet saada jatkokoulutusta ja työkokeilupaikko
ja ovat sekä asiantuntijoiden että maahanmuuttaji
en mukaan muita heikommat. Yhdeksi keskeiseksi 
tekijäksi tässä nähdään kielitaito: osalla maahan
muuttajista kielitaito oli heikko ja vaikka osalla se 
olisikin ollut riittävän hyvä työskentely yn omalla 
alalla, esteeksi ovat voineet muodostua työnantajien 
ylikorostuneet kielitaitovaatimukset. 

Työmarkkinoille pääsyä hankaloittivat kielitaidon 
lisäksi institutionaaliset ongelmat, jotka liitty vät 
erityisesti koulutusjärjestelmään. Koulutettujen 
maahanmuuttajien ammatillista pätevyyttä ei ra
kenteellisista syistä pystytä aina tunnistamaan, ja 
he voivat joutua aloittamaan ammatilliset opinnot 
uudelleen alusta. Myös työnantajien koettiin olevan 
vastahakoisia hyödyntämään maahanmuuttajien 
tietotaitoa. Suuren kansainvälisen yrityksen sijoit
tuminen Saloon ei siten tuonut mukanaan myön
teisempää suhtautumista ulkomaalaistaustaisen 
työvoiman käyttöön, vaan ennakkoluulot hallitsivat 
yhä rekrytointeja. 

Maahanmuuttajien kohdalla työllistymisen esteet 
voivat siten olla ylitsepääsemättömiä tai ainakin se 

voi maahanmuuttajista siltä tuntua. Sekä asiantun
tijahaastatellut että maahanmuuttajat itse kertoi
vat turhautumisesta, toivon kadottamisesta ja jopa 
masennusoireista – ei jakseta enää edes yrittää. On 
selvää, että toimettomuus ahdisti monia ja maa
hanmuuttajien haastatteluissa toistuikin se, miten 
tärkeää oli, että oli jotain tekemistä. 

Salossa maahanmuuttajia pidättelivät perhe, asunto ja 
elintaso – siis samat asiat kuin suomalaissyntyisiäkin. 
Vaikka työllistyminen ja integraatio yhteiskuntaan 
voisivat maahanmuuttajahaastateltujen mukaan olla 
muualla helpompaa, nähtiin Suomi ja erityisesti Salo 
hy vänä paikkana perheelle ja lapsille elää. Vastaa
via tuloksia Suomessa asumisen syistä saatiin myös 
vuonna 2013 tehdyssä maahanmuuttajabarometrissa 
(Ramboll Management Consulting 2013). 

Salosta oli kuitenkin jo tutkimuksen tekohetkel
lä muuttanut pois sellaisia ulkomaalaistaustaisia 
henkilöitä, joiden ainoa side Saloon oli Nokia. He 
olivat muuttaneet Saloon työn perässä ja irtisano
misten jälkeen he palasivat takaisin kotimaahansa 
tai muuttivat edelleen työn perässä muualle. Eri
tyisesti kauempaa, esimerkiksi Aasiasta, tulleet ja 
korkeasti koulutetut työntekijät olivat jo ehtineet 
lähteä pois Salosta. Heitä ei siten myöskään tavoi
tettu tutkimukseen. 

Saloon jääneille ja siellä asuville maahanmuuttajille 
pitää tarjota uudelleen työllistymisen edistämisek
si työllistämispalveluja. Asiantuntijahaastattelujen 
mukaan eri sektorien välinen työnjako maahan
muuttajien työllistämisen suhteen on äkillisen ra
kennemuutoksen myötä muuttunut. Haastateltavien 
mukaan valtio ja kolmas sektori ovat paikanneet pit
kälti sitä, mihin kaupunki ja yksityiset markkinat 
eivät enää pysty heikentyneen taloudellisen tilanteen 
vuoksi. Kun yksityisten ja julkisten työmarkkinoiden 
mahdollisuus työllistää on heikentynyt voimakkaasti 
ja kaupungin rahoituksen varassa olevia palveluja 
joudutaan supistamaan, on rakennemuutoksen hil
litsemiseksi lisätty valtion tuella työvoimapoliittista 
koulutusta. Kolmas sektori on puolestaan ottanut 
aiempaa enemmän vastuuta maahanmuuttajapal
veluiden ja työkokeilupaikkojen tarjoajana. 

Vaikka äkillisen rakennemuutoksen vaikutukset 
ovat osin samansuuntaisia, oli sitten kyse maahan
muuttajasta tai suomalaistaustaisesta salolaisesta, 
tulisi tämänkin tutkimuksen tulosten perusteella 
työttömät maahanmuuttajat nähdä omana erityis
ryhmänään. Heillä työllistymisen esteet ovat suu
remmat joko koulutuksessa tai kielitaidossa olevien 
puutteiden vuoksi. Myös institutionaaliset tekijät, 
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kuten ammattitutkintojen tunnistamattomuus tai 
oleskeluluvan saaminen koskevat juuri maahan
muuttajataustaisia työttömiä. Toisaalta työllistymi
sen esteenä ovat maahanmuuttajakielteiset asenteet. 

Näitä esteitä voidaan osin purkaa paikallisella ta
solla esimerkiksi pyrkimällä vaikuttamaan työn
antajien asenteisiin. Osin maahanmuuttajien työ
markkinaintegraation lisääminen vaatii kuitenkin 
kansallisen tason päätöksiä ja lainsäädännöllisiä 
uudelleenlinjauksia. Suurin työllistymisen este niin 
tämän tutkimuksen maahanmuuttajilla kuin kyse
ly yn vastanneilla salolaisillakin on työpaikkojen 
puute. Tulevaisuuden suurin haaste on työpaikko
jen lisääminen Salossa ja sen lähiseuduilla. Äkil
linen rakennemuutos vei hy vin nopeasti tuhansia 
työpaikkoja, eikä ole nähtävissä, että uusia syntyisi 
samassa mittakaavassa kovin lyhyellä aikavälillä. 

