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Esipuhe

Suomalaisessa empiirisessä hyvinvointitutkimuksessa tai kenties oikeammin
huono-osaisuuden tutkimuksessa on verrattain vähän suunnattu huomiota ilmiön
alueelliseen vaihteluun. Pohjoismaisena, myös alueelliseen tasa-arvoon tähtää-
vänä hyvinvointivaltiona, olemme tottuneet pitämään Suomea suhteellisen ho-
mogeenisena kokonaisuutena mitä tulee yksilötason hyvinvoinnin vaihteluun
maan eri osissa. Kuten tämän raportin luvussa 2 tuodaan esiin, hyvinvoinnin
aluevaihtelua tutkittiin 1980-luvulla verrattain ahkerasti, mutta into laimeni
vuosikymmenen vaihtuessa. Uudenlaista intressin orastamista – myös metodo-
logista – on sittemmin ollut havaittavissa 1990-luvun jälkipuoliskolla.

1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla maassamme virisi myös merkittävä
yhteiskunnallinen aktiviteetti kaupunkikysymyksen äärellä. Maassa on kehitet-
ty kaupunkipolitiikkaa ja erillisohjelmin on suunnattu tutkimusta urbaanin ym-
päristön kysymyksiin. Tämä suuntaus on heijastunut myös hyvinvointi- ja huo-
no-osaisuustutkimukseen. Köyhyyden, syrjäytymisen tai muiden sosiaalisten
ongelmien analysointi maalla tai kaupungissa ei ole kaksi eri asiaa. Silti saa
helposti sen vaikutelman, että suhteessa siihen yhteiskunnalliseen huoleen ja
poliittiseen puheeseen, jota Suomen jakautumisesta käydään, asiasta on tarjol-
la verrattain niukasti tutkimustietoa.

Kuvattu kehityslinja muodostaa taustan ja pontimen Stakesin tutkimuspro-
jektille, joka kulkee nimellä Kahtiajakautuva Suomi? – Tutkimus hyvinvoinnin
alueellisesta erilaistumisesta. Tutkimus aloitettiin vuonna 2000, ja käsissänne
on nyt hankkeen ensimmäinen julkaisu. Tämä tutkimuksen ensimmäinen vaihe
painottuu olemassa olevaan, aggregoituun tietoon koko 1990-luvulta. Seuraa-
vassa vaiheessa tietoa on tarkoitus kerätä kohdennetulla surveyllä suoraan väes-
töltä. Kolmannessa vaiheessa pyritään lisäämään ilmiöiden laadullista haltuun-
ottoa ja ymmärrystä. Tuossa vaiheessa tarkoituksemme on paneutua yksilöta-
son logiikkaan ja prosesseihin haastatteluin.

Tälle projektin osahankkeelle Stakes on saanut 50 000 mk rahoitusta Maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmältä vuonna 1999.

Raportti on tulosta kolmen tutkijan yhteistyöstä. YTT Sakari Kainulainen
on pääosin tehnyt hyvinvoinnin muutosta kuvaavat analyysit ja VTL Taina Rin-
tala kuntien rakennetta ja väestön hyvinvointia yksittäisten muuttujien varassa
kuvaavat analyysit. Rintala on myös kirjoittanut aiemman tutkimuksen kuva-
uksen. Dos. Matti Heikkilä on toiminut hankkeen vastuullisena johtajana ja
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kirjoittanut raportin alun sekä lopun pohdintaosuuden. Aineiston luominen, me-
todiset ratkaisut ja tulosten tulkinnat on tehty tutkimusryhmän yhteistyönä –
monien istuntojen, pohdintojen ja yritysten tuloksena.

Tutkijaryhmä vastaa tuloksista ja tulkinnoista yhteisvastuullisesti.
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Tiivistelmä

Sakari Kainulainen, Taina Rintala, Matti Heikkilä: Hyvinvoinnin alueellinen
erilaistuminen 1990-luvun Suomessa. Kahtiajakautuva Suomi? -tutkimuspro-
jektin julkaisu. Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001. ISBN 951-33-1075-2.

Suomalaisessa uudemmassa empiirisessä hyvinvointitutkimuksessa tai kenties
oikeammin huono-osaisuuden tutkimuksessa on verrattain vähän suunnattu
huomiota ilmiön alueelliseen vaihteluun. Hyvinvoinnin alueellista erilaistumista
tutkittiin 1980-luvulla verrattain ahkerasti, mutta tutkimusintressi väheni 1990-
luvulle tultaessa. 1990-luvun loppupuolella on ollut kuitenkin uudelleen ha-
vaittavissa kiinnostuksen lisääntymistä aihetta kohtaan muun muassa uusien
tutkimusmenetelmien myötä.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa väestön hyvinvointia ja sen muu-
toksia 1990-luvulla eri puolilla maata ja eri tyyppisissä kunnissa. Hyvinvointia
tarkasteltiin moniulotteisena ilmiönä kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa
kuvattiin väestön hyvinvointia 1990-luvun Suomessa kaupunkimaisuusasteel-
taan erilaisissa kunnissa ja maan eri osissa. Toisessa vaiheessa väestön hyvin-
vointia kuvattiin etsimällä väestön hyvinvoinnin perusulottuvuuksia kuntata-
solla. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa analysoitiin kunnan rakenteellisten
tekijöiden yhteyttä väestön hyvinvointiin.

Tutkimuksen aineisto koostui kuntakohtaisista (n=452) tilastoaineistoista.
Keskeinen tietolähde oli Stakesin ylläpitämä SOTKA-tietokanta, jonka tietosi-
sältöä täydennettiin Altikasta kerätyillä tiedoilla ja Tilastokeskuksella teete-
tyillä ajoilla. Aineisto sisälsi tietoja vuosilta 1992, 1994, 1996 ja 1998. Aineis-
to kuvasi talouteen, terveyteen, asumiseen, koulutukseen, työelämään, rikolli-
suuteen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin liittyviä tekijöitä. Mukana oli myös
väestörakennetta, elinkeinorakennetta sekä kunnan taloudellista tilaa kuvaavia
tekijöitä.

Alueellisten erojen tutkimisessa sovellettiin kaupunki-maaseutujakoa, jossa
kunnat jakaantuivat viiteen ryhmään: kaupunkiseudun keskukset (n=40), kau-
punkimaiset  kunnat (n=14), kaupunkien läheinen maaseutu (n=160), ydinmaa-
seutu (n=145) ja harvaan asuttu maaseutu (n=93).

Tulosten mukaan suomalainen kuntarakenne näytti olevan toisaalta eriyty-
mässä, mutta joidenkin tekijöiden osalta yhtenäistymässä. Milloin muutoksia
oli väestön hyvinvoinnissa havaittavissa, olivat muutokset ennemminkin kuntien
välisten erojen kasvua kuin vähentymistä.
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Väestön hyvinvointia tarkasteltiin niin yksittäisten hyvinvointi-indikaatto-
reiden kuin niistä muodostettujen summamuuttujien avulla. Kaksi keskeistä ulot-
tuvuutta olivat materiaalinen elintaso ja psykososiaaliset ongelmat. Näiden pe-
rusteella muodostui kolmenlaisia kuntia. Ensimmäisen hyvinvointityypin muo-
dostivat kaupunkikunnat, jotka kykenivät kasaamaan materiaalista elintasoa
selvästi muita kuntatyyppejä enemmän. Kaupungeissa esiintyi kuitenkin myös
psykososiaalisia ongelmia selvästi muita kuntia enemmän. Kaupunkiväestön
materiaalinen elintaso on kohonnut selvästi 1990-luvun puolivälin jälkeen. Toi-
nen hyvinvointityyppi muodostui periferiasta, harvaan asutusta maaseudusta.
Siellä psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet vuosikymmenen loppua lä-
hestyttäessä. Saman aikaisesti se on jäämässä jälkeen muun maan elintason
kasvusta. Kolmas hyvinvointityyppi muodostui kaupungin läheisestä maaseu-
dusta. Näissä kunnissa yhdistyvät kohtuullinen elintaso ja sen tasainen kohoa-
minen sekä vähäinen psykososiaalisten ongelmien esiintyminen.

Rakenteellisista tekijöistä väestön elintasoon olivat selvimmin yhteydessä
kunnan elinkeino- ja ikärakenne, työllisten määrä ja asukastiheys. Psykososiaa-
liset ongelmat näyttivät olevan yhteydessä pääosin samoihin tekijöihin kuin
elintasokin. Rakenteellisista tekijöistä psykososiaalisia ongelmia selittivät kes-
keisesti kunnan koko, työikäisten osuus väestöstä ja työttömien osuus työvoi-
masta. Jokaisen näiden kasvu lisäsi myös psykososiaalisia ongelmia: alkoholi-
kuolemia, väkivaltarikoksia, kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, toimeentu-
lon käyttöä, psykiatrisia potilaita ja itsemurhia. Yhteydet kunnan rakenteen ja
väestön hyvinvoinnin välillä eivät olleet niin suoraviivaisia, että kuntatyyppien
väliset erot voitaisiin selittää pelkästään väestö- ja elinkeinorakenteen eroilla.
Hyvinvointierot eri puolilla maata ja eri tyyppisissä kunnissa selittyvät hie-
nosyisemmillä tekijöillä.

Avainsanat: hyvinvointi, syrjäytymisen moniulotteisuus, alueelliset erot, kau-
punki, maaseutu, kunta
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Sammandrag

Sakari Kainulainen, Taina Rintala, Matti Heikkilä: Hyvinvoinnin alueellinen
erilaistuminen 1990-luvun Suomessa. Kahtiajakautuva Suomi? -tutkimuspro-
jektin julkaisu [Välfärdens regionala differentiering i 1990-talets Finland. Ett
tudelat Finland? -forskningsprojektets rapport]. Stakes, Tutkimuksia 114. Hel-
singfors 2001. ISBN 951-33-1075-2

Inom den nyare finländska empiriska välfärdsforskningen, eller kanske rättare
sagt fattigdomsforskningen, har man i rätt liten utsträckning beaktat fenome-
nets regionala variationer. Den regionala differentieringen ifråga om välfärden
undersöktes rätt flitigt under 1980-talet, men forskningsintresset avtog i början
av 1990-talet. I slutet av 1990-talet har man emellertid åter kunnat iaktta ett
stigande intresse för ämnet, bland annat som en följd av nya forskningsmetod-
er.

Syftet med undersökningen var att kartlägga befolkningens välfärd och
förändringar i denna under 1990-talet i olika delar av landet och i olika typer av
kommuner. Välfärden analyserades som ett mångdimensionellt fenomen, och
arbetet gjordes i tre olika faser. I den första fasen beskrevs den finländska be-
folkningens välfärd under 1990-talet, dels i olika typer av kommuner ifråga om
urbanitetsgrad, dels i olika delar av landet. I den andra fasen beskrev man be-
folkningens välfärd genom att på kommunnivå söka välfärdens grundläggande
dimensioner. I den tredje fasen analyserades sambandet mellan de strukturella
faktorerna i kommunen och befolkningens välmående.

Materialet för undersökningen utgjordes av kommunvisa statistiska upp-
gifter (n=452).  En central källa utgjordes av Stakes databas SOTKA, vars upp-
gifter kompletterades med material ur Altika och av datakörningar utförda av
Statistikcentralen. Materialet innehöll uppgifter från åren 1992, 1994, 1996 och
1998. Det beskriver faktorer förknippade med ekonomi, hälsa, boende, utbild-
ning, arbetsliv, kriminalitet och andra sociala problem. Med fanns även faktor-
er som beskriver befolkningsstrukturen, näringsstrukturen och den ekonomiska
situationen i kommunen.

I analysen av de regionala skillnaderna tillämpade man en indelning mel-
lan stad och landsbygd, där kommunerna fördelade sig på fem olika grupper:
centra i stadsbygd (n=40), stadsmässiga kommuner (n=14), landsbygd nära stä-
derna (n=160), kärnlandsbygd (n=145) och glest bebodd landsbygd (n= 93).
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Resultaten tyder på att den finländska kommunstrukturen å ena sidan håll-
er på att differentieras, medan endel faktorer å andra sidan tyder på att skillnad-
erna minskar. I de fall det förekom förändringar i befolkningens välfärd handla-
de det närmast om att skillnaderna mellan kommunerna ökade.

Befolkningens välfärd analyserades både med hjälp av enskilda välfärds-
indikatorer och av summavariabler som skapats med dessa som utgångspunkt.
Två centrala dimensioner utgjordes av den materiella levnadsstandarden och
de psykosociala problemen. På basis av dessa kunde man dela in kommunerna
i tre grupper. Den första välfärdstypen representeras av de stadskommuner som
kan dra till sig betydligt mer materiell levnadsstandard än de övriga kommun-
typerna. I städerna förekom det emellertid klart mera psykosociala problem än
i de övriga kommunerna. Stadsbefolkningens materiella levnadsstandard har
stigit markant sedan mitten av 1990-talet. Den andra välfärdstypen utgörs av
periferin, dvs. den glest befolkade landsbygden. Där har de psykosociala prob-
lemen ökat då man närmat sig slutet på decenniet. Samtidigt håller man på att
bli efter det övriga landet ifråga om den materiella levnadsstandarden. Den
tredje välfärdstypen utgörs av den landsbygd som finns runt städerna. I dessa
kommuner sammanfaller en måttlig levnadsstandard med en jämn tillväxt och
en liten förekomst av psykosociala problem.

De strukturella faktorer som tydligast hade ett samband med levnadsstan-
darden hos befolkningen var närings- och åldersstrukturen i kommunen samt
sysselsättningsgraden och invånartätheten. De psykosociala problemen före-
föll i huvudsak ha ett samband med samma faktorer som levnadsstandarden. De
strukturella faktorer som bäst förklarar de psykosociala problemen är kommu-
nens storlek, den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder och andelen
arbetslösa av arbetskraften. En ökning i någon av dessa faktorer ledde också till
en ökning av de psykosociala problemen: alkoholrelaterade dödsfall, våldsbrott,
barn placerade i vård utanför hemmet, utnyttjande av utkomsstöd,  psykiatripa-
tienter och självmord. Sambanden mellan kommunens struktur och befolkning-
ens välfärd var emellertid inte så entydiga att skillnaderna mellan de olika kom-
muntyperna kunde förklaras enbart med hjälp av skillnaderna i befolknings-
och näringsstruktur. Välfärdsskillnaderna i olika delar av landet och i olika
typer av kommuner kan förklaras endast med hjälp av mer detaljerade analyser.

Nyckelord: välfärd, utslagningens mångdimensionalitet, regionala skillnader,
stad, landsbygd, kommun
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Abstract

Sakari Kainulainen, Taina Rintala & Matti Heikkilä. Hyvinvoinnin aluellinen
erilaistuminen 1990-luvun Suomessa. Kahtiajakautuva Suomi? -tutkimuspro-
jektin julkaisu [The regional differentiation of welfare in 1990s Finland. Re-
port on the Splitting Finland? Project]. National Research and Development
Centre for Welfare and Health (STAKES), Tutkimuksia 114. Helsinki 2001.
ISBN 951-33-1075-2.

Recent Finnish empirical research on welfare, or, more pertinently, on the
condition of the underprivileged, has paid relatively little attention to regional
variation in the phenomenon. While the regional differentiation of welfare was
studied extensively in the 1980s, this research interest began to wane in the
early 1990s. However, the late 1990s saw a growing interest in the issue,
especially due to the new research methods introduced.

The aim of the study was to describe welfare among the population and its
changes in the 1990s in different types of Finnish municipalities across the
country. Welfare was examined as a multidimensional phenomenon in three
phases. The first phase analysed welfare in 1990s Finland in municipalities that
differed in their level of urbanisation and were situated in different parts of the
country. The second phase approached welfare among the population by
searching for the basic dimensions of welfare at a municipal level. The third
phase of the study analysed connections between structural factors in the
municipality and welfare among the population.

The material consisted of municipality-specific (n=452) statistical data.
The SOTKA database maintained by STAKES constituted an important source,
supplemented by information from the Altika regional statistics database and
data retrieval commissioned from Statistics Finland. The material consisted of
information on the years 1992, 1994, 1996 and 1998, comprising factors
associated with the economy, health, housing, education, working life as well
as crime and other social problems. There were also factors reflecting the
demographic structure, economic structure and the financial status of a given
municipality.

A division into urban and rural areas was employed in studying regional
differences, with the municipalities divided into five categories: urban centres
(n=40), semiurban municipalities (n=14), rural areas near cities (n=160), rural
areas proper (n=145) and sparsely populated rural areas (n=93).
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According to the results, the Finnish municipal structure appeared to be in
the process of polarisation on the one hand, while becoming more uniform in
certain other factors. When changes in welfare were apparent, the differences
between municipalities seemed to be increasing rather than decreasing.

Welfare among the population was examined through separate indicators
of welfare and sum variables derived from them. The two central dimensions
were the material standard of living and psychosocial problems. On this basis,
three different types of municipalities emerged. The first type consisted of urban
municipalities, which were able to accumulate material wealth much more than
the other municipalities did. On the other hand, the cities and towns clearly had
more psychosocial problems. The standard of living among the urban population
has increased considerably since the mid-1990s. The second type involved
periphery, the sparsely populated countryside. There, psychosocial problems
exacerbated towards the end of the decade. In addition, these regions were
lagging behind when compared to the increasing standard of living elsewhere.
The third type concerned rural areas near the cities. These municipalities
combined a reasonable standard of living and its steady growth with a low
incidence of psychosocial problems.

In terms of structural factors, the standard of living was linked to the
economic and age structures, the number of employed people and population
density in the municipality. Psychosocial problems seemed to be associated
with the same factors as the standard of living. Of structural factors, psychosocial
problems were essentially associated with the size of municipality, the proportion
of working-age people in the population and the proportion of the unemployed
in the labour force. Growth in each of these factors increased psychosocial
problems: alcohol deaths, violent crime, children raised outside home, use of
social assistance, the number of psychiatric patients and suicides. The links
between the municipal structure and welfare among the population were not
straightforward enough so that the differences between the types of municipality
could be accounted for simply by disparities in the demographic or economic
structure. The disparities in welfare across Finland and in different types of
municipality are attributable to subtler factors.