8.10 Asiantuntijapuheenvuoro 
Merja Anis, ma. professori (SOSNET ), Turun yli
opiston sosiaalitieteiden laitos 

Kantavatko palvelut rakennemuutoksen yli? Näkö
kulmia maahan muuttaneiden tilanteeseen Salossa 

Suomeen muuttaneiden ihmisten työllistymistä ja 
hy vinvointia koskevassa keskustelussa esiinty y ris
teileviä ja vastakkaisia näkökulmia. Maahanmuut
to nähdään yhtäältä mahdollisuutena työvoiman 
riittävy yteen tulevaisuudessa ja toisaalta haasteena 
muuttaneiden työelämään pääsyn ja kotoutumi
sen kannalta. Työperusteiseen maahanmuuttoon 
suhtaudutaan tavallisesti myönteisesti, kun taas 
humanitaarinen maahanmuutto saa julkisessa 
keskustelussa usein kielteisiä sävyjä. Kyse on kui
tenkin ihmisistä, perheistä ja hy vin moninaisis
ta elämäntilanteista. Salon rakennemuutoksessa 
konkretisoituvat monet maahanmuuttajia kos
kevat erityiskysymykset, sillä työllistyminen on 
yleisestikin tutkimusten ja kokemusten mukaan 
maahanmuuttajille keskimäärin vaikeampaa kuin 
kantaväestölle. 

Maahan muuttaneiden työllisy yttä ja hyvinvointia 
on tutkittu paitsi laadullisesti, esimerkiksi koke
mus- ja asiantuntijatietoa tarkastelemalla, myös 
isojen määrällisten aineistojen perusteella valta
kunnallisesti (Castaneda ym. 2012; Toivanen ym. 
2013; Eronen ym. 2014). Peilaan Salon alueellista 
tarkastelua tähän laajempaan, uuteen tutkimustie
toon. Ajallista ja alueellista ulottuvuutta näkökul
miini tuo se, että olin laatimassa Varsinais-Suomen 
maahanmuuttopoliittista ohjelmaa laajassa yhteis

työverkostossa vuosina 2006–2007, jolloin työpe
rusteisen maahanmuuton edistäminen oli keskus
teluissa hy vin keskeisellä sijalla (Anis ym. 2007). 
Hyvin monet silloin tunnistetut kehittämistarpeet 
ovat edelleen ajankohtaisia, ja monet samat havain
not toistuvat valtionhallinnon tekemissä laajoissa 
selvitys- ja tutkimusraporteissa (Anis ym. 2007). 
Ohjelma ja sen ympärillä käydyt keskustelut tosin 
virittivät myös runsaasti alueellista kehittämis
toimintaa, ja monia uusia palveluja ja käytäntöjä 
otettiin kehittämistoiminnan tuloksena käyttöön. 

Kymmenen kunnan kuntaliitos ja Nokian menestys
tarina tekivät juuri Salosta valtakunnallisesti kiin
nostavan alueen. Kuntaliitosta edelsi vireä alueel
linen yhteistyö ja palveluiden kehittämistoiminta. 
Palveluiden kehittämiseen oli saatavilla resursseja, 
kun kaupunki oli taloudellisesti vahva. Salon imago 
rakentui myös maahanmuuton ympärille Nokian 
vetäessä puoleensa työvoimaa ulkomailta ja työl
listäessä maahan muuttaneita. Kuntaliitos ja No
kian romahdus muuttivat tilannetta voimakkaasti. 
Monet kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet 
rakenteet ja toiminnot hajosivat ja muuttuivat. Salo 
onkin toiminut eräänlaisena ”laboratoriona” suu
rissa rakenteellisissa muutosprosesseissa. 

Salossa asuvien maahan muuttaneiden tilannetta on 
tärkeää tarkastella erikseen, sillä maahanmuuttajien 
asema työelämässä on yleisesti epävakaampi kuin 
kantasuomalaisten. Osa-aikaiset, määräaikaiset ja 
tilapäiset työsuhteet ovat maahanmuuttajilla ylei
sempiä kuin kantaväestöllä, ja niinpä lomautukset 
ja irtisanomiset koskettavat nopeimmin juuri heitä 
(Forsander 2013; Toivanen ym. 2013). Myös yleinen 
ilmapiiri voi muuttua kielteisemmäksi juuri maa
hanmuuttajia kohtaan, kun kilpailu koulutuksesta 
ja työpaikoista kovenee. Kielteinen ilmapiiri ja eri
tyisesti toistuvat syrjintäkokemukset vaikuttavat 
tutkimusten mukaan mielenterveyteen ja sosiaa
liseen toimintakyky yn usein hy vin negatiivisesti 
(Castaneda ym. 2012). 

Maahan muuttaneiden yksilölliset, perhekohtaiset 
ja kulttuuriset tekijät sekä kokemukset Suomessa 
asumisesta eroavat merk ittävästi toisistaan. Yh
tenäisestä ryhmästä ei siis voida puhua, vaik ka 
maahanmuuttajat-termi helposti kategorisoi nämä 
ihmiset samanlaisiksi. Osa muuttaa Suomeen maa
han vetävien tekijöiden vuoksi. Yleisimmät sy yt 
liitty vät perheeseen ja työhön. Huomattavasti har
vemmilla Suomeen muuttavilla muuton syyt ovat 
lähtömaasta pois työntäviä tekijöitä. Pakolaisilla ja 
turvapaikanhakijoilla elämäntilanteet ovat tällai
sen taustan takia erityisiä. Perhe- ja koulutustaustat 
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sekä työkokemus ovat moninaisia. Luonnollisesti 
työttömäksi jääminenkin merkitsee eri ihmisille 
hieman erilaisia vaihtoehtoja. Rakennemuutoksen 
vaikutus ulottuu tavalla tai toisella kuitenkin koko 
perheeseen, myös puolisoiden ja lasten tilanteeseen. 
Korkeasti koulutetut asiantuntijat todennäköises
ti palaavat kotimaahansa tai työllisty vät muihin 
maihin. Monilla vaihtoehtona on muutto toiselle 
paikkakunnalle. Tässä tapauksessa lähipiiri ja kou
lu muuttuvat, eikä työllistyminen ole kuitenkaan 
taattua. Jääminen rakennemuutoksesta kärsivälle 
paikkakunnalle voi merkitä pitkää työttömyyttä 
ja taloudellista niukkuutta, joista voi seurata muita 
sosiaalisia ja psy ykkisiä ongelmia, kuten jännitteitä 
perheen sisällä, turhautumista tai masennusta. 

Maahanmuuttajaperheiden sosioekonomista ase
maa suomalaisessa yhteiskunnassa värittää ylei
semmink in taloudellinen haavoittuv uus, joka 
seuraa vanhempien työllistymisen vaikeuksista ja 
työmarkkina-aseman marginaalisuudesta. Työssä 
ja työttömy ydessä on kuitenkin kyse muustakin 
kuin taloudellisesta toimeentulosta. Työssäkäynti 
merkitsee yhteiskunnan täyttä jäseny y ttä, ”nor
maa lisuutta” ja ” kunnollisuutta” (Peltola 2014). 
Perheiden ja lasten kokemuksilla osallisuudestaan 
yhteiskunnassa on merkitystä ylisukupolvisessa tar
kastelussa. Maahan muuttaneiden lapsillakin on 
riskinä syrjäytyä koulutuksesta ja työelämästä, jos 
vanhemmilla ei ole voimavaroja tukea jälkipolvea. 
Rakennemuutoksen seurauksia ja niiden kielteisten 
vaikutusten ehkäisyä tulee näin ollen katsoa per
heiden ja yhteisöjen hy vinvoinnin kannalta pitkälle 
tulevaisuuteen. Tämä asettaa luonnollisesti vaati
muksia palveluiden toimivuudelle. Kysymyksenä 
on, kuinka niukoissa taloudellisissa oloissa on mah
dollista järjestää riittävästi työttömiksi jääneiden, 
heidän perheidensä ja lastensa tukipalveluja. 

Nokia ja sen ympärille virinnyt yritystoiminta tar
josivat monelle maahanmuuttajalle mahdollisesti 
ensimmäisen työpaikan. Nokia on haastateltujen 
kertoman mukaan ollut myös poikkeuksellinen ja 
esimerkillinen työnantaja: ”maahanmuuttajille tar
jottiin töitä ja rasismiin puututtiin tiukasti”. Näyt
tää siltä, että vain iso kansainvälisyydestä riippu
vainen työnantaja näkee moninaisuusjohtamisen 
hyödy t, kun useista muista yrityksistä näy ttäisi 
olevan huonompia kokemuksia. Ensimmäiset ko
kemukset maahanmuuttajien palkkaamisesta ovat 
usein hy vin merkittäviä työnantajien ja työyhteisö
jen asenteiden myönteisen kehittymisen kannalta 
(Anis ym. 2007; Toivanen ym. 2013). Pienemmillä 
ja harvemmin rekrytointeja tekevillä työnantajilla 
kehitys on ehkä tästä johtuen hidasta. 

Työelämään kiinni pääseminen ja kokemuksen 
saaminen suomalaisesta työelämästä kartuttaa 
ihmisten inhimillistä pääomaa ja edesauttaa työn 
saantia vastaisuudessa – näin varmasti myös Salossa 
työttömäksi jääneillä. Työkokemukset kartuttavat 
myös kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, jotka ovat 
tärkeitä työelämään kiinnittymiselle ja kuulumiselle 
sekä sosiaalisten verkostojen rakentamiselle suoma
laisessa yhteiskunnassa (Forsander 2013). Epäviral
listen sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymi
sessä onkin erittäin keskeinen ja maahanmuuttajilla 
niiden rakentaminen etenkin kantaväestön kanssa 
voi kestää kauan. Erilainen yhteisöllinen toiminta 
ja järjestötoiminta tukevat kokemusten ja tutkimus
tenkin mukaan sosiaalisten verkostojen syntymistä, 
kiinnittymistä yhteiskuntaan ja mahdollisesti uuden 
työpaikan löytymistä. Sosiaalisten verkostojen rooli 
työpaikan löytymisessä voi olla huomattavasti tär
keämpi kuin virallisten palvelujen (Anis ym. 2007). 

Maahanmuuttajien työllistymisen esteitä on tar
kasteltu monissa tutkimuksissa. Tärkeimpiä esteitä 
ovat todellinen tai koettu kielitaidon heikkous, kou
lutuksen puute tai tutkintojen sopimattomuus sekä 
syrjintä työelämässä (Forsander 2013; Toivanen ym. 
2013; Eronen ym. 2014). Nämä tekijät korostuvat 
tutkimuksissa johdonmukaisesti. Tulokset ovat 
yhdenmukaisia myös siltä osin, että työllistyneet 
maahanmuuttajat pääosin viihty vät hyvin työssään 
(Castaneda ym. 2012). Suurelle osalle maahan
muuttajista työ on erittäin tärkeä osa elämää. Ko
kemukset ja asenteet työelämää kohtaan ovat jopa 
myönteisempiä kuin kantaväestöllä keskimäärin. 
Erityisesti vaikeista olosuhteista muuttaneet koke
vat työn sisällöt ja työolosuhteet hy viksi. (Toivanen 
ym. 2013.) Näin ollen motivaatio ja mahdollisuudet 
kiinnittyä työelämään ovat hyvät. 

Työmotivaatiota voi kuitenkin heikentää se, että 
työtehtävät ovat vaatimattomampia kuin työnte
kijän osaaminen tai se, että työllistytään muulle 
kuin omaa koulutusta vastaavalle alalle. Maahan
muuttajien osaamista ei suomalaisessa työelämässä 
hyödynnetäkään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Suomen kielen taito on usein kynnyskysymys työl
listymisessä. Hyvin koulutetut maahanmuuttajat
kin kokevat, että varsin hyväkään kielitaito ei ole 
riittävä kaikissa työtehtävissä. Heikosti suomea tai 
ruotsia osaavat eivät puolestaan integroidu työelä
mään, koska kielitaito ei pääse kehittymään pitkien 
työttömyysjaksojen aikana. Suomen kielen taidon 
heikkous nähdään usein isona ongelmana, vaikka 
kielitaito voitaisiin ennemminkin ymmärtää varsin 
nopeasti kehitty vänä resurssina. Kielitaito kehitty y 
siinä missä muukin ammattitaito, kun sitä joutuu 
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päivittäin työelämässä oppimaan ja käyttämään. 
Sen sijaan kielitaito ei kehity tyhjiössä, ja opittukin 
taito unohtuu, jos sitä ei arkielämässä tarvitse käyt
tää. (Toivanen ym. 2013; Eronen ym. 2014.) 

Työllistämistoimenpiteitä olisi hyvä kehittää siten, 
että ne entistä suunnitelmallisemmin rakentaisivat 
yhteyksiä työelämään sen sijaan, että keskitytään 
vain puutteelliseen kielitaitoon ja sen yksipuolisiin 
parantamisyrityksiin koulutuksella (Vanhanen ym. 
2013; Tarnanen ym. 2013). Kielituki voidaan yh
distää työn aloittamiseen, ja kielikoulutusta voi
daan kehittää yhdessä työnantajien kanssa. Kun 
heikko kielitaito nähdään pysy vänä puutteena, ei 
havaita kehittymisen mahdollisuuksia ja maahan 
muuttaneiden ihmisten muuta osaamista, joka voi 
olla hy vin monipuolista. Tarpeen mukaan rää
tälöidyt tukimuodot ja palvelut ovat keino saada 
erilaisen koulutus- ja osaamistaustan omaavia 
maahanmuuttajia osaksi työelämää. Muun muassa 
maa hanmuuttajien t yöllist y mistä edistäv istä 
mentorointiohjelmista on saatu hy viä kokemuk
sia. Työuramentorointi voi kotoutumisprosessin ja 
työllistymisen edistämisen lisäksi tukea koko per
heen sosiaalista ja taloudellista hy vinvointia. Vaiku
tukset voivat näin olla ylisukupolvisia. (Vanhanen 
ym. 2013.) Hyviä työelämäyhteyksiä rakentavia toi
mintamalleja on otettu käyttöön myös Osallisena 
Suomessa -hankkeessa (Tarnanen ym. 2013). 