Key words: welfare, regional differences, multidimensionality, urban area, ru-
ral area, municipality
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1 Tutkimuksen tausta

Viime vuosien tutkimus on vahvistanut käsitystä siitä, että Suomi on jakautu-
massa yhä selvemmin toisaalta menestyviin ja toisaalta vaikeuksissa kamppai-
leviin alueisiin. Tilastokeskuksen, sisäasiainministeriön ja Suomen Kuntalii-
ton aluebarometri (1999) osoitti myös, että maakuntien sisällä erot keskusseu-
tujen ja muiden kuntien välillä olivat kasvussa. Aluebarometri perustui kyse-
lyyn, joka oli suunnattu noin tuhannelle kunnalliselle vaikuttajalle. Sen mu-
kaan vastaajat olivat toiveikkaimpia suurissa keskuksissa, esikaupunkikunnis-
sa ja teollisuuskeskuksissa. Edelleen näkymät olivat valoisia niissä maaseutu-
kunnissa, joiden väki käy töissä läheisissä kaupungeissa. Sen sijaan kehitys
näytti heikentyvän alkutuotantokunnissa. Huomattavaa on, että tässä, kuten
pääosassa muitakin tutkimuksia, kehitysarviot koskivat kuntien resurssikehi-
tystä, verotuloja, työllisyyttä ja infrastruktuuria. Väestön hyvinvointi ei työlli-
syysnäkökohtia lukuun ottamatta ollut kohteena.

Alueellisen kehityksen todellisesta suunnasta 1990-luvun lopulla on kui-
tenkin esitetty keskenään erilaisia tulkintoja. Kun Suomen Akatemian rahoitta-
man 1990-luvun talouslaman vaikutuksia käsittelevän tutkimusohjelman pro-
jektien ensi vaiheen tuloksia esiteltiin Helsingissä keväällä 2000, tutkijat Vesa
Vihriälä ja Heikki A. Loikkanen esittivät toisistaan poikkeavat tulkinnat ja tu-
lokset. Vihriälän mukaan Suomen eri alueiden väliset erot supistuivat aina la-
maan saakka, mutta lama muutti tilanteen. Talousromahdus iski erityisen pa-
hasti niille alueille, joilla jo entuudestaan taloudelliset voimavarat olivat vähäi-
semmät. Suurimmat erot alueiden välille muodostuivat kuitenkin vasta lamasta
toipumisen aikana. Loikkasen mukaan kaupunkien ja maaseudun väliset kehi-
tyserot pienenivät selvästi 1960- ja 1970-luvulla. Tätä hitaammin erot kutistui-
vat 1980-luvulla. Loikkanen mittasi alueiden kehitystä kotitalouksien kulutuk-
sella ja tuloilla. Laman vuosikymmenellä tulotaso laski kaikilla alueilla, mutta
Loikkasen mukaan suhteelliset erot eivät kasvaneet. Suhteelliset erot eivät
myöskään lisääntyneet lamasta toipumisen vuosina.

Tulokset tai ainakin tulkinnat alueellisen kehityksen suunnasta tai ainakin
tulokehityksestä erityyppisissä kunnissa näyttävät siis jotenkin ristiriitaisilta.

Yksiselitteisempi on kuva maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Tilastokeskuk-
sen mukaan (HS 3.1.2000) päättynyt 1990-luku lähenteli muuttovilkkaudes-
saan ennätysvuosikymmentä, 1970-lukua. Koko vuosikymmenellä tilastoitiin
yhteensä 2,1 miljoonaa asuinkunnan vaihdosta. Tilastokeskuksen Matti Saaren
(HS 3.1.2000) mukaan muuttolukuja voidaan pitää merkittävinä, koska työelä-
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mään tulleet ikäluokat ovat olleet pieniä, mutta muuttaminen on silti ollut hy-
vin vilkasta. Saaren mukaan maakuntatasoinen tarkastelu osoitti, että maa on
jyrkästi polarisoitunut: muutamat kasvukeskukset ovat nostaneet maakuntansa
voitollisiksi muuton suhteen. 1990-luvulla suurimmat muuttovoitot kirjattiin
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Eniten väkeä muutti pois
Lapista, Itä-Suomesta ja Satakunnasta. Kiihtyvää vauhtia muutettiin kasvukes-
kuksiin ja niiden ympäristökuntiin.

EU:n antamat alueelliset avustukset näyttävät lisänneen tuloeroja alueiden
välillä 1990-luvulla. Tällaiseen päätelmään tultiin sisäasiainministeriön tilaa-
massa arvioinnissa EU:n rakennerahastojen toimeenpanosta ja vaikuttavuudes-
ta (Sisäasiainministeriö 1/2000). Selvityksen mukaan EU:n tuki ja kotimainen
lisärahoitus olivat enintään kyenneet hillitsemään meneillään olevaa tuotannon
ja väestön keskittymiskehitystä. Erityisen vaikealta tilanne näytti siellä, missä
maatalouden alkutuotanto ja julkiset palvelut hallitsivat aluetaloutta. Kuvat-
tuun kehityksen suuntaan ovat vaikuttaneet myös eduskunnan päätökset julki-
sen talouden vakauttamisesta ja maatalouden sopeuttamisesta EU-järjestelmi-
en mukaiseksi. Päätösten vaikutukset näkyvät erityisesti maaseutukunnissa ja
haja-asutusalueilla. Sisäasiainministeriön tilaaman arvioinnin loppuraportti
(Sisäasiainministeriö 1/2000) huomauttaa, että muuttoliike syrjäseuduilta EU-
rahoituksen ns. kuutosalueen suurin kaupunkeihin ja edelleen muualla sijaitse-
viin kasvukeskuksiin on jatkuvasti lisännyt aluetalouseroja.

Kuvatun kaltaisista kehitysanalyyseista kumpuaa intressi nyt käsillä ole-
vaan tutkimukseen. Mielestämme on lähes silmiinpistävää, että viimeaikainen
tutkimus on painottunut niin selvästi yksilötason hyvinvoinnin edellytysteki-
jöihin jättäen mitattavissa olevan hyvinvoinnin vaihtelun vähemmälle huomiolle.
Poikkeuksen tästä muodostaa lähinnä väestön tulokehitys. Käsityksemme on
se, että mikäli analyysit Suomen alueellisesta jakautumisesta tai ainakin eri-
laistumisesta hyvinvoinnin edellytystekijöiden suhteen otetaan vakavasti, on
kaikki syy odottaa myös yksilötason hyvinvointierojen lisääntyneen maan eri
osissa ja erityyppisissä kunnissa.

Keskeinen pyrkimyksemme on ollut selvittää muutosta: onko suomalais-
ten mitattavissa olevassa hyvinvoinnissa tapahtunut 1990-luvun aikana alueel-
lista erilaistumista. Suuri kysymyksemme on muotoa konvergenssia vai diver-
genssiä? Analyysikehikkomme ei niinkään tässä vaiheessa ole maan eri alueet
– etelä versus pohjoinen tai itä versus länsi – sinänsä, vaan kuntatyyppi. Tar-
kastelemme eriytymistä tai samanlaistumista kuntien kaupunkimaisuus-maa-
seutumaisuus-ulottuvuudella. Tähän tarkoitukseen olemme soveltaneet verrat-
tain tuoretta 5-portaista kuntien luokittelua, joka on muodostettu ja hyväksytty
eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden edustajista kokoonpannussa Maaseu-
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tu- ja kaupunkipolitiikan vuorovaikutustyöryhmässä vuonna 1999. Olemme tut-
kimustamme varten luoneet kuntapohjaisen tiedoston, joka käsittää suurehkon
joukon muuttujia. Aineistomme on siten kuntatasolle aggregoitua tietoa sisäl-
tävä, seikka, joka on pidettävä mielessä tulosten kaikissa tulkinnoissa. Hyvin-
voinnin eri ulottuvuuksien kehityssuunnan analysoinnin rinnalla olemme pyr-
kineet tarkastelemaan myös sitä, mikä yhteys varsinaisesti kuntakokonaisuutta
kuvaavilla tekijöillä on kuntalaisten hyvinvointiin. Olemme siis analysoineet
yksilötason hyvinvointia kuvaavien tekijöiden ryhmittymistä harvemmiksi hy-
vinvoinnin perusulottuvuuksiksi, näiden ulottuvuuksien yhteyksiä erilaisiin
kuntatyyppeihin (konteksti) sekä kuntatyyppien välisten erojen kehitystä yli
ajan muodostetuilla hyvinvoinnin/huono-osaisuuden ulottuvuuksilla.

Raportin rakenne on seuraava. Luvussa 2 käydään referoiden läpi aiempi,
olemassa oleva tutkimusperinne ja -tietous hyvinvoinnin alueellisista eroista.
Luvussa arvioidaan hieman tarkemmin yhtä, aivan 1990-luvun loppuun saakka
ulottuvaa tutkimusperinnettä – sen tulosten valossa. Tarkoituksemme on näin
taustoittaa omia havaintojamme ja samalla ottaa haltuun kotimaista alan tutki-
musta.

Raportin luvussa 3 kuvataan lyhyesti käyttämämme aineisto eli se, kuinka
olemme kuntapohjaisen tiedostomme luoneet. Edelleen luvussa kuvataan tutki-
muksen menetelmiä. Menetelmällisiä ratkaisuja kuvataan raportin varsinaises-
sa analyysi- ja tulososassa kenties poikkeuksellisen perusteellisesti. Tämä sen
vuoksi, että tulokset ovat pitkälti tehtyjen metodisten ratkaisujen ehdollista-
mia. Lisäksi olemme pitäneet mielessä aihealueen poliittisen sensitiivisyyden.

Luku 4 sisältää varsinaiset analyysit ja niiden tulokset. Aluksi (4.1) tarkas-
tellaan kuntien kehitystä 5-luokkaisessa typologiassa käyttäen kuntien taloutta
ja väestörakennetta kuvaavia muuttujia. Tämän jälkeen kuvataan hyvin yksi-
tyiskohtaisesti – muuttuja muuttujalta – väestön hyvinvoinnin kehitys kunta-
tyypeittäin yli 1990-luvun. Tässä vaiheessa kukin indikaattori elää oman elä-
mänsä. Tämä alaluku 4.1 muodostaa perustan jatkolle eli seuraavan alaluvun
analyyseille. Kun lukija miettii varsinaisen hyvinvoinnin muutosanalyysin tu-
loksia, hän voi aina palata yksittäisiin indikaattoreihin ja muuttujiin juuri tässä
jaksossa.

Alaluvussa 4.2 suoritetaan joukko monimuuttuja-analyyseja, joiden tulok-
sena hyvinvointi ryhmittyy harvemmille ulottuvuuksille. Näitä hyvinvoinnin
perusulottuvuuksia tarkastellaan läpi 1990-luvun eri kuntatyypeissä tavoittee-
na hakea vastauksia konvergenssia ja divergenssiä koskeviin kysymyksiin. Tässä
jaksossa uhrataan verrattain paljon tilaa myös metodisten ratkaisujen selvittä-
miselle ja niiden merkityksen pohdinnalle.
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Kolmas tulosluku (4.3) sitoo yhteen väestön hyvinvointia indikoivat pe-
rusulottuvuudet ja kuntia välittömästi kuvaavat rakennetekijät. Pyrkimyksem-
me on yrittää nähdä, millainen yhteys kunnan rakennetekijöillä on väestön hy-
vinvointiin koko 1990-luvun aikana.

Neljännessä tulosluvussa (4.4) suoritetaan vielä klusterianalyysi, jossa tar-
kastellaan sitä, kuinka hyvin kunnat ryhmittyvät esiin saamiemme hyvinvointi-
ulottuvuuksien ja käyttämämme kuntatyypityksen mukaan. Analyysi ikään kuin
toimii aiemmin saatujen tulosten validointina. Tässä vaiheessa esitetään tulok-
sia myös karttapohjaisesti – maantieteellisinä alueina.

Raportti päättyy laajahkoon yhteenveto- ja pohdintalukuun.
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2 Hyvinvoinnin alueellista erilaistu-
mista koskevat aikaisemmat
tutkimukset

2.1 Tutkimusalueet

Hyvinvoinnin alueellista erilaistumista käsitteleviä tutkimuksia on tehty Suo-
messa viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana suhteellisen vähän. 1970-luvun
loppupuolella ilmestynyttä Alueellinen kehittyneisyys -tutkimusta (1979) voi
pitää hyvinvoinnin alueellista erilaistumista käsittelevän tutkimusintressin yh-
tenä herättäjänä. Tutkimuksessa tarkasteltiin elinolojen ja hyvinvoinnin alueel-
lisia eroja vuonna 1975. 1980-luvulla kiinnostus hyvinvoinnin alueellisiin eroihin
kasvoi ja aihetta käsittelevien tutkimusten määrä lisääntyi (Aronen & Siirilä
1981; Lankoski & Siirilä 1982; Siirilä 1984; Kuitunen & Siirilä 1985; Alueelli-
set hyvinvointierot, 1988; Siirilä ym. 1988).

1990-luvulle tultaessa kiinnostus hyvinvoinnin alueellista erilaistumista
kohtaan väheni. Kaupunkeja ja maaseutua ei enää verrattu toisiinsa, vaan tutki-
musintressi kohdistui yksinomaan joko maaseutuun yleiskäsitteenä tai yksittäi-
siin maaseutukuntiin ja kaupunkeihin. 1990-luvun alueellista hyvinvointia kos-
kevat tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kuuteen tutkimusalueeseen tutkimus-
intressin mukaan.

Ensimmäiseen tutkimusalueeseen kuuluvat tutkimukset, joissa käsitellään
lähes yksinomaan maaseutupolitiikkaa, sen muuttumista ja muuttumiseen vai-
kuttaneita syitä, maaseudun tulevaisuutta koskevia visioita sekä toimintaehdo-
tuksia maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi (esim. Korhonen 1999; Oksa
ym. 1994; Oksa 1998; Andersson 1998). Toiseen tutkimusalueeseen kuuluvat
maaseudun ja kaupunkien luokittelua ja tyypittelyä käsittelevät tutkimukset
(esim. Palttila & Niemi 1999; Keränen ym. 1993; Aulaskari, Keränen & Mali-
nen 2000). Kolmanteen tutkimusalueeseen sisältyvät tutkimukset, joissa käsi-
tellään joissain määrin maaseudun asukkaiden hyvinvointia. Kohteena ovat vil-
jelijäväestö (Kallio 1997; ks. Kainulainen 1998), 15–50-vuotiaat kainuulaiset
(Kainulainen 1999), maataloudessa työskentelevät naiset (Sireni 1998), maa-
seudun naiset (Högbacka 1995) tai maaseudun nuoret miehet (Rouhiainen 2000).
Koska asukkaiden hyvinvointia koskevat tutkimukset kohdistuvat vain rajatul-
le alueelle ja käsittelevät vain jotakin väestöryhmää, ei tutkimustuloksia voida
yleistää koko maata koskeviksi. Neljänteen tutkimusalueeseen sisältyvät kau-
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punkipolitiikkaa käsittelevät tutkimukset (ks. Näkökulmia kaupunkitutkimuk-
seen, 1999; Vartiainen & Antikainen 1998).

Viidenteen tutkimusalueeseen kuuluvat tutkimukset, joissa on palattu uu-
delleen tarkastelemaan hyvinvoinnin alueellista erilaistumista. Nämä tutkimukset
on jaettavissa kolmeen tyyppiin yhtäältä alueellisen jakokriteerin ja toisaalta
tarkasteltujen muuttujien osalta. Ensimmäiseen tyyppiin kuuluvat tutkimukset,
joissa erilaistumista on tarkasteltu karkealla aluejaolla (Etelä-Suomi, Väli-Suo-
mi, Pohjois-Suomi ja pääkaupunkiseutu tai vain yksi kunta edustaa maaseutua
tai kaupunkia) ja vain muutamalla/yhdellä hyvinvointia kuvaavalla muuttujalla
(Haataja 1997; Ritakallio 1991 & 1997, Heikkilä 1991). Toiseen tyyppiin sisäl-
tyvät tutkimukset, joissa kunnat on jaettu kuntatyyppeihin ja erilaistumista tar-
kastellaan useammalla muuttujalla. Näissä tutkimuksissa tarkastelunäkökulma
on kuitenkin aluetasoinen, ei yksilötasoinen. Tulokset antavat lähinnä viitteitä
alueiden ”hyvinvoinnista”, mutta ei alueella asuvien asukkaiden hyvinvoinnis-
ta. (Menestys kasaantuu …, 1999; Aluebarometri 2/1999.)

Kolmas tyyppi sisältää vain yhden selkeästi hyvinvoinnin alueellista eri-
laistumista käsittelevän tutkimuksen. Vuonna 1999 ilmestynyt tutkimus Elin-
olojen alueellinen erilaistuminen (Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999) on repli-
kaatio vuonna 1988 tehdystä tutkimuksesta Hyvinvoinnin alueelliset erot Suo-
messa (Siirilä ym. 1988). Tutkimuksessa on käytetty samaa aluejakoa sekä sa-
moja hyvinvointi-indeksejä. Hyvinvointi-indeksit on myös rakennettu samois-
ta muuttujista kuin vuoden 1988 tutkimuksessa, mutta nyt muuttujien arvot ovat
vuosilta 1995–1997. Tutkimuksessa hyvinvoinnin alueellista jakautumista on
myös pyritty täsmentämään ns. poikkeavaa käyttäytymistä kuvaavilla muuttu-
jilla sekä pitkäaikaistyöttömyyttä ja työttömien määrää koskevilla poikkileik-
kaustiedoilla. Lisäksi turvattomuus-indeksin antamaa kuvaa täsmennettiin si-
säasiainministeriön poliisiosaston kehittämällä turvallisuusindeksillä.

Kuudenteen tutkimusalueeseen kuuluvat tutkimukset, joissa alueellista eri-
laistumista on tarkasteltu muuttoliikkeen näkökulmasta. Kysymystä on lähes-
tytty tutkimalla muuttaneita, muuttoliikkeen suuntaa, muuttoliikkeen laatua ja
muuttoalttiutta (esim. Antikainen 2000; Suikkanen 2000; Häkkinen 2000; Okko,
Miettilä & Oikarinen 2000).

Lisäksi Oulun yliopiston maantieteen laitoksella on alueellista erilaistu-
mista tarkasteltu (gis-menetelmällä) muun muassa tuloerojen (Rusanen ym.
2000) ja huoltosuhteen (Muilu, Rusanen & Naukkarinen 1997) näkökulmista.
Oulun yliopiston maantieteen laitos on myös mukana EU:n rahoittamassa kan-
sainvälisessä tutkimusprojektissa, jossa etsitään keinoja maaseudun nuorten (16–
25-vuotiaiden) syrjäytymiskehityksen estämiseksi (Muilu 2000). Näiden lisäk-
si Oulun yliopisto toteuttaa yhteistyössä Kuopion ja Lapin yliopistojen kanssa
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EU:n Pohjoisen periferian ohjelmaan hyväksytyn NRBK-projektin (New
research-based knowledge about peripheriality and planning practices in depo-
pulated built-up areas in the northern periphery). Projektissa tutkitaan Pohjois-
ja Itä-Suomen kuntien ja niiden taajamien hyvinvointipalvelujen suunnitteluun
ja tuottamiseen liittyviä ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Joen-
suun yliopistossa alueellista erilaistumista on lähestytty tarkastelemalla joko
yhtä tai useampaa syrjäiseksi maaseutukunnaksi/kyläksi määriteltyä paikkakun-
taa ja niissä tapahtuneita muutoksia (esim. Oksa 1994 & 1998).