Erilainen suora ja välillinen syrjintä rekrytoinneis
sa ja työyhteisöjen käytännöissä on tutkimusten ja 
kokemusten mukaan valitettavan yleistä. Tyypilli
nen syrjiviä käytäntöjä ylläpitävä käsitys on edelleen 
maahanmuuttajien näkeminen yhtenäisenä ryhmä
nä, jolloin yksilöllisyys ja yksilöiden erilaiset taustat 
ja ominaisuudet häviävät näkyvistä. Maahanmuut
tajia pidetään usein avuttomina ja osaamattomina. 
Kuten Salon haastatteluissa tuli esiin, henkilön ko
kemus voi silloin olla, että jokaiseen koulutus- tai 
työllistämistoimenpiteeseen ryhdyttäessä aloitetaan 
nollapisteestä. Maahanmuuttajat joutuvat kurssi
kierteeseen, joka ei johda työllistymiseen. Koulu
tus- ja työllistämistoimia pitäisi eriyttää erilaisten 
ihmisten tarpeisiin soveltuviksi, jotta ne motivoi
sivat osallistujia ja niistä olisi todellista ja pitkäai
kaista hyötyä. Maahanmuuttajien osallistuminen 
palvelujen kehittämiseen kokemusasiantuntijoina 
olisi tässä yhteydessä kannatettava tapa parantaa 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Salossa tehtyjen haastattelujen mukaan lyhyem
män aikaa Suomessa asuneet maahanmuuttajat 
pitivät työllistymismahdollisuuksiaan tulevaisuu
dessa parempina kuin pidempään maassa asuneet. 

Monet laajoilla aineistoilla toteutetut tutkimukset 
kuitenkin osoittavat, että työllisyys paranee maassa
oloajan pidetessä (Forsander 2013; Eronen ym. 2014). 
Tämä koskee sekä miehiä että naisia. Maassa asutun 
ajan vaikutus on kuitenkin selvempi naisilla. Miehillä 
työllisy ys on muuton jälkeen alkuvaiheessa korkeam
malla tasolla, mutta naisten työllisyys kasvaa voimak
kaammin maassa asutun ajan kuluessa. (Forsander 
2013; Eronen ym. 2014.) Työllistämisen tukipalveluja 
tulisikin kehittää sukupuolierot ja niihin kytkeyty
vät kulttuuriset erot huomioiden. Työ- ja elinkei
noministeriön raportissa esitetään toimenpiteiden 
kohdistamista työttömien ja työvoiman ulkopuolella 
olevien miesten työllisyyden parantamiseksi, sillä pa
luu työmarkkinoille työttömy ysjaksojen jälkeen voi 
olla vaikeampaa kuin naisilla. Toisaalta lasten kans
sa kotona olevien vanhempien, useimmiten naisten, 
mahdollisuuksiin saada kielen opetusta halutaan eri
tyisesti panostaa. Raportissa todetaan myös, että yli 
40-vuotiaiden työllistyminen on selkeästi vaikeam
paa kuin nuorempien ja tämän huolestuttavan ti
lanteen korjaamiseen tulisi suunnata toimenpiteitä. 
(Eronen ym. 2014.) 

Sekä palveluissa että työpaikoilla tarvittaisiin sel
laista ajattelutavan ja asenteiden muutosta, joka 
johtaisi monimuotoisuutta tukevan ja hyödyntä
vän ajattelun kehittymiseen toiminnan eri tasoilla 
alkaen osaamisen arvioinnista ja rekrytoinnista. 
Työyhteisön monimuotoisuuden ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen toiminnan tavoitteiden saavutta
misessa rakentaisi hy vin toimivia monikulttuurisia 
työpaikkoja. Ihmisten yksilöllisy yden ja etnisy yden 
joustava huomioiminen työyhteisökäytännöissä on 
usein kiinni vain asenteista – käytännöllisiä esteitä 
on harvemmin. Hy vä esimerkki on kahden ammat
tiliiton sopima tulkinta siitä, että pääkaupunkiseu
dulla toimivalla bussinkuljettajalla on oikeus käyttää 
työssään turbaania (Helsingin Sanomat 24.2.2014). 

Työllistymistä tukevissa palveluissa on edelleen ke
hitettävää. Maahanmuuttajien työllistymistä koske
va laaja tutkimus osoitti, että koulutusta ja työllis
tymistä tukevat palveluketjut eivät toimi toivotulla 
tavalla (Eronen ym. 2014). Kotoutumista tukeva 
koulutus on katkonaista ja toteutuu viiveellä. Ko
touttamis- ja työllistämistoimet ovat usein edelleen 
hankemuotoisia, mikä tarkoittaa sitä, että hyvätkin 
toimintakäy tännöt saattavat päättyä hankerahoi
tuksen loputtua. Yksilötasolla tämä voi tarkoittaa 
lupaavankin tuen yhtäkkistä loppumista ja petty
mystä palveluihin, kuten Salon haastatteluissa tuli 
esiin. Kyselyt ja kartoitukset luovat myös osin kat
teettomia lupauksia ja odotuksia työllistymisestä. 
Lisäksi palvelujen kirjo on vaikeasti hahmotettava, 
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eikä ole helppoa tietää, mistä milloinkin voi kysyä 
apua. Niinpä kirjastollakin voi tässä olla keskeinen 
tehtävä, kuten Salossa ilmeni. Isommissa keskuk
sissa on maahanmuuttajien infopisteistä hy viä ko
kemuksia. Tällaiset helposti saavutettavat ja avoi
met palvelut ovat omiaan ehkäisemään isompien 
hankaluuksien ja väärinymmärrysten syntymistä. 

Viranomaisten välisen monialaisen yhteistyön te
hostaminen ja viranomaisten koulutus ovat jatkuvia 
kehittämisen kohtia palvelujärjestelmässä. Projek
teissa luotuja hy viä käytäntöjä tulisi myös saada 
vakiinnutettua kuntien ja järjestöjen palveluihin. 
Muun muassa näitä tavoitteita varten ollaan pe
rustamassa Kotouttamisen osaamiskeskusta työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteyteen. Keskuksen avul
la halutaan tarjota tietoa ja työvälineitä maahan
muuttajien parissa työskenteleville viranomaisille 
ja muille toimijoille. Olennainen osa osaamiskes
kuksen toimintaa tulee olemaan kotouttaminen.fi
sivusto, johon kootaan keskeistä, eri palveluis
sa tarvittavaa tietoa. (Monitori 23.10.2013.) Näin 
saadaan koottua yhteen sitä laajaa kehittämis- ja 
tutkimustyössä kerääntynyttä tietopohjaa, joka nyt 
on hajallaan erilaisissa raporteissa, julkaisuissa ja 
ammattilaisten kokemustietona. Kotouttaminen
otsikon alle kuuluvat asiat ovat tarpeellisia myös 
monille pidempäänkin Suomessa asuneille muutta
jille, sillä kotoutumisen polut ja siihen kuluva aika 
ovat yksilöillä ja perheillä hy vin vaihtelevia. 

9 Pohdinta 

Tämän kirjan tulokset perustuvat Kelan tutkimus
osaston ja Turun yliopiston yhteiseen Muuttuva Salo 
2013–2023 -kyselytutkimukseen. Tutkimuksella sel
vitetään, millaisia vaikutuksia äkillisellä rakenne
muutoksella on yksilöiden terveyteen, sosiaaliseen 
ja taloudelliseen hy vinvointiin sekä työttömy yteen 
ja työssäkäyntiin. Tiedot kerättiin lähettämällä 
kyselylomake 7 408 salolaiselle huhti-toukokuussa 
2013. Tutkimuksen otos koostui neljästä ikäkohor
tista siten, että nuorimmat olivat 20–22-vuotiaita 
ja vanhimmat 50–52-vuotiaita. Kaikki ikäkohortit 
edustavat työikäistä väestöä, sillä työhön ja työllis
tymiseen liitty vät kysymykset ovat oleellisia tar
kasteltaessa äkillisen rakennemuutosalueen kehit
tymistä ja elinvoimaisuutta. Osallistumisaktiivisuus 
tutkimukseen oli 29 prosenttia, eli kaikkiaan 2 133 
henkilöä vastasi kysely yn. Käsillä oleva raportti 
esittelee tutkimuksen ensimmäiset tulokset. Näitä 
tuloksia tarkennetaan syventävillä tutkimuksilla ja 
seurantatutkimuksella, joka tehdään keväällä 2015. 

9.1 Kunnan tulevaisuus nähdään 
synkkänä 

Salossa on lyhyessä ajassa tapahtunut voimakas elin
keinorakenteen muutos. Salo, joka oli pitkään keski
määräistä vähäisemmän työttömy yden aluetta, hy
väksyttiin vaikeutuneen työllisyystilanteen johdosta 
vuonna 2009 äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. 
Elinkeinorakenteen muutoksen ohella rakennemuu
tos on heikentänyt Salon kaupungin taloudellisia 
toimintaedellytyksiä. Vuonna 2013 Nokia sulki Sa
lon tehtaansa ja kaupungin yhteisöveron tuotto laski 
vuoden 2010 lähes 60 miljoonasta eurosta 8 miljoo
naan euroon vuonna 2013. Kunta on joutunut ra
hoittamaan menojaan velanotolla, ja lisäksi Salossa 
joudutaan karsimaan menoja henkilöstöä lomautta
malla ja irtisanomalla. Säästöjä on jouduttu etsimään 
myös kunnan järjestämistä palveluista. Muuttuva 
Salo -kyselytutkimuksen perusteella salolaiset ovat 
valmiita säästämään palveluista, mutta kuitenkin 
ennemmin kulttuuripalveluista kuin esimerkiksi 
terveydenhoidosta tai sosiaalipalveluista. Toisaalta 
palveluihin toivotaan myös lisäpanostuksia, eikä 
niihin kaikilta osin olla täysin tyyty väisiä. 

Samaan aikaan kun kunnan verotulot ovat laske
neet, on lisääntynyt työttömy ys kasvattanut sosiaa
li- ja terveyspalvelujen tarvetta. Työterveyshuollon 
piiristä on siirtynyt tuhansia henkilöitä julkisten 
terveyspalvelujen käyttäjiksi. Kuntatasolla tarkas
teltuna salolaisten terveys oli kyselyhetkellä keski
vertoa parempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
ettei Salossa olisi tunnistettavissa kansanterveyden 
kannalta riskitekijöitä. Keskeisin riskitekijä liitty y 
salolaisten työttömien työky v yn säilyttämiseen. Tu
losten mukaan työttömien terveydentila oli keski
määrin huonompi kuin työssäkäyvien, ja työttömillä 
oli myös enemmän ongelmia terveyspalvelujen saa
tavuudessa. Työky v yn säilymisen suhteen erityinen 
riskiryhmä ovat tutkimuksen vanhimpaan ikäryh
mään kuuluvat (50–52-vuotiaat), joista lähes puolella 
terveydentila oli oman arvion mukaan korkeintaan 
keskitasoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan hei
kentynyt terveydentila vaikeuttaa henkilön uudel
leen työllistymistä ja voi siksi johtaa työttömyyden 
pitkittymiseen. Siksi olisikin tärkeää, että terveys
palveluihin pystyttäisiin panostamaan kaupungin 
tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 

Äkillinen rakennemuutos on palvelutarpeiden 
kasvun lisäksi lisännyt myös etuusmenoja. Työttö
my yden pitkittyessä on tavallista, että toimeentulon 
ongelmat kasvavat ja osa joutuu turvautumaan vii
mesijaiseen toimeentulotukeen. Salossa toimeentu

http:kotouttaminen.fi
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lotuen saajien määrä on kasvanut viimeisen kolmen 
vuoden aikana, mutta verrattuna muihin saman
suuruisiin kuntiin Salon toimeentulotukimenot 
eivät ole korkeat (80 euroa/asukas vuonna 2012). 
Pienet toimeentulotukimenot selitty vät osittain 
sillä, että Nokiasta työttömäksi jääneillä oli mah
dollisuus ottaa vastaan niin sanottu eropaketti, 
joka vastaa usean kuukauden palkkaa. Myös an
siosidonnainen työttömy ysturva tasaa lyhyellä ai
kavälillä irtisanomisten taloudellisia vaikutuksia. 
Toisaalta myös Kelan työttömy ysturvaetuuksien 
saajien määrä Salossa nousi vuosina 2009–2013 
tuhannella henkilöllä ja maksettujen etuuksien 
määrä 10 miljoonalla eurolla. Vastaavana aikana 
Salon asukkaille maksettujen asumistukien määrä 
nousi 2 miljoonaa euroa (Kela 2014). Pienituloisia 
on siten Salossa aiempaa enemmän, mikä asettaa 
omat haasteensa hy vinvoinnin turvaamiselle. 