Alueellista erilaistumista käsitellään myös erilaisissa poliittis-hallinnolli-
sissa yhteistyöelimissä, joiden jäsenet muodostuvat eri ministeriöissä ja asian-
tuntijaorganisaatioissa työskentelevistä asiantuntijoista. Yhteistyöryhmät voi-
vat jakaantua määräaikaisiin ja hallinnon rajat ylittäviin teema- ja työryhmiin.
Hyvinvoinnin alueellisen erilaistumisen teemoilta muun muassa Maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmän alaisuudessa toimii Syrjäisen maaseudun ja Hoiva-
alan -teemaryhmät. Alueellisen erilaistumisen ehkäisyn näkökulmasta tarkas-
teltuna Kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmät ovat perustaneet yh-
teisen kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän. Sen yhtenä tehtävä-
nä on edistää kaupunkien ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Nyt käsillä
olevan tutkimushankkeen aseman suhteessa aiempaan tutkimusperinteeseen voi
tiivistää seuraavasti:

Tämä tutkimusprojektin ensimmäinen raportti sijoittuu selkeästi viidenteen tut-
kimusalueeseen käytettyjen metodiensa ja aineistonsa osalta. Sen sijaan tutki-
musprojektin jatkosuunnitelmat kyselytutkimuksen (survey) ja haastattelujen
kohdistamisesta rajattuihin kuntiin ja eräisiin väestöryhmiin sijoittuvat selkeästi
kolmanteen tutkimusalueeseen.

Seuraavassa tarkastellaan lähinnä Seppo Siirilän tutkimusten pohjalta hie-
man tarkemmin, mitä muutoksia hyvinvoinnin alueellisessa erilaistumisessa on
viimeksi kuluneiden yli 15 vuoden aikana tapahtunut. Näissä tutkimuksissa sekä
tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmät ovat olleet samoja että osittain myös
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kuntatyyppien määritykset (Kuitunen & Siirilä 1985; Siirilä ym. 1988; Siirilä,
Viljanen & Jousmäki 1999).

2.2 Alueellisten hyvinvointierojen muutokset
1980- ja 1990-luvun tutkimuksissa hyvinvoinnin ”alueellista kehittyneisyyttä”
on tarkasteltu väestön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimuksissa on pyritty
selkeästi erottelemaan toisistaan alueelliset rakenteet ja varsinaiset hyvinvoin-
titekijät. Tutkimukset ovat perustuneet oletukseen, että alueen (lääni, kunta)
rakenteelliset ominaisuudet luovat erilaisia edellytyksiä ja esteitä asukkaiden
hyvinvoinnin resurssien kertymiselle ja tarpeiden tyydytykselle, mutta alueen
hyvinvointi toteutuu vain asukkaiden hyvinvoinnin kautta (Aronen & Siirilä
1981; Lankoski & Siirilä 1982; Siirilä 1984; Kuitunen & Siirilä 1985; Siirilä
ym. 1988; Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999).

Tutkimuksissa vuosilta 1988 ja 1999 (Siirilä ym. 1988; Siirilä, Viljanen &
Jousmäki 1999) kaupunki-maaseutujako on tuotettu tyypittelemällä kunnat pal-
velutason, jalostuksen ja palvelujen sekä omassa kunnassa työssä käyvien mu-
kaan seitsemään kuntatyyppiin: suuret keskukset, teollisuuskeskukset, esikau-
punkikunnat, maaseutukeskukset, maaseudun teollistuneet kunnat, maaseudun
pendelikunnat, alkutuotantokunnat. Kuntatyypittely on yksityiskohtaisempi kuin
Tilastokeskuksen käyttämä kolmijako kaupunki-taajama-maaseutu.

Alueellista erilaistumista tarkastellaan neljällä hyvinvointi-indeksillä, jot-
ka rakentuvat kahdeksasta hyvinvointia kuvaavasta muuttujasta. Hyvinvointi-
indeksit ovat nimeltään työttömyys (elintaso I), ”köyhyys” (elintaso II), ”kur-
jistuminen” (elintaso III) ja turvattomuus. Lisäksi Siirilä, Ville Viljanen ja Jus-
si Jousmäki (1999) esittelevät uuden hyväosaisuutta kuvaavan indeksin ja sen
arvot vuosilta 1985 ja 1996.

Vuoden 1999 tutkimuksen mukaan hyvinvoinnin alueellisissa ja kuntatyy-
pittäisissä eroissa ei ollut tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia 1980-lu-
vun puolivälin ja 1990-luvun puolivälin tilanteita vertailtaessa. Sen sijaan kun
hyvinvoinnin muutosta tarkasteltiin kuntatyypeittäin, havaittiin selkeimpien
muutosten tapahtuneen työttömyys- ja turvattomuusindeksien osalta.
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(i) Työttömyys ja väestönkehitys

1980-luvun puolivälissä työttömyys oli määrällisesti suurinta suurissa keskuk-
sissa, maaseutukeskuksissa ja alkutuotantokunnissa. 1990-luvun loppupuolella
työttömyys oli edelleen suurinta suurissa keskuksissa ja maaseutukeskuksissa,
mutta nyt myös teollisuuskeskuksissa. Tämän katsottiin johtuvan siitä, että la-
makauden aikana työttömyysongelma levisi myös kaupunkimaisiin kuntiin.
Tutkijoiden mukaan voidaankin puhua uudenlaisesta kaupunkityöttömyydestä.
Vaikka työttömyysaste onkin laskenut 1990-luvun loppupuolella suurissa kes-
kuksissa suhteellisesti muuta maata nopeammin, on se kuitenkin joissakin kes-
kuksissa edelleen yli 20 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyyden osalta erot kaupunkimaisten ja maaseutumaisten
alueiden välillä olivat suhteellisen pieniä, mutta maaseutumaisten alueiden vä-
liset erot olivat suuria. Tutkijoiden mukaan työttömyyttä koskevat erot olivat
kuitenkin suurempia suuraluiden kuin kuntatyyppien välillä. Tulos on yhden-
mukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan maantieteelli-
set työttömyyserot ovat suhteellisen pysyviä.

1980-luvulla työpaikka- ja väestökehitys oli Suomessa vielä varsin tasa-
painoista, mutta 1990-luvulla kehitys on vienyt alueet erilaisille kehitysurille
(Menestys kasaantuu…, 1999). Työpaikat ovat kasvaneet kaupunkimaissa kun-
nissa. Maaseutumaisissa kunnissa työllisten määrä on säilynyt suunnilleen vuo-
den 1993 tasolla lukuun ottamatta alkutuotantokuntia. Alkutuotantokunnat ovat
menettäneet työpaikkoja myös noususuhdanteen aikana. Kun tilannetta tarkas-
tellaan väestökehityksen osalta, on muutos ollut kuntatyypeissä varsin saman-
suuntainen. Väestö muuttaa ja keskittyy koko maassa suuriin keskuksiin ja nii-
den esikaupunkeihin. Talous-, työpaikka- ja väestönkehitys ovat johtaneet aluei-
den väliseen ja alueiden sisäiseen erilaistuvaan kehitykseen. (Siirilä, Viljanen
& Jousmäki 1999; Häkkinen 2000.)

Työpaikkoja ja väestökehitystä koskevat tiedot täsmentävät määrällisen
työttömyystarkastelun pohjalta muodostuneita erilaisia ongelma-aluetyyppejä.
Kaupunkimaisissa kunnissa työpaikat ovat lisääntyneet, mutta samanaikaisesti
keskuksiin on muuttanut työikäistä väkeä, jolloin absoluuttinen työttömien määrä
pysyy suurena. Toisaalta keskuksissa jo asuvien työttömien työttömyysaika myös
pitenee. Maaseutumaisissa kunnissa työpaikkojen väheneminen on taas ollut
nopeampaa kuin väestön poismuutto.



24 Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa
Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001

(ii) ”Köyhyys”

Köyhyys-indeksin osalta alueelliset erot olivat säilyneet hyvin samanlaisina.
Tätä selitettiin sillä, että koulutus- ja asumistaso olivat nousseet eri puolilla
maata. Indeksin erot olivat kuitenkin edelleen selvästi kuntatyyppien kuin suur-
alueiden välisiä. Kaupunkiseudut erottautuivat mosaiikkimaisesti korkeamman
elintason alueina, kun taas köyhyys oli tyypillistä maaseutumaisille alueille (ks.
Kuitunen & Siirilä 1985;  Alueelliset hyvinvointierot, 1988).

Kaupunkimaisista kunnista teollisuuskeskukset olivat selvästi ongelmalli-
sempia, kun taas maaseutumaisista kunnista köyhyys oli tyypillistä alkutuotan-
tovaltaisille kunnille sijainnista riippumatta (Alueelliset hyvinvointierot, 1988).
Huolimatta siitä, että kaupunkimaisissa kunnissa suhteellisesti ottaen oli vähän
köyhyyttä, oli näissä kunnissa kuitenkin myös absoluuttista köyhyyttä, huono-
osaisuutta ja syrjäytyneisyyttä. Uutta oli havainto, että köyhyyden havaittiin
kasaantuvan joillekin osa-alueille. Korkea elintaso oli tyypillistä erityisesti yli-
opistokaupungeille ja niiden esikaupungeille sekä suurten keskusten läheisille
kunnille.

(iii) ”Kurjistuminen”

Kurjistumisella tarkoitetaan ahtaasti asumista ja työkyvyttömyyttä (Siirilä ym.
1988). Kurjistumisindeksin osalta alueellisissa eroissa tapahtuneet muutokset
olivat vähäisiä. Kurjistuminen oli tyypillisempää maaseutumaisille kuin kau-
punkimaisille kunnille. Kuntatyypeistä kurjistunein kuntatyyppi oli edelleen
alkutuotantokunta (Alueelliset hyvinvointierot, 1988). Muutosta oli kuitenkin
tapahtunut sen verran, että kun 1980-luvun puolivälissä kurjistuminen liitettiin
yleisemmin maaseutukuntatyyppeihin, niin 1990-luvun lopulla se liitettiin sel-
keämmin maaseutukeskuksien ongelmaksi. Sen sijaan suurten keskusten ja
maaseudun pendelikuntien suhteellinen asema oli hieman parantunut.

(iv) Turvattomuus

Työttömyys-indeksin ohella myös turvattomuus-indeksissä oli tapahtunut sel-
vää muutosta tarkasteluajanjaksona. Turvattomuus oli jo 1980-luvun puolivä-
lissä ollut tyypillistä kaupunkimaisille kunnille, mutta myös monille maaseutu-
alueiden kaupunkimaisille keskusalueille ja niiden perifeerisille alueille (ks.
Kuitunen & Siirilä 1985; Alueelliset hyvinvointierot, 1988). 1990-luvun aika-
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na turvattomuus on kuitenkin entistä enemmän keskittynyt kaupunkimaisille
alueille ja varsinkin suuriin keskuksiin ja teollisuuskeskuksiin. Kaikissa kunta-
tyypeissä turvattomuus-indeksin hajonta oli kuitenkin suuri ja oli kasvanut eten-
kin suurissa keskuksissa. Tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalisten ongelmien
alueelliset kasaumat ovat siirtymässä haja-asutusalueilta kaupunkeihin, mikä
merkitsee polarisoitumiskehityksen jatkumista kaupungin sisäisessä rakentees-
sa (Andersson 1999). Pääkaupunkiseudulla kehitys näyttää kulkevan siten, että
huono-osaisuus on keskittymässä sekä keskustan liepeille että myös osiin lä-
hiövyöhykettä (Kortteinen & Vaattovaara 1999a).

Huolimatta siitä, että kaikkien kuntatyyppien sisällä oli tarkasteltuajanjak-
sona tapahtunut turvattomuudessa selvää muutosta, olivat muutokset selkeim-
min havaittavissa maaseutumaisissa kunnissa. Turvattomuus oli vähäisintä
maaseudun pendelikunnissa, mutta sen sijaan jossain määrin luonteenomaista
Itä- ja Pohjois-Suomen syvälle maaseudulle. Tulos vahvistui, kun turvattomuus-
indeksiä täsmennettiin alkoholisairauksien hoitojaksoilla. Alkoholiongelmalli-
siksi aluiksi erottautuivat selkeästi Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutukeskukset,
maaseudun teollistuneet kunnat sekä alkutuotantokunnat. Vähiten alkoholion-
gelmia oli esikaupunkikunnissa ja maaseudun pendelikunnissa.

Myös huumesairauksien hoitojaksot tukivat turvattomuus-indeksin tulok-
sia. Huumeongelmat keskittyivät selvästi kaupunkimaisiin kuntatyyppeihin ja
erityisesti suuriin keskuksiin ja teollisuuskeskuksiin. Alkoholi- ja huumeongel-
mat olivat kuitenkin eri lailla yhteydessä alueeseen. Huumeongelmat olivat sel-
keästi sidoksissa keskus–periferia-ulottuvuuteen, kun taas alkoholiongelmat oli-
vat pikemminkin kuntatyyppien välisiä.

Hyväosaisuus

Hyvinvoinnin alueellista erilaistumista tarkastelevat indeksit rakentuvat yleen-
sä muuttujista, jotka kuvaavat resurssien puutetta tai ongelmia. Siirilä, Vilja-
nen ja Jousmäki (1999) pyrkivät tutkimuksessaan tarkastelemaan hyvinvoinnin
alueellista erilaistumista myös hyväosaisuuden näkökulmasta. Hyväosaisuutta
kuvaava indeksi rakentui suurituloisista ja vähintään ylemmän keskiasteen kou-
lutuksen saaneiden osuudesta.

Tulosten mukaan hyväosaisuus keskittyi lähes poikkeuksetta Etelä-Suo-
meen ja vähäosaisuus taas pääsääntöisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen, mutta osin
myös Keski-Suomeen (ks. Heikkilä 1991). Hyväosaisuus keskittyi suuriin kes-
kuksiin, esikaupunkikuntiin sekä teollisuuskeskuksiin. Hyväosaisuus oli selkeästi
sidoksissa kaupunki–maaseutu-ulottuvuuteen. Huolimatta siitä, että vuosina
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1985–1996 hyväosaisuuden alueellisessa jakautumisessa ei ollut tapahtunut suu-
ria muutoksia, oli selvimmin myönteistä kehitystä tapahtunut niissä maaseu-
dun pendelikunnissa, jotka muistuttivat rakenteeltaan ja luonteeltaan esikau-
punkikuntia. Tutkijoiden mukaan muutos selittyi koulutustason kohoamisesta
kaikissa osissa maata.

Kun hyvinvoinnin alueellista erilaistumista tarkasteltiin ottamalla huomioon
samanaikaisesti kaikki neljä indeksiä, havaittiin, että kunnat, jotka sijoittuivat
kaikkien indeksien osalta kahteen alimpaan kvartiiliin (= alhaisen elintason
kunnat), olivat edelleen pääsääntöisesti Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomen alku-
tuotantokuntia. Alhaisen elintason kuntaryhmään ei kuulunut lainkaan kaupun-
kimaisia kuntia. Sen sijaan korkean elintason kuntiin (= kaikkien indeksien
osalta kahteen ylimpään kvartiiliin sijoittuvat) kuului myös alkutuotantokun-
tia. Korkean elintason kunnat sijaitsivat tyypillisesti Etelä-Suomessa ja Poh-
janmaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla.

Muutossuunta

Huolimatta siitä, että hyvinvoinnin alueellisessa erilaistumisessa ja kuntatyy-
peittäisissä eroissa ei näyttänyt tapahtuneen tarkasteluajanjaksona suuria eroja,
näyttää kuitenkin kaupunki-maaseutujaon näkökulmasta tarkasteltuna tapahtu-
neen kuitenkin kolme muutosta. Ensiksikin alueellinen erilaistuminen on muut-
tunut ”hienosyisemmäksi”. On siirrytty suuraluiden tai vyöhykkeiden eroista
mosaiikkimaisiin eroihin. Tämä heijastuu siinä, että kaupunkikuntatyyppien ja
maaseutukuntatyyppien välisten erojen ohella ovat myös erot kaupunkikunta-
tyyppien ja maaseutukuntatyyppien sisällä kasvaneet. Keskus–periferia-ulottu-
vuudesta on tullut nyt myös kuntaryhmiä sisäisesti erotteleva tekijä (Hirvonen
1999). Kaupunkimaisista kunnista esikaupungit eroavat suurista keskuksista ja
teollisuuskeskuksista. Maaseutumaisista kunnista alkutuotantokunnat eroavat
selkeästi muista kunnista ja maaseudun pendelikunnat muistuttavat hyvinvoin-
tinsa kehityksen osalta pikemminkin kaupunkeja kuin maaseutua. Tämä on
merkinnyt sitä, että kaupungin ja maaseudun välinen raja on hämärtymässä.
Tulevaisuuden menestyneempien maaseutukuntien nähdäänkin löytyvän lähel-
tä kaupunkeja (Lehtola 1997).

Toiseksi kaupunkimaisissa kunnissa korkea elintaso ei ehkäise ongelmia,
vaan tulosten mukaan näyttää pikemminkin siltä, että näissä kuntaryhmissä
hyvinvointia ja pahoinvointia esiintyy samanaikaisesti. Maaseutumaisista kun-
nista alkutuotantokunnissa pahoinvointi ja elintason alhaisuus taas nivoutuvat
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kiinteämmin toisiinsa. Syrjäistä maaseutua luonnehtivat kasaantuvat ongelmat
(ks. Keränen ym. 1993).

Kolmanneksi näyttää siltä, että hyvinvoinnin alueellista erilaistumista ku-
vaavista indekseistä työttömyyttä, köyhyyttä ja kurjistumista on mahdollista
selittää osittain samoilla tekijöillä.
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3 Tutkimuksen tavoitteet, aineisto ja
menetelmät

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa väestön hyvinvointia ja sen muutoksia
1990-luvulla eri puolilla maata ja eri kuntaryhmissä. Tavoitteeseen vastataan
- kuvaamalla väestön hyvinvointia 1990-luvun Suomessa kaupunkimaisuus-

asteeltaan erilaisissa kunnissa ja  maan eri osissa,
- etsimällä väestön hyvinvoinnin perusulottuvuuksia kuntatasolla,
- analysoimalla kunnan rakenteen yhteyttä väestön hyvinvointiin.

Tutkimuksen lähtökohta ei ole puhtaasti alueellinen. Tutkimuksessa ei siis ver-
rata alueita toisiinsa vakioisella väestöllä, vaan piirretään kuvaa siitä, miten
väestö voi eri puolilla maata ja erilaisissa kuntatyypeissä. Jälkimmäinen tapa
on mielestämme tässä yhteydessä rikkaampi ja oikeampi tapa kuvata ihmisten
elämää kuntayhteisössään kuin tapa, jossa yritetään etsiä nimenomaan alueel-
lista vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. Valittu näkökulma korostaa sitä, että kun-
tatason hyvinvointi on muutakin kuin yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnin
summa. Kunta nähdään siis yhteisönä, jonka hyvinvointi saattaa heiketä ikära-
kenteen vinoutumisesta, vaikka esimerkiksi nuorten poismuutto ei yksittäisen
iäkkään ihmisen kohdalla hyvinvointia laskekaan.

Alueellisesti, ajallisesti ja hyvinvoinnin osalta kattavia yksilötasoisia ai-
neistoja ei ole käytettävissä. Tämän puutteen vuoksi hankkeessa on lähdetty
liikkeelle kuntakohtaisista tiedoista. Kaikki tässä raportoitavat tulokset pohjaa-
vat kuntatasolle aggregoituihin tietoihin. Tiedot on suhteutettu niin, että eriko-
koisia kuntia on mahdollista verrata toisiinsa.

Väestön hyvinvointia kuvaavat kuntakohtaiset tiedot on koottu olemassa
olevista lähteistä. Keskeisin tietolähde on ollut Stakesin ylläpitämä SOTKA-
tietokanta. Tämän tietokannan sisältöä on täydennetty Altikan tiedoilla (kun-
nan vuosikate, väestön tulot) ja Tilastokeskuksella teetetyillä ajoilla (konkurs-
sit, alkoholikuolemat, itsemurhat). Osa tiedoista on poimittu itse olemassa ole-
vista kuntatilastoista (huumausainerikokset).

Tiedot on poimittu vuosilta 1992, 1994, 1996 ja 1998 kuvaamaan kehitystä
1990-luvulla. Joidenkin tietojen osalta mukana on myös vuosi 1990. Tarkaste-
luissa on mukana 452 kuntaa kunakin tiedonkeruu vuotena. Tietoja ei ole aina
ollut mahdollista saada juuri kyseiseltä vuodelta, jolloin on otettu käyttöön tätä
ajallisesti mahdollisimman lähellä oleva tieto.
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Kerätty muuttujajoukko jakautuu kahteen pääluokkaan sen mukaan, ku-
vaako tieto väestön hyvinvointia vai kunnan rakennetta. Jaottelun taustalla on
ajatus tarkastella kunnan rakennetta ja kuntalaisten hyvinvointia samanaikai-
sesti, mutta kuitenkin pitämällä ne käsitteellisesti erillään.

Niin kunnan rakenne kuin kuntalaisten hyvinvointikin on jaettu keskeisiin
ulottuvuuksiin tai ilmiö-alueisiin. Näitä ulottuvuuksia kuvaamaan on etsitty
yksittäiset muuttujat edellä luetelluista tietolähteistä.

Kunnan rakenne jakautuu kolmen ulottuvuuden varaan sekä kunnan alu-
eellista sijaintia ja kehittyneisyyttä kuvaavan muuttujan varaan (taulukko 1).
Kunnan sisäistä rakennetta kuvataan väestörakenteen ja elinkeinorakenteen sekä
kunnan taloudellista tilaa kuvaavien tekijöiden avulla. Väestörakenteen kuvaa-
jina ovat lähinnä erilaiset ikäjakaumaa kartoittavat muuttujat ja nettomuutto.
Elinkeinorakennetta kuvataan alkutuotannossa, teollisuudessa ja palveluissa
työskentelevien osuuksilla. Kunnan taloutta kuvataan vuosikatteella ja velkaan-
tuneisuudella.

Alueellisia eroja tarkastellaan lähinnä kuntien kaupunkimaisuusasteen pe-
rusteella. Tuloksia tarkastellaan kuntatyyppien välisen vertailun lisäksi myös
karttamuodossa. Tutkimuksessa sovelletaan jakoa, johon kaupungin- ja maa-
seudun vuorovaikutustyöryhmän päätyi kokouksessaan 1.10.1999. Jotta jokai-
nen Suomen kunta voidaan ryhmitellä johonkin tyyppiin kuuluvaksi kaupunki-
tai maaseutupolitiikan näkökulmasta, on jaon perustana oltava hallinnollinen
kunta-käsite. Kuntajaon lisäksi on käytetty elinkeino- ja väestörakennetta kos-
kevia tekijöitä sekä Tilastokeskuksen valmistelemaa uutta työssäkäyntialueja-
koa. Maaseutualueiden määrittelyssä on myös hyödynnetty Suomen Aluetutki-
mus FARin maaseutuluokittelua. Jaottelun mukaan kunnat jakaantuvat seuraa-
vasti: kaupunkiseudun keskuksia 40, kaupunkimaisia kuntia 14, kaupunkien
läheistä maaseutua 160, ydinmaaseutua 145 ja harvaan asuttua maaseutua 93.
(Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus-väliraportti versio 3 (29.2.2000).
Kunnat on analyyseissa luokiteltu jokaisena vuonna vuoden 1999 kuntajaon
mukaisesti.

Kuntien välinen vertailu tehdään keskeisesti kuntatyyppien välillä. Jokai-
sessa taulukossa esitetään kuitenkin myös yksittäisten kuntien välinen vaihtelu
(std), jolloin on mahdollista arvioida kuntavaihtelun ajallisia muutoksia.

Tutkimuksessa sovellettu viisiportainen kuntajako vastaa melko hyvin Ti-
lastokeskuksen kolmiluokkaista kuntaryhmitystä (Kunnat 1995). Maaseutupo-
litiikan näkökulmasta tarkasteltuna merkittävää on se, että kaupunki- ja maa-
seudun vuorovaikutustyöryhmän hyväksymä jako tuo esille maaseutualueiden
erilaistuneisuuden.
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Taulukko 1. Hyvinvointi-indeksien muodostamisessa käytetyt kunnan rakennetta
kuvaavat muuttujat

1 Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan seuraavasti: (vieras pääoma – saadut tulonsiirrot) / käyttötu-
lot x 100.

2 Vuosikate on investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen jäävä osuus kunnan
tilinpäätösvuoden tulorahoituksesta.

3 Huoltosuhde lasketaan seuraavasti: (0–14-vuotiaat + 65 vuotta täyttäneet) / 100 työikäistä vuoden
viimeisenä päivänä. Työikäinen väestö koostuu 15–64-vuotiaista.

4 Työllisiksi luetaan 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla 25.–31.12. tekivät yhtenäkin päi-
vänä ansiotyötä tai olivat tilapäisesti työstä poissa. Vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä työmi-
nisteriön työnhakijarekisterin mukaan olleet on kuitenkin riippumatta muusta toiminnasta ko. viikol-
la määritelty työttömiksi.

5 Kaupunkimaisuusastetta kuvaava muuttuja on vuodelta 1999, mutta tutkimuksessa sitä käytetään ku-
vaamaan kaikkia tarkasteluvuosia.

Väestön hyvinvointia tarkastellaan seitsemällä ulottuvuudella. Ulottuvuudet ja
näitä kuvaavat muuttujat noudattelevat hyvinvointitutkimuksissa yleisesti käy-
tettyjä indikaattoreita. Väestön hyvinvointia kuvataan talouden, terveyden, asu-
misen, koulutuksen ja työelämän alueilla. Lisäksi tarkastellaan rikollisuutta ja
muita sosiaalisia ongelmia kunnissa. Ulottuvuuksia kuvaavat muuttujat on lue-
teltu taulukossa 2. Muuttujien valinnassa on joiltain osin oltu olemassa olevan
aineiston vankeja. Hyvinvointi-indikaattoreiksi ei siis ole voitu ottaa parhaita
mahdollisia muuttujia vaan niitä, joita on ollut tarjolla. Tämä korostuu erityi-
sesti terveyden kohdalla, mutta myös rikollisuuden ja muiden ongelmien koh-
dalla. Kuntalaisten terveyttä ja sosiaalisia ongelmia arvioidaan palveluiden
käytöllä ja rikollisuutta ilmi tulleella rikollisuudella. Valitut muuttujat ovat
kuitenkin suhteellisen yleisesti käytössä samassa merkityksessä.
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Taulukko 2. Hyvinvointi-indeksien muodostamisessa käytetyt yksilön hyvinvointia kuvaa-
vat muuttujat

1 Työttömiksi määritellään jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä kaikki 15–74-vuotiaat, jotka ovat ilman työtä ja
kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työsuhteen alkamista (työnhakijat ja työttömät, joiden
työhakemus on laskentapäivänä voimassa). Lomautetut lasketaan myös työttömiksi. Sen sijaan työkyvyttömyyseläk-
keen saajia ei lasketa työttömiksi. Työttömyysaste lasketaan työministeriön työnhakijarekisterin tietojen pohjalta.

2 Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on yhtäjaksoisesti ollut 12 kuukautta ilman työtä.
3 Kulutusyksikkö on laskettu seuraavasti: 1 x yli 18-vuotias kuntalainen, 0.5 x alle 18-vuotias kuntalainen.
4 Keskiasteen koulutuksen saaneita ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet ja ammatillisissa oppilaitoksissa enintään 3-

vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon suorittaneet.
5 Korkea-asteen koulutuksen saaneita ovat ammatillisissa oppilaitoksissa yli 3-vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon

suorittaneet, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet.
6 Asunto on erittäin puutteellisesti varustettu, kun asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri,

lämmin vesi tai wc.
7 Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö per huone. Keittiötä ei lasketa huonelukuun.
8 Kunnalliset sairaalat sisältävät yliopistolliset ja muut keskussairaalat, aluesairaalat sekä terveyskeskussairaalat. Sen

sijaan valtion ja yksityisten ylläpitämiä sairaaloita ei lueta kuuluviksi kunnallisiin sairaaloihin.
9 Psykiatrian erikoisala kattaa lapsi-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian.
10 Väkivaltarikokset käsittävät murhat, tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.
11 Omaisuusrikokset käsittävät varkaudet, ryöstöt, petokset ja maksuvälinepetokset.
12 Alkoholikuolemia koskeva luku on laskennallinen ja koskee vuosia 1991–1996. Kyseistä lukua on käytetty kuvaa-

maan kaikkia vuosia. Luku sisältää vain miesten alkoholikuolemat. Miesten alkoholikuolleisuuden ollessa huomatta-
vasti naisia yleisempää, ovat koko väestön alkoholikuolleisuuksien kunnittaiset erot pääasiassa miesten dominoimia.

13 Itsemurhia koskeva luku sisältää kaikissa ikäryhmissä tehdyt itsemurhat.
14 Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan sosiaalilautakunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena,

huostaan otettuna tai jälkihoitona sijoitettuja lapsia ja nuoria.
15 Avohuollon toimenpiteillä tarkoitetaan lapsen tai nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastustoi-

minnan turvaamista sekä muita tarpeen vaatimia tukitoimia, myös perheen tukemista ja kuntoutusta. Avohuollon
tukitoimena voidaan järjestää myös perhehoitoa ja laitoshuoltoa yhdessä vanhemman tai huoltajan kanssa tai 12
vuotta täyttäneelle lapselle yksinään.
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Raportilla pyritään luomaan kuvaa suomalaisten hyvinvoinnista 1990-luvulla.
On myös tarkasteltu hyvinvoinnin eri osien keskinäisiä suhteita. Aineiston (kun-
tatasolle aggregoidusta) luonteesta johtuen tuloksiin jää paljonkin tulkittavaa.
Tämän ekologisen virhepäätelmämahdollisuuden vuoksi tuloksista ei voida tehdä
johtopäätöksiä suoraan yksilöiden tasolle.

Tutkimustulokset esitetään pääasiassa graafisina kuvioina, jotka pohjaavat
keskiarvotarkasteluihin (liitetaulukot). Kuviot esitetään ainoastaan niistä ilmiöis-
tä, joissa oli keskiarvotarkasteluiden (ANOVA) perusteella havaittavissa tilas-
tollisesti merkitsevä (p<.05) interaktio kuntaryhmän ja ajan välillä. Raportoidut
kuntaryhmittäiset ja ajalliset erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä.

Yksittäisiä hyvinvointi-indikaattoreita tiivistettiin faktorianalyysin keinoin.
Faktorianalyysin suorittamista selostetaan tarkemmin asiayhteydessään. Fak-
torianalyysin perusteella muodostettiin kaksi summamuuttujaa kuvaamaan kahta
selvintä hyvinvoinnin ulottuvuutta.

Muodostettuja summamuuttujia käytettiin selitettävinä muuttujina loppu-
luvussa, jossa analysoitiin kunnan rakennetta ja väestön hyvinvointia kuvaavien
tekijöiden keskinäisiä suhteita. Analyysimenetelmänä tässä käytettiin kovarians-
sianalyysiä, joka mahdollistaa jatkuvaluonteisten ja luokitteluasteikollisten
muuttujien samanaikaisen käytön. Analyysien sisällöllisenä tarkoituksena on
selvittää sitä, missä määrin alueellisesti ilmenevät erot ovat alueeseen (an sich)
ja missä määrin alueiden väestö- ja elinkeinorakenteeseen sidottuja. Toisin sa-
noen mitä roolia kuntien välisessä muutoksessa näyttelee kuntien sisäinen muutos
esimerkiksi ikärakenteen osalta.

Alueellisessa tarkastelussa käytettiin klusterianalyysiä (quick cluster) ryh-
mittelemään kuntia kahden hyvinvointiulottuvuuden mukaan. Muodostuneet
ryhmät ovat sisäisesti mahdollisimman yhdenmukaisia, mutta eroavat toisis-
taan mahdollisimman paljon.

Kaikki analyysit on suoritettu SPSS-ohjelmalla (versio 10.0).
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4 Tulokset

4.1 Eriytyvä kuntarakenne
Kuntatyyppien kuvaus

Maaseudun ja kaupunkien määrittelyyn on käytetty useita erilaisia perusteita.
Maaseudun osalta yksi määritelmä on ollut lukea maaseuduksi kaikki haja-asu-
tusalueet ja alle 500 hengen taajamat. Maaseutu tyypitelläänkin usein kolmijaon
mukaisesti kaupungin läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja syrjäiseen
maaseutuun.

Kaupunkien määrittelyt ovat olleet hallinnollisia (kaupungit ja kunnat),
asutustiheyteen liittyviä (kaupunkimainen, taajaan asuttu ja maaseutumainen)
sekä toiminnallista että kaupunkipoliittisia (asukkaiden elinympäristönä, talou-
dellisen toiminnan keskittymänä, ympäröivälle alueelle palveluja tuottavana
keskuksena ja kansainvälistä kanssakäymistä tarjoavana keskuksena). Lisäksi
Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö ovat määritelleet Suomen kau-
punkiseutuja yhdyskuntarakenteen seurantaa varten. Tällöin valintakriteereinä
on käytetty asutuksen tiheyden ja määrän ohella työssäkäyntiä keskustaajamas-
sa. (Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus -väliraportti versio 3.)

Tässä tutkimuksessa kunnat on tyypitelty 5-jaon mukaisesti kaupunkiseu-
dun keskuksiin, kaupunkimaisiin kuntiin, kaupunkien läheiseen maaseutuun,
ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun (ks. luku 3).

Yksilöiden hyvinvointia koskevat muuttujat on painotettu väestön määräl-
lä. Kunnan hyvinvointia koskevista muuttujista vuosikatetta, suhteellista vel-
kaantuneisuutta ja yritysten konkursseja ei ole painotettu väestön määrällä.

Taulukossa 3 tarkastellaan kunnan hyvinvointia kuvaavia rakennemuuttu-
jia keskiarvoilla sekä kaikissa kuntatyypeissä yhteensä että kuntatyypeittäin.
Kaikki kuntatyypit yhteensä piirtää kuvaa suomalaisesta kunnasta, jossa suo-
malaiset keskimäärin asuvat. Keskimääräistä suomalaista kuntaa luonnehtivat
”pikkukaupunkimaisuus”, muuttotappioisuus ja huono huoltosuhde. Elinkei-
norakenne rakentuu pääasiassa palveluiden varaan, mutta maa- ja metsätalou-
desta sekä teollisuudesta elantonsa saavien osuus on edelleen melko suuri.
Kuntien talouden voi sanoa olevan myös melko hyvässä kunnossa, koska vuo-
sikate asukasta kohden on suhteellisen korkea. Sen sijaan kun kuntia tarkastel-
laan kuntatyypeittäin, rakentuu kunnan hyvinvointia mittaavista rakennemuut-
tujista eriytyneempi kuva.



34 Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa
Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001

Taulukko 3.Kuntia kuvaavien rakennemuuttujien keskiarvot kuntatyypeittäin1

ja kuntatyypeissä yhteensä vuosina 1992–1998 sekä koko maassa 19982

1 Kuntatyypittäisessä tarkastelussa kunnan rakennemuuttujat on painotettu väestöllä lukuun ottamatta
suhteellista velkaantuneisuutta ja vuosikatetta (mk/asukas). Sen sijaan kun kuntatyyppejä on tarkas-
teltu yhteensä, ei kunnan rakennemuuttujia ole painotettu väestöllä.

2 Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1999. Tilastokeskus.
3 Tiedot koskevat ajanjaksoa 1996–1998.
4 Tiedot koskevat vuotta 1997.

Kaupunkiseudun keskuksia luonnehtivat runsas väestö, tiivis asuminen ja muut-
tovoittoisuus. Tähän ryhmään sijoittuvissa kunnissa väestö on keskimääräistä
nuorempaa ja huoltosuhde on kaikkien kuntatyyppien keskiarvoa huomattavas-
ti parempi. Elinkeinorakenne pohjautuu selkeästi palvelualoihin.

Kaupunkimaisissa kunnissa on huomattavasti vähemmän asukkaita, väes-
tö asuu väljemmin ja väestö on nuorempaa kuin kaupunkiseudun keskuksissa.
Kaupunkimaisten kuntien elinkeinorakenne rakentuu ensi sijassa palveluille,
mutta myös osittain teollisuudelle. Tässä kuntaryhmässä on eniten sellaisia
kuntia, joissa suhteellinen velkaantuneisuus on kaikkien kuntatyyppien keski-
arvoa huomattavasti suurempaa ja vuosikate asukasta kohden muiden kunta-
tyyppien keskiarvoa huomattavasti alhaisempi.

Kaupunkien läheiseksi maaseuduksi määritellyille kunnille on tyypillistä
kaupungin ja maaseudun ”välimaastoon” sijoittuminen. Väkiluvultaan tähän
ryhmään kuuluvia kuntia voisi luonnehtia ”pikkukaupungeiksi”, joissa asutaan
väljästi. Kunnan rajat ylittävä muuttoliike on hyvin vähäistä ja väestö on lapsi-
voittoista. Elinkeinoelämä rakentuu palvelu- ja teollisuuselinkeinojen varaan
ja kunnan talous on suhteellisen hyvässä kunnossa.