Tulevaisuudenusko on tärkeä selviy tymiskeino 
ra kennemuutosti lanteessa, mutta Sa lossa usko 
työllistymiseen ja työn pysyvyyteen oli kyselyn pe
rusteella heikko. Enemmistö Salon työttömistä ei 
uskonut löytävänsä työtä Salosta ja vakituisessakin 
työsuhteessa olevista useampi kuin joka kolmas ei 
osannut sanoa, kuinka pitkään heidän työsuhteen
sa on turvattu. Usealla irtisanotulla on edessään 
elämäntilanne, jossa on etsittävä erilaisia keinoja 
työttömy ydestä selviytymiseksi. Sosiaalisilla suh
teilla on tässä keskeinen merkitys. Kyselyn tulosten 
perusteella Nokiasta työttömäksi jääneet ovat muita 
työttömiä aktiivisempi ryhmä. Entiset nokialaiset 
tunsivat myös vähemmän yksinäisyyttä ja olivat 
jonkin verran ty yty väisempiä elämäänsä ja ihmis
suhteisiinsa kuin muut työttömät. Entinen työyh
teisö lieneekin monille tärkeä voimavara, joskin 
työttömy yden pitkittyessä sosiaalinen kanssakäy
minen voi hiipua ja elämänpiiri pienentyä. Sosiaa
lisen tuen merkitystä ja osallisuuden kokemista ei 
voikaan liiaksi korostaa työllistämistä edistettäessä. 

9.2 Työttömät eivät ole yhtenäinen 
ryhmä 

Kun Salon äkillisestä rakennemuutoksesta uuti
soidaan, keskiöön nousevat yleensä Nokiasta irti
sanotut työntekijät ja heidän kohtalonsa. Salossa 
on kuitenkin paljon työttömiä työnhakijoita, jotka 
eivät ole työskennelleet Nokiassa tai sen alihankin
tayrityksissä. He voivat olla pitkään työttömänä 
olleita, nuoria, moniammatillista tukea tarvitse
via tai vasta työttömäksi jääneitä. He etsivät työtä 
kuitenkin samoilta työmarkkinoilta kuin Nokias
sa työskennelleet ja kilpailevat heidän kanssaan 

samoista työpaikoista. Tällaisessa tilanteessa on 
merkitystä sillä, millaiset edellytykset työttömil
le työnhakijoille tarjotaan oman työllistymisensä 
edistämiseksi. 

Nokiasta irtisanottuja varten Saloon avattiin ESR-
rahoituksella toiminut Voimalan palvelupiste. Se 
tarjosi entisille Nokian työntekijöille koulutusta 
ja muita räätälöityjä palveluja. Lisäksi tarjolla oli 
taloudellista tukea yrityksen perustamiseen. En
tisille Nokian työntekijöille on siten ollut tarjolla 
kohdennettuja palveluja, jotka eivät ole olleet mui
den työttömien työnhakijoiden saatavissa. Tämä 
selittänee kyselyn tulokset, joiden mukaan Nokiasta 
irtisanotut olivat muita työttömiä tyyty väisempiä 
työvoimapalveluihin. Näyttää siltä, että Voimalan 
palvelupisteellä onnistuttiin tavoittamaan tehtaalta 
irtisanottujen tarpeet, mutta muiden työttömien 
kohdalla resursseja ei ole voitu lisätä vastaavalla 
volyymilla. 

Nokiasta työttömäksi jääneet olivat pääosin par
haassa työiässä olevia, keski-iältään 42-vuotiaita. 
Silti lähes puolet heistä koki, että ikä oli heidän koh
dallaan este uudelleen työllistymiselle. Lähes yhtä 
moni koki koulutuksensa olevan riittämätön ny
kyisillä työmarkkinoilla. Tässä suhteessa Nokiasta 
työttömäksi jääneet poikkesivat muista salolaisista 
työttömistä työnhakijoista. Vaikka muutkin työt
tömät katsoivat iän ja heikon koulutustason hei
kentävän uudelleen työllistymisen mahdollisuuk
sia, nämä eivät nousseet yhtä vahvasti esille kuin 
Nokiasta työttömäksi jääneillä. Sen sijaan muilla 
työttömillä terveydelliset seikat nähtiin keskeisenä 
työllistymisen esteenä. Heillä myös subjektiivinen 
arvio omasta terveydentilasta oli heikompi kuin 
Nokiasta irtisanotuilla, joten ymmärrettävästi se 
koetaan vahvemmin työllistymisen esteeksi. 

Ennen vuotta 2009 pitkäaikaistyöttömyys ja nuo
risotyöttömy ys eivät olleet Salossa näky viä on
gelmia. Nokian massiiviset rekrytoinnit pitivät 
työttömyysasteen matalana. Nokia palkkasi myös 
vaikeasti työllisty viä ryhmiä, kuten maahanmuut
tajia ja ainoastaan peruskoulututkinnon suoritta
neita, joten tältäkään osin työllistymispalvelujen 
tarve ei ollut suuri. Rakennemuutos ja talouden 
taantuma nostivat ensin nuorten työttömy yttä ja 
sitä seurasi pitkäaikaistyöttömy yden nousu. Työl
lisyystilanteen nopea heikkeneminen onkin asetta
nut työvoimapalvelut Salossa suuren haasteen eteen. 

Talouden laskusuhdanteessa heikoimmassa ase
massa ovat nuoret, maahanmuuttajat sekä lisäksi 
ne, jotka ovat jo aikaisemmin jääneet työttömäksi. 
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Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on valtakun
nallinen tavoite ja tähän tavoitteeseen pyritään muun 
muassa nuoristotakuun avulla. Heikosta talou
dellisesta tilanteestaan huolimatta Salokin joutuu 
toteuttamaan nuorisotakuuta. Sopivan työ- tai opis
kelupaikan löy täminen jokaiselle työttömälle salo
laiselle nuorelle voi kuitenkin olla vaikeaa nyt, kun 
työpaikoista on yleisesti suuri pula. Paltamossa to
teutettiin vuosina 2009–2013 uudenlainen täystyöl
listämismalli, jonka arviointitutkimuksen tulosten 
mukaan nuorille työttömille ensisijaisen tärkeää on 
säännönmukainen ja jopa päivittäinen sosiaalinen 
tuki työ- tai opiskelupaikan haussa (Ylikännö ja 
Jolkkonen 2014). Vaikka kyseessä oli haastattelutut
kimus, voidaan tuloksia peilata laajemmin nuorten 
työttömien tilanteeseen ja tarpeisiin Suomessa. 