Ydinmaaseutua luonnehtivat väkiluvun vähyys, muuttotappioisuus, van-
husvoittoisuus ja huono huoltosuhde. Elinkeinoelämä rakentuu maa- ja metsä-
talouden, teollisuuden sekä palveluelinkeinojen varaan.
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Harvaan asuttuja maaseutukuntia luonnehtivat väkiluvun vähäisyys, har-
va asutus ja voimakas väestön poismuutto. Väestöä luonnehtivat lapsi- ja van-
huusvoittoisuus sekä työelämässä toimivien vähäinen osuus. Elinkeinoelämä
rakentuu maa- ja metsätalouden sekä palveluelinkeinojen varaan. Harvaan asut-
tujen maaseutukuntien taloutta luonnehtivat suhteellisen velkaantuneisuuden
vähäisyys ja muita kuntaryhmiä keskimääräistä korkeampi vuosikate asukasta
kohden.

Edellä kuvatut kuntatyyppejä koskevat luonnehdinnat ovat osin yhdenmu-
kaisia kaupunkeja ja maaseutua koskevien luonnehdintojen kanssa (esim. Palt-
tila & Niemi 1999; Keränen ym. 1993). Maaseutumaisten kuntien tarkastele-
minen useampaa kuntatyyppiä käyttäen osoittaa kuitenkin selkeästi maaseutu-
maisten kuntatyyppien sisäisen erilaisuuden.

4.1.1 Rakenteelliset muutokset

Tässä alaluvussa tarkastellaan lähemmin kunnan rakennetta ja väestöä kuvaa-
vissa yksittäisissä muuttujissa tapahtuneita ajallisia ja kuntatyyppien välisiä
eroja. Tekstissä käydään yksitellen läpi kaikki taulukoissa 1 ja 2 esitetyt  hyvin-
vointia kuvaavat muuttujat. Tekstin yhteyteen on kuitenkin jätetty esille vain
ne tiedot (kuvioina), joissa tutkittava ilmiö vaihtelee ajan ja kuntatyypin suh-
teen tilastollisesti merkitsevästi (p<0.5) varianssianalyysia käyttäen. Yksittäi-
siä muuttujia koskevat tiedot esitetään liitetaulukkoina.

Taulukoissa termi ”std” kuvaa ilmiön vaihtelua kaikissa kunnissa, ei vain
kuntatyyppien välillä. Kun luku pienenee, kunnat ovat lähentyneet toisiaan tut-
kittavan ilmiön osalta. Kun luku taas suurenee, kunnat ovat eriytyneet tutkitta-
van ilmiön osalta.

Talous

Kunnan taloutta kuvaavien muuttujien, suhteellisen velkaantuneisuuden ja vuo-
sikatteen, osalta näyttää siltä, että parhaimmat edellytykset tuottaa kunnan asuk-
kaille hyvinvointia olisi harvaan asutulla maaseudulla. Siellä vuosikate asukas-
ta kohden on suurempi ja suhteellinen velkaantuneisuusaste alhaisempi kuin
muissa kuntatyypeissä. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta heikoimmat
taloudelliset edellytykset näyttäisi olevan kaupunkimaisilla kunnilla, jotka saa-
vat molemmilla mittareilla tarkasteluna kuntatyypeistä heikoimmat arvot. (Lii-
tetaulukot 1 ja 2.)
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Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa vuosina 1990–1998 tapahtuneet muutokset näyttäisivät
olleen melko yhdenmukaiset kaikissa kunnissa. Palveluissa toimivien keski-
määräiset osuudet ovat kasvaneet ja maa- ja metsätaloudessa toimivien osuudet
supistuneet (liitetaulukot 4 ja 5).

1990-luvulla kunnat ovat lähentyneet toisiaan, kun tarkastellaan maa- ja
metsätaloudesta elantonsa saavien osuuksia. Lähentymisestä huolimatta maa-
ja metsätaloudessa toimivien osuus jakaa kunnat selkeästi maaseutumaisiin ja
kaupunkimaisiin kuntiin. Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus työllisistä
kasvaa suoraviivaisesti siirryttäessä keskuksesta periferiaan (kuvio 1). Maa- ja
metsätaloudessa toimivien keskimääräinen osuus on suurin  harvaan asutulla
maaseudulla (22,1 %) ja pienin kaupunkiseudun keskuksissa.

Kuvio 1. Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus työllisistä, (%)

Teollisuudessa toimivien osuuksien suhteen kuntatyyppien välillä näyttäisi ole-
van eroja. Teollisuudessa toimineiden osuus on vähäisintä kuntatyyppien ääri-
päissä, kaupunkiseudun keskuksissa ja harvaan asutulla maaseudulla (liitetau-
lukko 3).

Näyttäisi siltä, että palveluissa toimineiden osalta kunnat ovat lähestyneet
toisiaan 1990-luvun loppupuolella, mutta kuntatyyppien välillä olisi edelleen
eroja. Palvelujen voi sanoa selkeämmin luonnehtivan kaupunkeja kuin maa-
seutua (liitetaulukko 4). Palveluissa toimivien keskimääräinen osuus vuosina
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1990–1998 on ollut suurinta kaupunkiseudun keskuksissa (71,2 %) ja vähäi-
sintä ydinmaaseudulla (47,2 %).

 Yhteenveto elinkeinorakenteesta. Karkeasti kuntatyyppien elinkeinoraken-
teesta voidaan sanoa, että kaupunkimaisista kuntatyypeistä kaupunkiseudun
keskusten elinkeinorakenne näyttää yksipuolisimmalta. Se rakentuu pääasiassa
palveluiden varaan. Kaupunkimaisissa kunnissa ja kaupungin läheisellä maa-
seudulla sekä harvaan asutulla maaseudulla elinkeinorakenne rakentuu hieman
monipuolisemmin. Kaupunkimaisissa kunnissa ja kaupungin läheisellä maa-
seudulla elinkeinorakenne rakentuu palveluiden ja teollisuuden varaan, harvaan
asutulla maaseudulla maa- ja metsätalouden sekä palveluiden varaan. Ydin-
maaseudun elinkeinorakenne näyttää monipuolisimmalta, koska elinkeinora-
kenne jakaantuu ”tasaisemmin” maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja palve-
luiden kesken. (Ks. Keränen ym. 1993.)

Yritysten konkurssit

Vireille pantujen yritysten konkurssien määrä on kaikissa kuntatyypeissä vä-
hentynyt vuosina 1996–1998. Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että kuntatyyppien
välillä olisi eroja (liitetaulukko 6). Tarkasteluajanjakson aikana harvaan asutul-
la maaseudulla yrityksiä on haettu konkurssiin keskimäärin eniten (17,9 %) ja
kaupunkien läheisellä maaseudulla keskimäärin vähiten (11,7 %).

Ilmiön tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon se, että yrityksen ko-
tipaikka voi olla eri kuin yrityksen sijaintipaikka. Koska konkurssi tilastoidaan
kuitenkin kotipaikkakunnan mukaan, saattaa kuntatyyppien välisiin eroihin si-
sältyä virheitä. Toisaalta tarkasteltavan ilmiön suuruuteen vaikuttavat myös toi-
mivien yritysten kokonaismäärässä tapahtuneet muutokset. Kun yritysten mää-
rä vähenee, saattaa konkursseja kuvaava suhdeluku kasvaa ilman, että vireille
pannut konkurssit olisivat absoluuttisesti lisääntyneet.

Työlliset

Kun tarkastellaan työllisten osuutta väestöstä, näyttävät kuntatyypit olleen lä-
hempänä toisiaan 1990-luvun alkupuolella kuin 1990-luvun loppupuolella.
Huolimatta siitä, että kaikissa kuntatyypeissä – lukuun ottamatta kaupunkimai-
sia kuntia – työllisten osuus väestöstä on alkanut kasvaa vuoden 1996 jälkeen,
ei vuoteen 1998 mennessä yhdessäkään kuntatyypissä ole saavutettu vuoden
1990 tasoa. Kuntatyypeissä työllisten osuuden kasvu näytti alkavan kaupunki-
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seudun keskuksissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla vuotta aikaisemmin
kuin ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla. Sen sijaan kaupunki-
maisissa kunnissa työllisten osuus väestöstä on vähentynyt edelleen. 1990-lu-
vulla työllisten keskimääräinen osuus on ollut suurin kaupunkiseudun keskuk-
sissa ja kaupunkimaisissa kunnissa (42,8 %) ja pienin harvaan asutulla maa-
seudulla (33,4 %). (Liitetaulukko 7; Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999.)

Väestön määrä, ikärakenne ja huoltosuhde

1990-luvulla tapahtunut väestönkasvu ei ole lähentänyt kuntia tai eriyttänyt niitä
toisistaan. Väestönkasvun perusteella näyttää kuitenkin siltä, että mitä kauem-
pana kunta sijaitsee kaupunkiseudun keskuksesta, sitä vähäisempää väestön-
kasvu on ja lopulta väestönkasvu kääntyy negatiiviseksi (liitetaulukko 8). Väestö
keskittyy suuriin kaupunkeihin ja niiden esikaupunkeihin (Siirilä, Viljanen &
Jousmäki 1999).

Ikärakenteessa tapahtuneet muutokset ovat noudattaneet kaikissa kunta-
tyypeissä yhdenmukaista kaavaa: lasten ja nuorten sekä työikäisten osuus väes-
töstä on vähentynyt ja vanhusväestön osuus kasvanut (liitetaulukot 9–11). Täs-
tä huolimatta näyttäisi kuitenkin siltä, että harvaan asuttu maaseutu poikkeaisi
jossain määrin muista kuntatyypeistä. Kun muissa kuntatyypeissä lasten ja nuor-
ten osuus väestöstä on vähentynyt, niin harvaan asutulla maaseudulla lasten ja
nuorten osuus väestöstä on kasvanut 1990-luvun loppupuolella (liitetaulukko
9). Lasten ja nuorten keskimääräinen osuus on ollut koko 1990-luvun suurin
kaupunkien läheisellä maaseudulla (21,5 %) ja pienin kaupunkiseudun keskuk-
sissa (17,6 %).

Kun muissa kuntatyypeissä työikäisten osuus väestöstä on alkanut kasvaa
1990-luvun loppupuolella, niin harvaan asutulla maaseudulla työikäisten osuus
on supistunut edelleen (liitetaulukko 10). Työikäisten keskimääräinen osuus on
ollut 1990-luvulla suurin kaupunkiseudun keskuksissa (69,1 %) ja pienin ydin-
maaseudulla (62,8 %).

Kaikissa kuntatyypeissä vanhusväestön osuus on 1990-luvulla kasvanut,
mutta kasvu on ollut suhteellisesti suurinta harvaan asutulla maaseudulla (liite-
taulukko 11). Vanhusväestön keskimääräinen osuus on ollut kuitenkin tarkaste-
luajanjakson aikana suurin ydinmaaseudulla (17,8 %) ja pienin kaupunkien lä-
heisellä maaseudulla (12,4 %).

Tutkimuksessa valitsemamme huoltosuhde mittaa passiiviväestön suhdet-
ta aktiiviväestöön. Huoltosuhde on kuitenkin ongelmallinen huollettavien ryh-
män kaksijakoisuuden takia. Kunnissa saattaa olla sama huoltosuhde, mutta
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toisissa kunnissa huoltosuhteessa on kyse pääasiassa vanhuksista, toisissa lap-
sista.

Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että 1990-luvulla kunnat olisivat huolto-
suhteen osalta eriytymässä toisistaan. Tämä ilmenee myös kuntatyypeissä ha-
vaittavissa olevina eroina (Tietoaika 11/1999). Kaupungeissa huoltosuhde on
huomattavasti suotuisampi kuin maaseudulla. 1990-luvulla maaseutumaisissa
kunnissa on saattanut sataa työikäistä kohden olla keskimäärin 6–15 huolletta-
vaa enemmän kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Huoltosuhde on ollut koko 1990-
luvun epäsuotuisin ydinmaaseudulla (59,2) ja harvaan asutulla maaseudulla
(56,7) (ks. Lehtola 1997, Palttila & Niemi 1999). Molemmissa kuntaryhmissä
epäedullinen kehitys selittyy osittain siitä, että huollettavien ryhmä koostuu
pääasiassa vanhusväestöstä (liitetaulukko 11). Kaupunkiseudun keskuksissa
(44,7) ja kaupunkimaisissa kunnissa (46,3) huoltosuhde on ollut suotuisin (lii-
tetaulukko 12).

Muutot (tulo-lähtö)

Kun muuttoliikkeessä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia tarkastellaan ajalli-
sesti kaikissa kunnissa, näyttää siltä, että kunnat olivat erilaistuneet jo 1990-
luvulle tultaessa, mutta vuosina 1990–1992 tapahtunut muuttoliike lähensi kuntia
uudelleen. Vuoden 1992 jälkeen kunnat ovat kuitenkin alkaneet eriytyä voi-
makkaasti toisistaan. (Menestys kasaantuu…, 1999; Häkkinen 2000, 5.)

Muuttoliikkeessä on kuitenkin havaittavissa kuntatyyppien välillä eroja.
Kaupunkiseudun keskuksille koko 1990-luku on ollut muuttovoittoista aikaa,
kun taas ydinmaaseudulle ja harvaan asutulle maaseudulle koko 1990-luku on
ollut muuttotappiollinen. 1990-luvun loppupuolella muuttoliike harvaan asu-
tulta maaseudulta on vain kiihtynyt, kun taas ydinmaaseudulla on havaittavissa
lähtömuuton maltillistumista. Kaupungin läheisellä maaseudulla kehitys näytti
kulkevan samansuuntaisesti kuin kaupunkimaisissa kunnissa, mutta vuoden 1996
jälkeen kaupunkien läheiselle maaseudulle on ollut tulijoita keskimääräistä
enemmän kuin lähtijöitä. Sen sijaan kaupunkimaiset kunnat ovat alkaneet kär-
siä muuttotappiota vasta vuodesta 1994 lähtien (kuvio 2). Muuttoliikettä kos-
keva kuntatyypeittäinen tulos on yhdenmukainen Iida Häkkisen (2000, 7) esit-
tämän näkemyksen kanssa, jonka mukaan muuttoliike on kasvattanut lähinnä
pikkukaupunkeja maaseudun kustannuksella.

Kaupunkiseudun keskukset ovat 1990-luvulla saaneet keskimäärin neljä
uutta asukasta 1 000 asukasta kohden, kun taas harvaan asuttu maaseutu on
menettänyt keskimäärin 8 asukasta 1 000 asukasta kohden (liitetaulukko 13).
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Kuvio 2. Nettomuutto per 1 000 asukasta

Yhteenveto väestöstä. Kaupunkimaisten kuntien väestö lisääntyy ja maaseutu-
maisten kuntien väestö vähenee. Muuttovoitto kohdistuu kaupunkiseudun kes-
kuksiin ja kaupungin läheiselle maaseudulle. Vastaavasti muuttotappiot koh-
distuvat harvaan asutulle maaseudulle ja ydinmaaseudulle.

Kaupunkimaisten kuntien ikärakenne kehitys näyttää olleen maaseutumai-
sempia kuntia edullisempi. Kaupungeissa lasten ja nuorten sekä vanhojen ih-
misten osuudet ovat kaikkien kuntien keskiarvoa alhaisempia ja työikäisten osuus
kaikkien kuntien keskiarvoa korkeampi. Maaseutumaisista kunnista epäedulli-
sin tilanne on harvaan asutulla maaseudulla. Väestön ikärakenne painottuu van-
huksiin ja lapsiin samaan aikaan kun työikäisten osuus supistuu. Tosin tilanne
on sama myös muissa maaseutumaisissa kunnissa, mutta kaupunkien läheisellä
maaseudulla ja ydinmaaseudulla työikäisen väestön osuus kuitenkin vielä kas-
vaa. Ikärakenteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena maaseutumaisissa
kunnissa sataa työikäistä kohden on huomattavasti enemmän huollettavia kuin
kaupunkimaisissa kunnissa (Muilu ym. 1997; Tietoaika 11/1999).
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4.1.2 Muutokset yksittäisissä hyvinvointi-
indikaattoreissa

Koulutus

Kaikissa kunnissa koulutustaso on vuosina 1990–1998 kohonnut. Koulutusta-
son nousu näkyy keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuuden
kasvuna ja pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien osuuden laskuna
(Tietoaika 11/1999). Koulutusasteen kohoaminen näyttää kuitenkin kohdistu-
neen kuntiin eri lailla, sillä kuntien väliset erot keskiasteen ja korkea-asteen
koulutuksen saaneiden osalta ovat kasvaneet (kuviot 3 ja 4).

Kaikissa kuntatyypeissä perusasteen koulutuksen suorittaneiden osuus1 on
vuosina 1990–1998 supistunut. Osuus on supistunut suhteellisesti eniten ydin-
maaseudulla ja vähiten kaupunkien läheisellä maaseudulla. Perusasteen kou-
lutuksen saaneiden osuus jakaa kuntatyypit selkeästi kahteen ääripäähän. Kau-
punkiseudun keskuksissa perusasteen koulutuksen saaneiden osuus on ollut al-
haisin ja maaseudun periferiaan sijoittuvissa kuntatyypeissä (ydinmaaseudulla
ja harvaan asutulla maaseudulla) korkein. Tilastojen mukaan näyttää myös sil-
tä, että vuoden 1996 jälkeen harvaan asuttu maaseutu on jäämässä selvästi jäl-
keen koulutustason kohoamisvauhdista, kun taas ydinmaaseutu on lähentynyt
kaupunkimaisia kuntatyyppejä (liitetaulukko 14).

Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuuksissa tapahtuneet muutokset
noudattavat perusasteen koulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Vuosina 1990-
1996 keskiasteen koulutuksen saaneiden osuus kasvoi kaikissa kuntatyypeissä
kaupunkimaisia kuntia lukuun ottamatta. Vuoden 1996 jälkeen keskiasteen kou-
lutuksen saaneiden osuuksissa tapahtuneet suuret muutokset sekä kuntatyyppien
sisällä että niiden välillä selittynevät osittain keskiasteen koulutusrakenteessa
ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista. Vuosina 1990–1996 keskiasteen kou-
lutuksen saaneiden keskimääräinen osuus on ollut suurin kaupunkiseudun kes-
kuksissa (44,2 %) ja pienin harvaan asutulla maaseudulla (37,4 %) (kuvio3).

1 Perusasteen koulutuksen saaneiden osuus laskettu seuraavasti: (keskiasteen koulutuksen
saaneiden osuus + korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus) – 100.
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Kuvio 3. Keskiasteen koulutuksen saaneet, (%)

Myös korkea-asteen koulutuksen saaneiden keskimääräinen osuus on vuosina
1990–1996 lisääntynyt kaikissa kunnissa ja kuntatyypeissä. Osa korkea-asteen
koulutuksen saaneiden osuuden kasvusta selittyy osittain samoista tekijöistä
kuin keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuuden kasvu: koulutusrakenteen
muutoksilla. Osa keskiasteen koulutusammateista määritellään nykyään kor-
kea-asteen koulutusammateiksi. Koulutusrakenteessa tapahtuneista muutoksista
huolimatta näyttää siltä, että kuntien väliset erot myös korkea-asteen koulutet-
tujen osalta ovat kasvaneet 1990-luvun lopulla (kuvio 4).

Kun korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuuksissa tapahtuneita muu-
toksia tarkastellaan kuntatyypeittäin, erottuvat kaupunkimaiset ja maaseutumai-
set kuntatyypit vuoteen 1996 asti selkeästi toisistaan. Korkea-asteen koulutuk-
sen saaneiden keskimääräinen osuus on suoraviivaisesti vähentynyt siirryttäes-
sä kaupunkiseudun keskuksesta kohti harvaan asuttua maaseutua. Lisäksi näi-
den kahden kuntatyypin välinen ero korkea-asteen koulutuksen saaneiden kes-
kimääräisessä osuudessa väestöstä on ollut tilastollisesti erittäin merkitsevä.
Vuosina 1990–1996 korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus on ollut keski-
määrin korkein kaupunkiseudun keskuksissa (12,6 %) ja alhaisin harvaan asu-
tulla maaseudulla (5,6 %) (kuvio 4).
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Kuvio 4. Korkea-asteen koulutuksen saaneet, (%)

Yhteenveto koulutuksesta. Huolimatta siitä, että koulutustaso on kohonnut kai-
kissa kunnissa, ovat kuntien väliset erot kasvaneet ainakin vuoteen 1996 asti.
Koulutus ei kuitenkaan erottele kuntia selkeästi kaupunkimaisiin ja maaseutu-
maisiin kuntiin. Sen sijaan koulutus tuo selkeästi esille kuntatyypeistä kaksi
ääripäätä. Kaupunkiseudun keskuksissa väestö on koulutetumpaa kuin muissa
kuntatyypeissä. Vastaavasti harvaan asutulla maaseudulla pelkän perusasteen
koulutuksen varaan jääneiden osuus on edelleen huomattava ja korkea-asteen
koulutuksen saaneiden osuus vähäinen. Harvaan asuttu maaseutu muodostaa-
kin koulutuksen näkökulmasta oman kuntatyyppinsä. Tulos on yhdenmukainen
Siirilän, Viljasen ja Jousmäen (1999) tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan
maaseudun alkutuotantovaltaisten kuntien heikko asema korostuu samanaikai-
sesti kuin kaupunkimaiset kunnat erottuvat myönteisempään suuntaan mene-
vällä koulutusmuutoksellaan.

Asuminen

Erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvat

Erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvien osalta kuntien väliset
erot ovat kaventuneet 1990-luvulla, mutta erot kuntatyyppien välillä ovat edel-
leen olemassa (Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999). Erittäin puutteellisissa asun-
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noissa asuvien asuntokuntien osuus supistui vuosina 1990–1996 kaikissa kun-
tatyypeissä. Vuoden 1996 jälkeen muutoksen suunta on kuntatyypeissä eriyty-
nyt. Kaupunkiseudun keskuksissa ja kaupunkimaisissa kunnissa erittäin puut-
teellisissa asunnoissa asuvien osuuksissa ei ole tapahtunut muutosta. Kaupun-
kien läheisellä maaseudulla ja ydinmaaseudulla väestön asumistaso on jatkanut
kohenemistaan. Sen sijaan harvaan asutulla maaseudulla väestön asumistaso
on heikentynyt (kuvio 5).

Yleisesti voidaankin sanoa, että väestön keskimääräinen asumistaso kohoaa
suoraviivaisesti sitä mukaa, mitä kauemmaksi harvaan asutulta maaseudulta
siirrytään. Koko 1990-luvun erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa
asuvien asuntokuntien osuus on ollut suurin harvaan asutulla maaseudulla
(15,5 %) ja pienin kaupunkiseudun keskuksissa (4,2 %).

Kuvio 5. Erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvien osuus asun-
tokunnista, (%)

Ahtaasti asuvat asuntokunnat

Myös ahtaasti asuvien asuntokuntien osalta kunnat näyttäisivät lähentyneen
toisiaan 1990-luvulla, mutta eroja eri kuntatyyppien välillä on edelleen. Ylei-
nen trendi näyttäisi olevan se, että mitä kauemmaksi kaupunkiseudun keskuk-
sista siirrytään, sitä suurempi on ahtaasti asuvien asuntokuntien keskimääräi-
nen osuus. Poikkeuksen näyttäisi muodostavan kuitenkin kaupunkien läheinen
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maaseutu, jossa ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus on ydinmaaseutua suu-
rempi (liitetaulukko 18).

Toisaalta maaseutumaisten kuntien välillä näyttää olevan eroja. Kaupunkien
läheinen maaseutu ja ydinmaaseutu ovat lähempänä toisiaan, kun taas harvaan
asuttu maaseutu muodostaa oman ahtaasti asuvien asuntokuntien kuntatyyp-
pinsä. Vuosina 1990–1998 ahtaasti asuvien asuntokuntien keskimääräinen osuus
oli suurin harvaan asutulla maaseudulla (20,7 %) ja pienin kaupunkiseudun kes-
kuksissa (14,7 %).

Yhteenveto asumisesta. Huolimatta siitä, että kuntien väliset erot asumis-
väljyydessä ja asumistasossa ovat 1990-luvun aikana vähentyneet, kaupunki-
maisissa kunnissa asutaan silti edelleen huomattavasti väljemmin ja varuste-
tasoltaan paremmissa asunnoissa (Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999). Asumis-
ta koskevat ”ongelmat” kasaantuvat harvaan asutulle maaseudulle. Siellä asu-
taan ahtaasti ja huonosti varustetuissa asunnoissa.

Työllisyys

Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömyys

Työttömyys nousi voimakkaasti vuodesta 1992 vuoteen 1994. Tämän jälkeen
trendi on ollut laskeva. Erot kuntien välillä ovat kuitenkin jatkaneet kasvuaan.
Samalla erot kuntatyyppien välillä ovat tulleet selkeämmin esille. Kuntatyypit
eroavat toistaan osittain kaupunkimaisuuden ja maaseutumaisuuden mukaan,
mutta kuntatyyppien välinen ero tulee ehkä selkeämmin esille kaupunkimais-
ten ja maaseutumaisten kuntatyyppien sisäisenä eriytymisenä. Tulos poikkeaa
Siirilän, Viljasen ja Jousmäen (1999) tulkinnasta, jonka mukaan työttömyydes-
sä olevat erot ovat suurempia suuralueiden kuin kuntatyyppien välillä.

Maaseudun ”hyvät osat” (kaupunkien läheinen maaseutu ja ydinmaaseutu)
ovat olleet lähes kaiken aikaa kaupunkeja ja erityisesti harvaan asuttua maa-
seutua paremmassa asemassa. Kaupungeista kaupunkiseudun keskukset ovat
olleet kaupunkimaisia kuntia heikommassa asemassa vuoteen 1996 asti. Vuo-
den 1996 jälkeen kaupunkiseudun keskusten työttömyysaste on alentunut, kun
taas kaupunkimaisten kuntien työttömyys on jatkanut edelleen kasvuaan (ku-
vio 6). Vuosina 1992–1998 keskimääräinen työttömyysaste on ollut korkein
harvaan asutulla maaseudulla (23,4 %) ja alhaisin kaupunkien läheisellä maa-
seudulla (15,8 %).
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Kuvio 6. Työttömänä olleiden osuus työvoimasta, (%)

Kuntien väliset erot pitkäaikaistyöttömyydessä olivat melko vähäiset 1990-lu-
vun alussa. Sen sijaan vuosina 1992–1994 kuntien väliset erot kasvoivat mer-
kittävästi. Tällöin muodostuneet erot ovat säilyneet melko muuttumattomina
myös 1990-luvun loppupuolella (kuvio 7).

Kuntatyyppien väliset erot pitkäaikaistyöttömyydessä eivät noudata selkeää
kaupunki-maaseutujakoa. Pitkäaikaistyöttömyys on sekä kaupunkien että nii-
den lähellä sijaitsevien kuntien ongelma. Sen sijaan maaseudun perifeerisillä
alueilla, ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla, pitkäaikaistyöttö-
myys on kuntatyypeistä vähäisintä (kuvio 7). Vuosina 1992–1998 pitkäaikais-
työttömien keskimääräinen osuus oli korkein kaupunkiseudun keskuksissa
(26,4 %) ja alhaisin harvaan asutulla maaseudulla (18,6 %).

Pitkäaikaistyöttömyyttä koskeva tulos on osittain yhdenmukainen Siirilän,
Viljasen ja Jousmäen (1999) tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan kaupun-
kimaisten ja maaseutumaisten kuntien väliset erot ovat pikemminkin kunta-
tyyppien kuin alueiden välisiä ja hajonta maaseutumaisten kuntatyyppien välil-
lä on suuri.
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Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömänä olleiden osuus työttömistä, (%)

Yhteenveto työllisyystilanteesta. Kuntien välisten erojen kasvu sekä työttömyys-
asteen että pitkäaikaistyöttömyyden osalta näkyy myös kuntatyyppien välisinä
eroina. Kuntatyyppien väliset erot eivät kuitenkaan noudata kaupunki-maaseu-
tujakoa, vaan pikemminkin kuntatyypeistä muodostuu ryhmiä kaupunkimaisis-
ta ja maaseutumaisista kuntatyypeistä. Kaupunkiseudun keskuksissa, kaupun-
kien läheisellä maaseudulla sekä harvaan asutulla maaseudulla työttömien osuus
työvoimasta on vähentynyt, mutta ne, jotka ovat työttöminä, ovat sitä pidem-
pään. Ydinmaaseudulla työllisyystilanne on ehkä kuntatyypeistä paras. Väes-
töstä yhä useampi on työllistynyt samanaikaisesti kuin työttömyys kestää vä-
hemmän aikaa. Heikoin tilanne työttömyyden osalta näyttää olevan kaupunki-
maisissa kunnissa. Tähän kuntatyyppiin kuuluvissa kunnissa työttömyys on li-
sääntynyt pitkäaikaistyöttömyyden pysyessä ennallaan. Tämä saattaa olla yhtey-
dessä pätkätöiden yleistymiseen.

Vaikuttaa siis siltä, että kuntatasolla tarkasteluna ns. normaali työttömyys
ja osin siihen liittyvä pitkäaikaistyöttömyys eivät vaihtele samalla lailla. Kor-
keasta työttömyydestä ei seuraa automaattisesti suurta pitkäaikaistyöttömien
osuutta ja päinvastoin.
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Terveys

Kunnallisissa sairaaloissa vuoden aikana hoidetut potilaat

Kaikissa kunnissa kunnallisissa sairaaloissa hoidettujen potilaiden määrä on
vuosina 1992–1998 vähentynyt. Väheneminen on tapahtunut kunnissa kuiten-
kin erilaisella vauhdilla. Tämän seurauksena kuntien väliset erot sairaaloissa
hoidettujen potilaiden määrässä 1 000 asukasta kohden ovat kasvaneet.

Sairaaloissa hoidettujen potilaiden määrän väheneminen alkoi kaupunki-
seudun keskuksissa vuosina 1994–1996. Muissa kuntatyypeissä väheneminen
alkoi paria vuotta myöhemmin. Huolimatta siitä, että ydinmaaseudulla ja har-
vaan asutulla maaseudulla asuvien potilaiden määrä on alkanut vähentyä, on
näistä kuntatyypeistä tulevien potilaiden määrä 1 000 asukasta kohden edel-
leen huomattavasti suurempi vuonna 1998 kuin vuonna 1992 (kuvio 8). Kun-
nallisissa sairaaloissa on vuosina 1992–1998 hoidettu keskimäärin eniten har-
vaan asutulta maaseudulta tulleita potilaita (134,2) ja vähiten kaupunkien lä-
heiseltä maaseudulla tulleita potilaita (111,1).

Kuvio 8. Kaikki vuoden aikana kunnallisissa sairaaloissa hoidetut potilaat per
1 000 asukasta
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Kunnallisissa sairaaloissa vuoden aikana hoidossa olleet
psykiatrian erikoisalan potilaat

Kuntien väliset erot kunnallisissa sairaaloissa hoidettavina olleiden psykiatrian
erikoisalan potilaiden osalta supistuivat hieman vuosina 1996–1998. Kunta-
tyypeittäin tarkasteluna kuva oli kuitenkin erilainen. Kuntatyypeistä ainoas-
taan kaupunkiseudun keskuksista tulleiden potilaiden määrä on 1990-luvun lop-
pupuolella vähentynyt. Eniten sairaaloissa hoidetaan psykiatrian erikoisalan
potilaita, jotka tulevat kaupunkiseudun keskuksista (4,1), ja vähiten harvaan
asutulta maaseudulta tulevia (3,1) (kuvio 9).

Kuvio 9. Kunnallisissa sairaaloissa vuoden aikana hoidossa olleet psykiatrian
erikoisalan potilaat per 1 000 asukasta

Työkyvyttömyyseläkkeen saajat

Kunnissa työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrässä 1 000:ta työikäistä koh-
den on tapahtunut 1990-luvulla aaltoilua. Kuntatyypeittäin tarkasteltuna näyt-
tää siltä, että kaupunkien läheinen maaseutu muistuttaa työkyvyttömyyseläk-
keen saajien osalta enemmän kaupunkiseudun keskuksia ja kaupunkimaisia
kuntia kuin muita maaseutumaisia kuntatyyppejä. Maaseutumaisista kuntatyy-
peistä harvaan asuttu maaseutu poikkeaa taas selkeästi muista maaseutumaisis-
ta kuntatyypeistä omaksi kuntatyypikseen (liitetaulukko 23). Kun harvaan asu-
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tulla maaseudulla on ollut koko 1990-luvulla 1 000 työikäisestä henkilöstä 128
työkyvyttömyyseläkkeellä, niin vastaava suhdeluku on kaupunkiseudun kes-
kuksissa ollut 76.

Yhteenveto terveydestä. Terveyttä kuvaavien mittareiden osalta kuntatyy-
peistä parhain tilanne on 1990-luvulla ollut kaupunkien läheisellä maaseudul-
la. Kunnallisissa sairaaloissa hoidettavista potilaista ja psykiatrian erikoisalan
potilaista vähemmistö tulee kaupunkien läheiseltä maaseudulta. Lisäksi kau-
punkien läheisellä maaseudulla asuvien  työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus
on kuntatyypeistä toiseksi pienin. Sen sijaan keskimääräistä heikoin tilanne
kuntatyypeistä on ollut 1990-luvulla harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaa-
seudulla. Kunnallisissa sairaaloissa hoidetaan harvaan asutulta maaseudulta ja
ydinmaaseudulta tulleita potilaita huomattavasti enemmän kuin muista kunta-
tyypeistä tulleita potilaita. Lisäksi harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaa-
seudulla asuvista työikäisistä huomattavasti suurempi osa on työkyvyttömyys-
eläkkeellä kuin muissa kuntatyypeissä. Sen sijaan kunnallisissa sairaaloissa
hoidettavista psykiatrian erikoisalan potilaista suurin osa tulee kaupunkiseu-
dun keskuksista ja kaupunkimaisista kunnista.

Terveyttä koskevat muuttujat tukevat Siirilän, Viljasen ja Jousmäen (1999)
tutkimustuloksia, joiden mukaan ”köyhyys- ja kurjistumis”-indekseillä mitat-
tuna ongelmat kasaantuvat maaseutumaisiin kuntiin ja etenkin alkutuotanto-
kuntiin.

Turvattomuus/rikollisuus

Väkivaltarikokset

Väkivaltarikosten määrä 1 000 asukasta kohden väheni 1990-luvun alkupuo-
lella, mutta 1990-luvun loppupuolella väkivaltarikosten määrä on alkanut kas-
vaa uudelleen.

Väkivaltarikokset näyttävät olevan selkeästi kaupunkeja luonnehtiva omi-
naisuus. Vuosina 1990–1998 kaupungeissa tehtiin 1 000 asukasta kohden kes-
kimäärin 2–4 väkivaltarikosten enemmän kuin maaseudulla. Maaseutumaisten
kuntien osalta yleinen trendi näyttäisi olevan se, että väkivaltarikosten määrä
1 000 asukasta kohden vähenee suoraviivaisesti siirryttäessä kaupunkien lähei-
seltä maaseudulta kohti harvaan asuttua maaseutua. Harvaan asutulla maaseu-
dulla tehdään keskimäärin 1–2 väkivaltarikosta enemmän 1 000 asukasta koh-
den kuin muissa maaseutukunnissa (liitetaulukko 24). 1990-luvulla väkivalta-
rikoksia 1 000 asukasta kohti on tehty keskimääräistä eniten kaupunkiseudun
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keskuksissa ja kaupunkimaisissa kunnissa (6,5) ja vähiten kaupunkien läheisel-
lä maaseudulla (3,0).

Väkivaltarikosten osalta tulos on selkeästi yhdenmukainen Siirilän, Vilja-
sen ja Jousmäen (1999) tulosten kanssa. Turvattomuus keskittyy kaupunkimai-
siin kuntiin, mutta 1990-luvun aikana siitä on muodostunut jossain määrin myös
syvää maaseutua luonnehtiva ominaisuus.

Omaisuusrikokset

Kunnat ovat lähentyneet toisiaan poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten
osalta. Erot supistuivat voimakkaasti 1990-luvun alkupuolella ja erot näyttävät
olevan hieman kaventumassa 1990-luvun loppupuolella (kuvio10). Vuosina
1990–1998 kunnissa on tehty keskimäärin 62 omaisuusrikosta 1 000 asukasta
kohden.

Kuntien välisten erojen kaventumisesta huolimatta kuntatyyppien välillä
on eroja. 1990-luvulla omaisuusrikosten määrä 1 000 asukasta kohden on su-
pistunut enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla. Omaisuusrikokset ovat sil-
ti väkivaltarikosten tapaan selkeästi edelleen kaupunkeihin ja etenkin kaupun-
kiseudun keskuksiin liittyvä ominaisuus (kuvio 10).