Tutkijoiden mielestä Salon nuorille tulisikin kehit
tää oma erityinen työllistämismalli, joka perustuu 
muun muassa Paltamosta saatuihin kokemuksiin. 
Äkillisen rakennemuutoksen myötä Salo on saanut 
runsaasti rahoitusta erilaisiin työllistämistoimiin. 
Osa rahoituksesta voitaisiin kohdentaa nuorten 
omaan työtaloon, joka aktivoisi työttömiä nuo
ria säännölliseen päivittäiseen toimintaan. Työ
talossa nuoret saisivat moniammatillista ohjausta 
työ- ja koulutuspaik kojen haussa, apua harjoit
telupaik kojen ja palk katukipaik kojen haussa ja 
mahdollisuuden toimia talon omissa työpajoissa. 
Toimintaa tulisi lähteä kehittämään yhdessä Salon 
alueen yritysten kanssa, jotta nuorten osaaminen 
suuntautuisi aloille, joilla on todellisia työllistymis
mahdollisuuksia. 

Nuorisotyöttömy yden lisäksi pitkäaikaistyöttömy y
destä on muodostumassa haaste Salolle. Uhkana on, 
että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa lähivuo
sina voimakkaasti. Osa pitkäaikaistyöttömistä on 
vaikeasti työllistyviä ja he tarvitsisivat moniamma
tillista tukea työllistymiseen. Salon erityisestä tilan
teesta johtuen osalla ainoa este työllistymiselle on 
yksinkertaisesti työpaikkojen puute. Ongelmallista 
on kuitenkin se, että työttömy yden pitkittyminen 
lisää terveydellisten ongelmien riskiä. Haasteena 
onkin työttömien työky v yn säily ttäminen työt
tömyysaikana. Tämä koskee etenkin ikääntyneitä 
työttömiä, sillä heillä on eniten työkykyä haittaavia 
ter veysongelmia. 

Edellä esitettyjen lisäksi haasteellisen työttömien 
ryhmän muodostavat maahanmuuttajatyönhakijat, 
sillä heidän asemansa Salon työmarkkinoilla on tut
kimuksessa tehtyjen asiantuntija- ja maahanmuut
tajahaastattelujen perusteella vaikeutunut selvästi 
Nokian tehtaan sulkemisen jälkeen. Nokia rekrytoi 

aktiivisesti maahanmuuttajataustaisia työntekijöi
tä. Työllistyminen ja työn tekeminen tehtaalla oli 
helppoa, koska työkielenä voitiin käyttää englantia. 
Tästä johtuen Salossa on ollut paljon työperäistä 
maahanmuuttoa: Nokia työnantajana kiinnosti 
sekä korkeasti koulutettuja että vähemmän koulu
tettuja ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. 

Sen lisäksi, että Nokia rekr y toi runsaasti maa
hanmuuttajia, puuttui Nokian työnjohto Nokiassa 
työskennelleiden maahanmuuttajien mukaan ak
tiivisesti rasismiin työpaikalla. Maahanmuuttajien 
tilanne työmarkkinoilla onkin heikentynyt pitkälti 
sen vuoksi, että toisin kuin Nokia, muut salolaiset 
yritykset eivät maahanmuuttajien mukaan ole olleet 
yhtä halukkaita palkkaamaan maahanmuuttajia. 
Tavallisin työnhakutilanteessa esiin noussut este 
oli työtehtävien tiuk ka kielitaitovaatimus, jonka 
maahanmuuttajat usein kokivat kohtuuttomaksi. 
He myös epäilivät, oliko kielitaito loppujen lopuksi 
todellinen syy olla palkkaamatta maahanmuutta
jataustaisia työnhakijoita. 

9.3 Työvoiman liikkuvuus jäykkää 

Salon muuttoliike muistuttaa muuttotappiokunnan 
rakennetta, jossa kokonaisväestö vähenee ja eläke
läisväestön osuus kasvaa. Nuoret ovat aktiivisimpia 
muuttajia ja Salossakin juuri nuoret muuttavat pois 
kaupungista. Tavallisesti nuorten muutto suuntau
tuu alueille, joissa työpaikkakasvu on voimakkain
ta ja tarjolla on koulutuspaikkoja (Söderling 2002; 
Myrskylä 2006). Salostakin muutettaneen lähikau
punkeihin, joissa työnsaantimahdollisuudet ovat 
paremmat. Kyselyn mukaan salolaiset nuoret suh
tautuivat vanhempia ikäryhmiä optimistisemmin 
mahdollisuuksiinsa saada työtä, joskin selvästi op
timistisemmin työn löytymiseen Salon ulkopuolelta 
kuin Salosta. 

Asumismuodolla on työvoiman liikkumisen kan
nalta suuri merkitys. Salossa omistusasuminen on 
yleistä, mikä tavallisesti yhdistetään vähäisempään
muuttohaluk kuuteen. Äkillisen rakennemuutok
sen myötä Salossa etenkin isompien omakotitalojen 
myynti on hidastunut huomattavasti ja niiden hin
nat ovat laskeneet. Vaikka työn perässä oltaisiinkin 
valmiita muuttamaan, muut tekijät voivat siis pitää 
kiinni Salossa. Omistusasunnon lisäksi muutto
aikeisiin vaikuttavat puolison työ, lapset ja muut 
sosiaaliset suhteet. Toisaalta Salossa yksin asuvien 
määrä on melko suuri, ja yksin asuvat ovat tavalli
sesti liikkuvampia kuin perheelliset. 
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Estääkseen muualta työtä löytävien muuton pois 
Salosta, voisi kaupunki ottaa käy ttöön erityisen 
pendelöintiavustuksen. Pendelöinnin taloudellinen 
tukeminen voisi lisätä työttömien halukkuutta ottaa 
vastaan työtä lähialueilta. Esimerkiksi 30–40-vuo
tiaista työttömäksi jääneistä salolaisista enemmistö 
ei uskonut työllistyvänsä Saloon, joten vaihtoehto
na on joko muutto muualle tai pendelöinti kahden 
paikkakunnan välillä. Työnetsintäteorian mukaan 
matalapalkkainen työ toisella paikkakunnalla ei 
välttämättä houkuttele ottamaan työtä vastaan, mi
käli matkakustannuksia pidetään suurina. Tilanne 
voi olla Salossa tämänkaltainen, koska esimerkiksi 
Turkuun on Salosta noin 50 kilometriä. Siksi voisi
kin olla perusteltua, että työmatkojen kustannuksia 
kompensoitaisiin pendelöintiavustuksella. 