Maaseudulla omaisuusrikoksia on tehty koko 1990-luvun huomattavasti
vähemmän kuin kaupungeissa. Maaseutumaisista kuntatyypeistä omaisuusri-
koksia on tehty keskimääräistä eniten  kaupunkisen läheisellä maaseudulla (36,2)
ja vähiten ydinmaaseudulla (27,5). Omaisuusrikosten osalta kehitys näyttää
maaseutumaisista kunnista myönteisimmältä harvaan asutulla maaseudulla.
Harvaan asututtu maaseutu on maaseutumaisista kuntatyypeistä ainoa, jossa
omaisuusrikosten määrä 1 000 asukasta kohden on vuosina 1996–1998 vähen-
tynyt. Kaikissa muissa kuntatyypeissä omaisuusrikosten määrä on kääntynyt
uudelleen kasvuun (kuvio 10).
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Kuvio 10. Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset per 1 000 asukasta

Huumausainerikokset

Kuntien väliset erot huumausainerikosten osalta kasvoivat voimakkaasti vuosi-
na 1990–1994. Tämän jälkeen erot hieman kaventuivat ja ovat 1990-luvun lop-
pupuolella pysyneet muuttumattomana. Vuosina 1990–1998 poliisin tietoon tuli
keskimäärin 1,2 huumausainerikosta 1 000 asukasta kohden (kuvio 11).

Kaikissa kuntatyypeissä huumausainerikosten kasvu on noudattanut kun-
nissa tapahtunutta kehitystä. Kuntatyyppien väliset erot ovat sekä kaupunki-
maisten ja maaseutumaisten kuntien välisiä että kaupunkimaisten kuntien si-
säisiä (Siirilä, Viljanen & Jousmäki 1999). Huumausainerikokset ovat huomat-
tavasti yleisempiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaupunkimaisista kunta-
tyypeistä huumausainerikokset keskittyvät selkeästi kaupunkiseudun keskuk-
siin (kuvio11). Huumausainerikoksia on tehty tarkasteluajanjaksona keskimää-
räistä eniten kaupunkiseudun keskuksissa (1,9) ja vähiten ydinmaaseudulla ja
harvaan asutulla maaseudulla (0,3). Huumausainerikosten suhteellinen kasvu
on ollut kuitenkin suurinta maaseutumaisissa kunnissa (kuvio 11).
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Kuvio 11. Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset per 1 000 asukasta

Yhteenveto turvattomuudesta. Huolimatta siitä, että kuntien ”rikollisuusraken-
teet” näyttävät 1990-luvulla lähentyneet toisiaan, keskittyy rikollisuus edelleen
selkeästi kaupunkeihin kaikkien kolmen rikostyyppien osalta. Kaupunkimais-
ten kuntatyyppien sisällä näyttäisi olevan kuitenkin tapahtumassa yhdenmuka-
istumista väkivalta- ja omaisuusrikosten, mutta ei huumausainerikosten osalta.
Maaseutumaisista kunnista harvaan asuttu maaseutu poikkeaa väkivaltarikos-
ten osalta muista kuntatyypeistä ja kaupungin läheinen maaseutu omaisuusri-
kosten osalta. Huumausainerikosten osalta maaseutumaisten kuntien väliset erot
ovat niin pieniä, ettei niistä voida tehdä selkeitä päätelmiä. Turvattomuuden
yleistyminen harvaan asutulla maaseudulla osoittaa Siirilän, Viljasen ja Jous-
mäen (1999) mukaan sitä, että tähän kuntatyyppiin kuuluvissa kunnissa raken-
nemuutosten seuraukset ovat kehittyneet kielteiseen suuntaa.

Ongelmat

Itsemurhat

Itsemurhat ovat suhteellisen harvinaisia, vaikka niitä Suomessa tehdäänkin varsin
paljon muihin maihin verrattuna. Ilmiön harvinaisuus aiheuttaa aikasarjojen
esittämisen suhteen ongelmia. Pienessä kunnassa tapahtuva itsemurha nostaa
suhteellista määrää korkealle. Näin ollen vuosittaiset heilahtelut yksittäisen
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kunnan kohdalla voivat olla suuria. Itsemurhien väestöön suhteutetun määrän
trendi on ollut laskeva vuodesta 1994 vuoteen 1996. Vuosina 1996–1997 itse-
murhien määrä kasvoi. Vuosina 1992–1997 itsemurhia on tehty 10 000 asukas-
ta kohden keskimäärin 2,6.

Itsemurhia on vuosina 1992–1997 tehty ja tehdään edelleen keskimääräi-
sesti eniten harvaan asutulla maaseudulla (3,4) ja vähiten kaupunkien läheisel-
lä maaseudulla (2,4). Vuonna 1997 harvaan asutulla maaseudulla itsemurhia
tehtiin yhtä paljon 10 000 asukasta kohden kuin tarkasteluajanjakson alussa.
Ydinmaaseudulla itsemurhia tehtiin vuonna 1997 enemmän kuin vuonna 1992.
Sen sijaan muissa kuntatyypeissä tehtiin vuonna 1997 vähemmän itsemurhia
10 000 asukasta kohden kuin vuonna 1992 (kuvio 12).

Vuosina 1996–1997 itsemurhat ovat lisääntyneet sekä suhteellisesti että
absoluuttisesti kaikissa muissa kuntatyypeissä paitsi kaupunkien läheisellä maa-
seudulla. Itsemurhien kasvun seurauksena kaupunkiseudun keskukset ovat al-
kaneet eriytyä kaupunkimaisista kunnista ja harvaan asuttu maaseutu muista
maaseutumaisista kuntatyypeistä (kuviot 12 ja 13).

Harvaan asutulla maaseudulla itsemurhien määrän lisääntymistä saattaa
osittain selittää Vesa Kallion (1997) tutkimustulos viljelijäväestön henkisen il-
mapiirin masentuneisuudesta. Tutkijan mukaan masentuneisuuden taustalla oli-
vat liittyminen Euroopan unioniin ja kokemus siitä, että yhteiskunta oli pettä-
nyt heidät.

Kuvio 12. Itsemurhat per 10 000 asukasta (A)
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Kuvio 13. Itsemurhien määrä (lkm)

Alkoholikuolemat

Tutkimuksessa alkoholikuolemia tarkastellaan kahdella muuttujalla. Toisessa
muuttujassa on otettu huomioon kaikki alkoholikuoleman syyt, esimerkiksi rat-
tijuopumus, toisessa vain pääasiallinen syy, esimerkiksi maksakirroosi. Näitä
kahta muuttajaa tarkastellaan henkilövuosi ikävakioituna ja ikävakioimattomana.

Tilastojen mukaan merkitystä ei näytä olevan sillä, käytetäänkö alkoholi-
kuolemissa ikävakioitua vai ikävakioimatonta muuttujaa. Sen sijaan merkityk-
sellisempää on se, otetaanko huomioon kaikki alkoholikuolemaan johtaneet syyt
vai vain alkoholikuolemaan johtanut pääasiallinen syy. Kun huomioon otetaan
kaikki alkoholikuolemaan johtaneet syyt, eniten alkoholikuolemia tapahtuu
harvaan asutulla maaseudulla ja vähiten kaupunkien läheisellä maaseudulla.
Sen sijaan kun huomioon otetaan vain alkoholikuoleman pääasiallinen syy, al-
koholikuolemia tapahtuukin eniten kaupunkimaisissa kunnissa. Vähiten alko-
holikuolemia tapahtuu myös pääasiallisen alkoholikuoleman syyn osalta kau-
punkien läheisellä maaseudulla (taulukko 4). Huolimatta siitä, että Siirilän,
Viljasen ja Jousmäen (1999) tutkimuksessa alkoholiongelmia tarkasteltiin al-
koholisairauksien hoitokertoina 1 000 asukasta kohden, tulokset olivat yhden-
mukaisia.
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Taulukko 4. Alkoholikuolemat. Ajanjaksoa kuvaava luku on vuosien 1991–1996
keskiarvo

Sijoitetut lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten sijoitukset ovat yleistyneet vuosina 1992-1998. Huolimatta
siitä, että sijoitukset ovat suhteellisesti lisääntyneet eniten maaseutumaisissa
kunnissa, ovat sijoitukset kuitenkin kaupunkeja luonnehtiva ilmiö. Yleisesti
voidaan sanoa, että siirryttäessä kaupunkiseudun keskuksista kohti kaupunki-
maisia kuntia sijoitukset vähenevät. Vastaavasti maaseutumaissa kunnissa si-
joitettujen lasten ja nuorten määrä kasvaa siirryttäessä kaupunkien läheiseltä
maaseudulta kohti harvaan asuttua maaseutua (liitetaulukko 29). Vuosina 1992–
1998 keskimääräistä eniten lapsia ja nuoria oli sijoitettu kodin ulkopuolelle
kaupunkiseudun keskuksissa (13,8) ja vähiten kaupunkien läheisellä maaseu-
dulla (5,4).

Avohuollon piirissä olevat lapset ja nuoret

Myös lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä näyt-
tää kasvaneen 1990-luvun aikana. Kasvu voi kuitenkin osittain selittyä kuntien
erilaisista tilastointikäytännöistä.

Yleisenä trendinä näyttää kuitenkin olevan se, että kaupungeissa sijoitettu-
jen lasten ja nuorten osuus supistuu siirryttäessä kaupunkiseudun keskuksista
(36,2) kaupunkimaisiin kuntiin (23,1). Maaseudulla kehitys on ollut saman-
suuntainen. Sijoitettujen lasten ja nuorten osuus supistuu siirryttäessä kaupun-
kien läheiseltä maaseudulta (19,7) kohti harvaan astuttua maaseutua (17,2).

Avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut tarkaste-
luajanjaksona kaikissa kuntatyypeissä. Huolimatta siitä, että kaupungeissa si-
joitettujen lasten ja nuorten määrä on ollut keskimääräistä huomattavasti suu-
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rempi kaupungeissa kuin maaseudulla, näyttäisi kehitys olevan kuitenkin kul-
kemassa myös maaseudulla huonompaan suuntaan. Kaupunkien läheisellä maa-
seudulla avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä 1 000 alle 18-vuo-
tiasta kohden on tarkasteluajanjaksona 2,4-kertaistunut, ydinmaaseudulla ja
harvaan asutulla maaseudulla 1,9-kertaistunut (liitetaulukko 30).

Yhteenveto ongelmista. Aikuisten osalta ongelmat, itsemurhat ja alkoho-
liin yhteydessä olevat kuolemat, näyttäisivät keskittyvät harvaan asutulle maa-
seudulle. Lasten ja nuorten osalta ongelmat, sijoitukset ja avohuollon toimen-
piteet, näyttäisivät taas keskittyvän kaupunkimaisiin kuntiin ja etenkin kaupun-
kiseudun keskuksiin. Lastensuojelua koskevien tilastojen mukaan lapsia ja nuoria
koskevat ongelmat ovat kuitenkin kehittymässä epäedulliseen suuntaan kaikis-
sa kunnissa (Heino 2000, 63) ja kuntatyypeistä etenkin maaseutumaisissa kun-
nissa. Maaseutumaisissa kunnissa lasten ja nuorten sekä sijoitukset että avo-
huollon toimenpiteet ovat kasvaneet  suhteellisesti eniten (liitetaulukot 29–30).

Talous/toimeentulo

Verokertymä

Vuodesta 1990 vuoteen 1994 kuntien väliset erot verokertyminä asukasta koh-
taan mitattuna vähenivät. Vuoden 1994 jälkeen kuntien väliset erot ovat kuiten-
kin alkaneet eriytyä voimakkaasti (Tietoaika 11/1999). Kuitenkin vuonna 1998
kuntien väliset erot olivat pienemmät kuin vuonna 1990. Huolimatta siitä, että
kunnissa tapahtunut muutos on noudattanut kaikissa kuntatyypeissä samanlais-
ta mallia, on kuntatyyppien välillä kuitenkin selviä eroja.

Koko 1990-luvun verokertymien määrä asukasta kohden on ollut kaupun-
geissa sekä kuntien keskiarvoa (58 346 mk/asukas) että maaseutumaisten kun-
tien keskiarvoa (48 015 mk/asukas) suurempi. Yleinen kehityskulku näyttää
olevan sellainen, että mitä kauemmaksi kaupunkiseudun keskuksista siirrytään
kohti maaseudun periferiaa, sitä suoraviivaisemmin verokertymän määrä asu-
kasta kohden pienenee (kuvio 14). Vuosina 1990–1998 harvaan asutulla maa-
seudulla keskimääräinen verokertymä asukasta kohden (41 857 mk) oli noin
kaksi kolmasosaa kaupunkiseudun keskusten vastaavasta verokertymästä
(62 538 mk).

Tarkasteluajanjaksona verokertymien määrä asukasta kohden kasvoi sekä
absoluuttisesti että suhteellisesti eniten kaupunkien läheisellä maaseudulla ja
vähiten harvaan asutulla maaseudulla. Kuntatyypeistä ainoastaan kaupunkiseu-
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dun keskuksissa verokertymien määrä asukasta kohden on 1990-luvulla vähen-
tynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti (kuvio14).

Kuvio 14. Verokertymien määrä per asukas

Nettotulot/kulutusyksikkö

Kunnat lähenivät toisiaan kulutusyksikkönä laskettujen nettotulojen osalta vuo-
sina 1992–1994. Vuosina 1994-1998 kuntien väliset erot ovat kasvaneet nope-
asti. Vuonna 1998 kuntien väliset erot olivat jo suuremmat kuin vuonna 1992.
Huolimatta siitä, että nettotulot kulutusyksikköä kohden ovat kasvaneet abso-
luuttisesti ja suhteellisesti kaikissa kunnissa tarkasteluajanjaksona, ovat erot
kuntatyyppien välillä selvät.

Nettotulot kulutusyksikköä kohden ovat kaupungeissa selkeästi suurem-
mat kuin maaseudulla.  Nettotulot pienenevät suoraviivaisesti, mitä kauemmaksi
kaupunkiseudun keskuksista siirrytään kohti periferiaa. Tarkasteluajanjaksona
harvaan asutulla maaseudulla nettotulot kulutusyksikköä kohden ovat olleet
keskimäärin 35 590 mk ja kaupunkiseudun keskuksissa keskimäärin 48 494 mk.
Harvaan asutulla maaseudulla nettotulojen kasvu kulutusyksikköä kohden on
ollut sekä absoluuttisesti että suhteellisesti muita kuntatyyppejä heikompaa (ku-
vio 15).
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Kuvio 15. Nettotulot per kulutusyksikkö

Velkajärjestelyhakemukset

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten määrä asukasta kohden on vähentynyt
selvästi syvimpien lamavuosien jälkeen. Niiden väheneminen ei ole noudatta-
nut selkeää kaupunki-maaseutujakoa, vaan velkajärjestelyhakemukset asukas-
ta kohden ovat vähentyneet kaikissa kuntatyypeissä. Suhteellisesti eniten vel-
kajärjestelyhakemusten määrä asukasta kohden on vähentynyt kaupunkimai-
sissa kunnissa ja vähiten ydinmaaseudulla (liitetaulukko 33).

Kun vuonna 1994 kaupunkimaisissa kunnissa jätettiin velkajärjestelyha-
kemuksia 1 000 asukasta kohden maaseutumaisia kuntia keskimääräistä vähem-
män, oli tilanne vuonna 1997 muuttunut päinvastaiseksi. Vuosina 1994–1997
jätettiin velkajärjestelyhakemuksia eniten harvaan asutulla maaseudulla (1,3)
ja vähiten ydinmaaseudulla (1,0) (liitetaulukko 33).

Toimeentulotukea saaneet

Kuntien välinen ero toimeentulotukea saaneiden osuudessa kasvoi vuosina 1990–
1994. Tämän jälkeen trendi on ollut laskeva ja kuntien väliset erot toimeentulo-
tukea saaneiden osalta ovat kaventuneet. Kuntien yhdenmukaistumisesta huo-
limatta kuntatyyppien välillä on edelleen havaittavissa eroja.
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Kaikissa kuntatyypeissä toimeentulotukea saaneiden osuuden vähenemi-
nen alkoi vuonna 1996. Poikkeuksen muodosti kuitenkin harvaan asuttu maa-
seutu, jossa toimeentulotukea saaneiden osuus väestöä alkoi vähentyä vasta
vuoden 1996 jälkeen. Toimeentulotukea saaneiden osuus väestöstä on ollut koko
1990-luvun suurempaa kaupungeissa kuin maaseudulla. Toimeentulotukea saa-
neiden osuus on ollut keskimäärin suurin kaupunkiseudun keskuksissa (11,3 %)
ja vähäisin ydinmaaseudulla (7,6 %). Maaseutumaisista kunnista harvaan asut-
tu maaseutu on vuodesta 1996 lähtien muistuttanut enemmän kaupunkeja kuin
muita maaseutumaisia kuntia. Vuonna 1998 harvaan asutulla maaseudulla toi-
meentulotukea saaneiden osuus väestöstä oli jo suurempi kuin kaupunkimaisis-
sa kunnissa ja läheni kaupunkiseudun keskusten toimeentulonsaajien keskimää-
räistä osuutta (kuvio 16).

Kuvio 16. Toimeentulotukea saaneiden osuus väestöstä, (%)

Yhteenveto taloudesta. Kaikki kunnan taloutta kuvaavat muuttujat – lukuun
ottamatta toimeentulontuen saajien osuutta väestöstä – osoittavat lähes suora-
viivaisesti, että mitä kauempana kunta sijaitsee keskuksesta, sitä heikompi sen
taloudellinen tilanne on. Taloudelliset ongelmat näyttävät kasaantuvan etenkin
harvaan asutulle maaseudulle. Harvaan asutulla maaseudulla on tehty eniten
velkajärjestelyhakemuksia 1 000 asukasta kohden, verokertymät asukasta koh-
den ovat alhaisimmat, keskimääräiset nettotulot kulutusyksikköä kohden ovat
noin kolme neljäsosaa kaupunkien vastaavista ja toimeentulotukea saavien osuus



61Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa
Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001

väestöstä lähenee kaupunkiseudun keskusten toimeentulotukea saavien osuut-
ta. Myös ydinmaaseudulla asuvilla on taloudellisia vaikeuksia, mutta verrattu-
na harvaan asuttuun maaseutuun ydinmaaseudulla keskimääräiset nettotulot ku-
lutusyksikköä kohden ovat suuremmat ja toimeentulotukea saavien osuus on
kuntatyypeistä alhaisin. Kaupunkien taloudellinen tilanne näyttää merkittäväs-
ti paremmalta kaikilla taloutta kuvaavilla mittareilla lukuun ottamatta toimeen-
tulotukea saavien osuutta. Tämän voi tulkita olevan yhteydessä siihen, että kau-
punkiseudun keskuksissa työttömyystilanteen kohentumisesta huolimatta pit-
käaikaistyöttömien osuus työttömistä on jatkanut kasvuaan (kuviot 6 ja 7). Sii-
rilä, Viljanen ja Jousmäki (1999) puhuvatkin uudenlaisesta kaupunkityöttömyy-
destä, mutta Matti Kortteinen ja Mari Vaattovaara kaupunkien sisäisestä alueel-
lisesta sosioekonomistisesta erilaistumisesta.