Muuttuva Salo -kyselyssä työttömiltä kysy ttiin, 
kuinka paljon he olisivat valmiita käyttämään ai
kaa yhdensuuntaiseen työmatkaan, jos he löytäisi
vät työtä tai sellaista heille tarjottaisiin. Pisimpään 
työmatkaan olivat valmiita pitkäaikaistyöttömät, 
naiset ja 30–32-vuotiaat salolaiset työttömät. Kes
kimäärin salolaiset työttömät olivat valmiita käyt
tämään aikaa yhdensuuntaiseen työmatkaan noin 
55 minuuttia. Kataisen hallituksen rakennepoliit
tisessa ohjelmassa esiin tuotu ehdotus työttömien 
velvollisuudesta ottaa työtä vastaan puolentoista 
tunnin yhdensuuntaisen työmatkan sisältä (Raken
nepoliittinen ohjelma talouden … 2013), ei täten 
näytä saavan paljon vastakaikua salolaisilta työttö
miltä. Salolaisista työttömistä vain joka seitsemäs 
(14 %) oli valmis käyttämään 1,5 tuntia tai enem
män yhdensuuntaiseen työmatkaan. 

Muiden tekijöiden lisäksi työvoiman liikkuvuuteen 
vaikuttavat liikenneyhteydet. Lähes puolet kysely yn 
vastanneista salolaisista katsoi julkisten liikenneyh
teyksien muuttuneen viimeisten vuosien aikana 
huonompaan suuntaan. Ty ytymättömy ys julki
seen liikenteeseen korostui kehysalueilla: kauem
pana Salon kaupunkikeskuksesta asuvista jopa 
59 prosenttia on tyytymättömiä julkisen liikenteen 
kehitykseen viimeisen kolmen vuoden aikana. 

9.4 Lopuksi 

Salossa joudutaan lähivuosien aikana pohtimaan 
sitä, miten kunta selviää elinkeinorakenteen muu
toksesta. Työmarkkinoiden näkökulmasta keskeisiä 
kysymyksiä ovat, miten työttömy ys alueella kehit
ty y ja pystytäänkö Salossa säästymään pitkittynee
seen työttömy yteen liittyviltä ongelmilta. Tämän 
tutkimuksen tulosten mukaan salolaisten kotita

louksien toimeentulo oli vielä keväällä 2013 suh
teellisen hyvä. Erityisesti pitkään työttömänä olleet 
joutuivat kuitenkin tinkimään elämisen tasostaan. 

Salolaisten terveydentila oli keväällä 2013 hy vä 
verrattuna suomalaisten yleiseen terveydentilaan. 
Työttömien terveys oli kuitenkin muita huonompi 
ja heillä oli eniten vaikeuksia saada terveyspalvelu
ja. Väestörakenteen kannalta haasteena on nuorten 
kiihtynyt poismuutto, jolloin vaarana on väestöra
kenteen vinoutuminen ja huoltosuhteen radikaali 
heikentyminen nykyisestä. 

Työttömien usko työllistymiseen Salon alueelle oli 
heik ko, mutta työvoiman liikkuvuutta heikensi
vät vahvat siteet Saloon, kuten omistusasuminen, 
puolison työ ja lapset. Vahvoista siteistä huolimatta 
muutto voi olla välttämätön työllistymisen mahdol
listamiseksi. Pendelöinnin taloudellinen tukeminen 
saattaisi kannustaa Salossa asuvia käymään työssä 
lähialueilla sen sijaan, että he muuttaisivat pois Sa
losta. Poismuuton ohella haaste Salolle on työttömien 
koulutusvaje, joka korostuu etenkin Nokiasta työt
tömäksi jääneillä. Heistä moni piti alan vaihtoa ja 
uudelleen koulutusta työllistymisen edellytyksenä. 
Keskeisiä kysymyksiä ovatkin, pystytäänkö työttö
mäksi jääneille tarjoamaan riittävästi uudelleen kou
lutusta ja mille aloille koulutusta pitäisi kohdentaa. 

Maahanmuuttajien työllisy ystilanne on vaikeutu
nut Salossa. Tehdyn haastattelututkimuksen tulos
ten mukaan työharjoittelupaikkoja oli vaikea saada 
ja kielitaito muodostui usein esteeksi työn saannille. 
Osa haastatelluista koki, että työnantajilla oli kiel
teisiä asenteita maahanmuuttajien palk kaamista 
kohtaan. 

Rakennemuutoksen vaikutusten tutkiminen vaatii 
pitkän aikavälin seurantaa. Äkillisen rakennemuu
toksen hoitamisesta on saatu hy viä kokemuksia, 
mutta nämä kokemukset perustuvat pitkälti lyhyen 
aikavälin vaikutusten tarkasteluun, eikä niissä 
yleensä ole otettu huomioon sitä, mikä merkitys 
laajamittaisilla irtisanomisilla on pitkällä aikavälil
lä. (Ks. esim. Rotko ym. 2010; Mäkitalo ja Paasivirta 
2011; Hytönen ym. 2011.) Muuttuva Salo -hankkees
sa näitä muutoksia seurataan muun muassa tutki
malla salolaisten toimeentuloa ja hyvinvointia sekä 
sitä, miten eri palveluiden ja etuuksien käyttö ke
hittyy useiden vuosien aikana. Käsillä olevassa ra
portissa raportoitiin tutkimushankkeen ensimmäi
sessä vaiheessa tehdyn kyselyn tulokset. Vastaava 
kysely toistetaan seuraavan kerran vuonna 2015 ja 
sen jälkeen vielä kaksi kertaa. Tutkimushankkeessa 
seurataan lisäksi eri osatutkimuksissa ja erilaisilla 
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aineistoilla yritys- ja elinkeinorakenteen muutos
ta, erilaisten rakennerahastojen ja investointitukien 
vaikuttavuutta sekä kaupungin taloustilannetta ja 
sen vaikutusta julkisten palvelujen tarjontaan ja 
käyttöön. Valmistuessaan tutkimus tulee tuotta
maan kattavasti tietoa äkillisen rakennemuutoksen 
vaikutuksista yksilö- ja aluetasolla. 
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