4.2 Hyvinvoinnin ulottuvuudet kunnissa

Edellä on tarkasteltu kattavasti erilaisten hyvinvointia kuvaavia tekijöiden ero-
ja kuntatyypeittäin ja ilmiöiden ajallisia muutoksia. Tässä alaluvussa tullaan
tarkemmin analysoimaan sitä, mikä on näiden tekijöiden keskinäinen suhde:
miten väestön hyvinvointi ryhmittyy kuntatasolla ja miten se muuttuu ajassa eri
kuntatyypeissä ja maan eri osissa. Tämän jälkeen etsitään hyvinvointieroille
selityksiä lähinnä kunnan rakenteellisista tekijöistä.

Väestön hyvinvoinnin ulottuvuudet

Hyvinvointitekijöiden ryhmittymistä tarkasteltiin faktorianalyysin avulla vuo-
den 1998 tietojen pohjalta. Vuoteen 1998 päädyttiin siksi, että tekijöiden keski-
näiset suhteet olivat suhteellisen samanlaisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Ensimmäisessä faktorianalyysissä faktoreiden määrää ei etukäteen rajattu
(ominaisarvo yli 1). Ajon perusteella muodostui kuusi faktoria. Faktorit olivat
tulkinnallisesti epäselviä ja analyysissä oli mukana ”tuplamuuttujia” kuvaa-
massa yhtä ilmiötä. Seuraavassa vaiheessa muuttujien määrää supistettiin si-
ten, että taloutta kuvaavista toisiaan lähellä olevista muuttujista valittiin netto-
tulot (mk/kulutusyksikkö), asumista kuvaavista muuttujista valittiin muuttujaksi
erittäin puutteellisissa asunnoissa asuvat asuntokunnat, alkoholikuolemia ku-
vaavaksi muuttujaksi valittiin kaikki (pää- ja myötävaikuttavat syyt) alkoholi-
kuolemat/10 000 henkilövuotta (ikävakioimaton) sekä lasten ja nuorten ongel-
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mia kuvaavaksi muuttujaksi valittiin sijoitetut lapset ja nuoret. Muuttujien ryh-
mittyminen viideksi2 ulottuvuudeksi (ominaisarvo yli 1) esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5. Hyvinvoinnin ulottuvuudet. Varimax-rotatointi

2 Analyyseja tehtiin myös sekä pienemmällä että suuremmalla faktorimäärällä. Ulottuvuuk-
sien tulkinta ei kuitenkaan muuttunut näissä oleellisesti; mm. työttömyys ja pitkäaikaistyöttö-
mien osuus työttömistä eivät ryhmittyneet samalle ulottuvuudelle.

Väestön hyvinvointi (pahoinvointi) ryhmittyy viiteen eri ulottuvuuteen. Ensim-
mäinen ulottuvuus muodostuu tekijöistä, jotka kuvaavat ihmisten tulotasoa,
koulutustasoa, terveydentilaa ja asumistasoa. Ulottuvuudesta käytetään jatkos-
sa nimeä elintaso. Toinen ulottuvuus nitoo yhteen erilaisia väestön psykososiaa-
lista tilaa kuvaavia seikkoja. Näitä ovat psykiatristen potilaiden määrä, väki-
valtarikosten määrä, alkoholikuolemat, lastensuojelutapaukset ja toimeentulo-
tuen (sosiaalityön) saanti. Siitä käytetään jatkossa nimeä psykososiaaliset on-
gelmat. Kolmannella ulottuvuudella yhdistyvät työttömyys, toimeentulotuen
saanti, keskiasteen koulutus ja asumistaso. Neljäs kokonaisuus koostuu pitkä-
aikaistyöttömyyden ja osin työttömyyden yleisyydestä. Viidennen ulottuvuu-
den muodostavat itsemurhat, velkajärjestelyt ja alkoholikuolemat.

Ulottuvuudet menevät osin päällekkäin. Tämän (ja käsitteellisen selvyy-
den) vuoksi kahdesta pääulottuvuudesta muodostettiin summamuuttujat kuvaa-
maan 1) elintasoa ja 2) psykososiaalisia ongelmia. Summamuuttujien käyttöön



63Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa
Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001

päädyttiin niiden faktoripistemääriä helpomman tulkittavuuden vuoksi: sum-
mamuuttujan varianssissa on mukana vain siihen kuuluvien muuttujien varians-
sia. Jatkossa näillä kahdella muuttujalla kuvataan väestön hyvinvointia maan
eri osissa ja eri kuntatyypeissä. Muiden faktoreiden osalta katsottiin, että niille
latautuneita muuttujia on käsitelty riittävästi edellä luvussa 4.1.

Muuttujien muodostamisen pohjaksi laskettiin aineistosta muuttujien väes-
töpainotetut keskiarvot kuvaamaan 1990-luvun keskimääräistä tilannetta. Ja-
kaumien perusteella kunnat luokiteltiin kolmeen osaan sen mukaan, kuuluiko
niiden väestö kunkin muuttujan osalta korkeimpaan, keskimmäiseen vai alim-
paan kolmannekseen3 Suomessa. Arvon yksi (1) saivat kunnat, joiden väestö
kuului keskimäärin alimpaan kolmannekseen. Keskimmäiseen kolmannekseen
kuuluvat saivat arvon kaksi (2) ja korkeimpaan kolmannekseen kuuluvat kun-
nat saivat arvon kolme (3). Muuttujien katkaisukohdat esitetään taulukossa 6.

Kahdesta ensimmäisestä ulottuvuudesta muodostettiin summamuuttujat
laskemalla yksittäisten muuttujien keskiarvo. Molemmat summamuuttujat muo-
dostuivat viidestä tekijästä, joten niiden arvot voivat vaihdella 1:n ja 3:n välil-
lä. Kukin summamuuttujan tekijä on mukana samalla painoarvolla. Teoreetti-
sesti ei ole olemassa perusteita painottaa juuri näitä valittuja tekijöitä toisin.
Empiirisesti olisi taas ollut mahdollista etsiä muuttujien keskinäisiä painoarvo-
ja kussakin summamuuttujassa esim. LISREL-mallituksella. Keskeisen ongel-
man niin teoreettisissa kuin empiirisissä etsinnöissä muodostaa käytössä oleva
aineisto: kuinka hyvin voidaan aggregoidulla aineistolla muodostaa käsitystä
väestön hyvinvoinnin komponenttien painoista? Painotuksiin sisältyvän ongel-
man vuoksi päädyttiin nyt käytettyyn tapaan. Taulukossa 7 on esitetty summa-
muuttujien väestöpainotetut ja painottamattomat jakaumat.

Neljännes väestöstä asuu kunnissa, jotka sijoittuvat kaikilla viidellä elinta-
son mittarilla lähelle maan parasta kolmannesta. Vajaa puolet väestöstä asuu
kunnissa, jotka ovat lähellä keskikolmannesta. Alle kolmasosa Suomen väes-
töstä asuu taas kunnassa, joka ei sijoitu parhaaseen kolmannekseen juuri min-
kään tekijän osalta. Kuntatasolla tarkastellen nämä erot kasvavat niin, että vain
viisi prosenttia kunnista sijoittuu parhaaseen kärkeen ja puolet kunnista ei saa-
vuta parasta kolmannesta minkään osatekijän kohdalla.

3 Myös muita rajauksia kokeiltiin (kaksi ylintä desiiliä, ylin kolmannes, ylempi puolikas).
Kriteerien määrittely ei juuri vaikuttanut lopputulokseen: eri mittarit tuottivat samat päätulokset.
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Taulukko 6. Hyvinvointimittarit ja niiden kriteerit

Psykososiaalisten ongelmien osalta  jakaumat vastaavat käänteisesti elintason
jakaumaa: noin neljännes väestöstä asuu kunnassa, jossa on runsaasti ongel-
mia. Reilu kolmannes taas asuu kunnissa, joissa on psykososiaalisia ongelmia
huomattavan vähän.

Taulukko 7. Elintason ja psykososiaalisten ongelmien väestö- ja kuntajakaumat



65Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa
Stakes, Tutkimuksia 114. Helsinki 2001

Seuraavassa tarkastellaan elintason ja psykososiaalisten ongelmien muutoksia
vuosina 1992–1998. Muutoksia tarkastellaan kuntaryhmien välillä ja sisällä.
Psykososiaalisia ongelmia kuvaavan summamuuttujan osiolla ”alkoholikuole-
mat” on sama arvo kaikkina tutkimusvuosina. Ilmiön harvinaisuudesta johtuen
tämä kuvaa vuosien 1991–1996 keskiarvoa. Muuttujien osalta on syytä pitää
myös mielessä se, että ne kuvaavat suhteellisia osuuksia väestössä eivätkä näin
ollen kerro suoraan absoluuttisista määristä ja niiden muutoksista 1990-luvulla.

Elintaso ja psykososiaaliset ongelmat kuntaryhmittäin

Elintaso

Väestön elintaso on kohonnut suhteellisen tasaisesti vuosikymmenen puolivä-
lin – taloudellisen laman syvimmän hetken – jälkeen. Samalla erot kuntaryhmien
välillä olivat kasvaneet, vaikka erot olivat suhteellisen selvät jo vuosikymme-
nen alkuvuosina. Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kunnista vain muutamat
kuuluivat elintasoltaan kuntien parhaimmistoon vuonna 1992. Kaupunkien lä-
heisen maaseudun kunnissa tilanne oli tuolloin(kin) jonkin verran parempi.
Kaupunkiseutujen keskuksissa ja kaupunkimaisissa kunnissa elintaso oli tuol-
loin korkein. Erot ovat kasvaneet kuntaryhmien mutta myös kuntien välillä.
Elintason kuntien välinen standardoitu keskihajonta on kasvanut vuoden 1992
0,44:stä vuoden 1998 0,54:ään.

Tilanne kuntaryhmien välillä pysyi osapuilleen samana vuoteen 1994 asti.
Tämän jälkeen kuntien välinen järjestys on pysynyt samana, mutta erot kau-
punki- ja maaseutukuntien välillä ovat selvästi kasvaneet. Kun vuonna 1992 ja
1994 kaupunkikuntien elintasomittarin keskiarvo oli 1,9, niin vuonna 1998 kes-
kiarvo oli jo 2,4 (kuvio 17). Myös kaupunkien läheinen maaseutu on päässyt
osalliseksi elintason kasvusta: vuoden 1992 keskiarvo 1,5 on vuonna 1998 kak-
si. Sen sijaan maaseutumaisten kuntien tilanne on pysynyt edelleen heikkona,
eivätkä nämä kunnat ole päässeet mukaan väestön elintason kohoamisesta sa-
massa määrin. Mitä kaukaisemmasta maaseudusta on kyse, sitä heikommin elin-
tason kasvu on sitä kohdannut.
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Kuvio 17. Elintaso eri kuntaryhmissä 1990-luvulla. Kuntaryhmittäiset keskiar-
vot tarkasteluajanjaksolla

Kuviossa 18 esitetään kuntaryhmien suhteellinen elintaso neljänä tutkimusvuon-
na. Elintason suhteellisia muutoksia tarkastellaan niin, että kunkin kuntaryh-
män vuosikeskiarvoa verrataan kunkin vuoden yleiseen keskiarvoon. Näin tar-
kastellen erot kaupunkien ja maaseudun välillä kasvoivat vuosikymmenen puo-
livälissä lähestyen kuitenkin vuosikymmenen loppupuolella alkupuolen tasoa.
Harvaan asutun maaseudun elintaso on kuitenkin lähtenyt erkanemaan kauem-
mas kaikkien kuntien keskiarvosta. Suhteelliset muutokset kuntaryhmien välil-
lä ovat siis loivempia kuin absoluuttiset muutokset.
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Kuvio 18. Kuntaryhmien suhteellinen elintaso (poikkeama vuosikeskiarvosta)
1992–1998

Elintason summamuuttuja muodostui seuraavista tekijöistä: tuloista, asumises-
ta, koulutuksesta, työkykyisyydestä ja terveydentilasta. Kaikki nämä tekijät on
suhteutettu kuntien väestöön ja luvut ovat kuntatasolle aggregoituja. Kyse on
kuntien välisistä eroista. Mistä erot voivat johtua?

On pidettävä mielessä, että summamuuttuja mittaa (väestötasolla) melko
pysyviä asioita. Tässä suhteessa herkin mittari ovat tulot: tulotason kohoami-
nen selittyy esimerkiksi työllistymisestä. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen
ja sairaalapotilaiden tai asumistason muutokset ovat väestötasolla suhteellisen
hitaita. Ei liene oletettavaa, että näin suuret muutokset selittyisivät muutoksista
yksilöiden tasolla. Selitys saattaa löytyä muuttoliikkeestä. Kuntaryhmien välil-
lä on ollut voimakasta muuttoliikettä, mikä saattaa osaltaan selittää edellä esi-
teltyjä muutoksia. Tämän tulkinnan mukaan maaseutukuntien terveet, koulute-
tut ihmiset olisivat siirtyneet kaupunkeihin hyväpalkkaisiin töihin.

Taulukossa 8 tarkastellaan elintason kumuloitumista kolmessa kuntaryh-
mässä. Kumuloitumista mitataan kuulumisella parhaaseen kolmannekseen. Näin
on mahdollista arvioida tulosta hieman konkreettisemmin. Ensinnäkin kehitys
on yleisellä tasolla ollut suhteellisen tasaista vuoteen 1996 asti. Siihen asti noin
neljännes kunnista on sijoittunut ainakin yhden elintasokomponentin osalta
väestön parhaaseen kolmannekseen. Vuonna 1998 tämä osuus kohosi jo yli
puoleen. Tuolloin tapahtui myös kumuloitumista niin, että kolmannes kunnista
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sijoittui samaan aikaan kahden tai useamman komponentin osalta väestön par-
haaseen kolmannekseen. Tätä edeltävänä aikana osuus oli yksi kymmenestä.

Kuntaryhmät eroavat koko tarkastelujaksolla selkeästi toisistaan. Taulu-
kossa 8 on yhdistetty kaupunkiseudun keskukset ja kaupunkimaiset kunnat yh-
deksi kaupunki-luokakseen ja harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu yh-
deksi maaseutu-luokakseen. Yhdistely perustuu siihen, että näin ryhmitellen
tapausten määrää saadaan lisättyä. Elintason kohdalla yhdistely on myös luon-
tevaa, koska kaupunkimaiset kunnat käyttäytyvät keskenään samalla tavoin ja
maaseutukunnat keskenään samalla tavoin.

Puolet kaupunkikunnista sijoittui vuonna 1992 väestön parhaaseen kol-
mannekseen ainakin yhden (usein kahden tai useamman) komponentin osalta.
Vuonna 1996 osuus oli noussut jo neljään viidesosaan ja vuonna 1998 jo sataan
prosenttiin. Kaupunkikuntien nopea kasvukehitys selittyy paljolti siitä, että sa-
moihin kuntiin alkoi samanaikaisesti kumuloitua useita korkeaa elintasoa ku-
vaavia komponentteja. Vuosien 1992 ja 1994 noin viidenneksen tasosta nous-
tiin vuonna 1996 jo puoleen ja vuonna 1998 lähelle sataa prosenttia.

Kehitys on ollut maaseutukuntien kohdalla samansuuntainen, mutta sel-
västi hitaammin käynnistyvä ja laimeampi. Vuosina 1992, 1994 ja 1996 maa-
seutukunnista selvästi alle kymmenesosa sijoittui väestön parhaaseen kolman-
nekseen. Vuonna 1998 osuus lähti selvään nousuun niin, että tuolloin jo neljän-
nes maaseutukunnista sijoittui väestön parhaaseen kolmannekseen ainakin yh-
den komponentin osalta. Hyvin harvoissa kunnissa kuitenkaan tapahtui elinta-
son kumuloitumista niin kuin kaupunkikunnissa. Toisin sanoen maaseutukun-
nissa tapahtui myönteistä kehitystä, mutta se hajaantui eri komponenttien osal-
ta eri kuntiin (taulukko 8).

Yksittäisten elintasokomponenttien tarkastelu osoittaa (ks. luku 4.1), että
ajallinen muutos ja kaupunki- ja maaseutukuntien välinen ero selittyvät lähin-
nä tulojen, koulutuksen ja terveydentilan muutoksista. Sen sijaan asumisessa ja
työkyvyttömyyseläkkeissä tasot ovat pysyneet samoina sekä ajallisesti että kun-
taryhmien kesken. Seuraavassa tarkastellaan, kuinka kolme keskeisintä elinta-
sokomponenttia ilmenee samoissa kunnissa 1990-luvulla.
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Taulukko 8. Elintasokomponenttien määrä (%) mittausajankohtina eri kunta-
tyypeissä

Taulukossa 9 esitetään ilmiöiden esiintyminen neljän poikkileikkausvuoden
yhteenvetona. Toisin sanoen havaintojen määrä on neljä kertaa kuntien määrä
(= 1 808). Kunta on voinut sijoittua eri vuosina eri luokkiin, jolloin prosenttilu-
vut voivat kertoa kaiken aikaa samoista tai osin eri kunnista. Kuntaryhmittäi-
nen tarkastelu on näin kuitenkin mahdollista.

Yleisellä tasolla noin joka viides kunta on sijoittunut 1990-luvulla ainakin
yhden elintasokomponentin osalta väestön parhaaseen kolmannekseen. Noin
joka kymmenennessä kunnassa on elintaso keskimääräistä korkeammalla jon-
kin komponentin osalta, ja hieman harvemmin komponentit ilmenevät samaan
aikaan jonkin toisen komponentin kanssa. Elintasokomponenttien kumuloitu-
mista ei näin ollen juuri ole havaittavissa, ehkä jopa päinvastoin.

Taulukko 9. Kolmen keskeisimmän elintasokomponentin kasautuminen kunta-
tyypeittäin (1992–1998)
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Kuntaryhmien välillä on kuitenkin havaittavissa selviä eroja. Ensinnäkin taso-
ero kaupunkien ja maaseudun välillä on selvä kaupunkien eduksi. Kaupunki-
kunnista yli puolet sijoittuu ainakin yhden komponentin osalta väestön parhaa-
seen kolmannekseen. Maaseutukunnista tähän yltää ainoastaan alle joka kym-
menes.

Maaseutukuntien elintaso selittyy valtaosin yhdestä komponentista, mutta
ei näiden yhdistelmistä. Maaseudulta on siis löydettävissä kuntia, joissa on suh-
teellisen korkea taloudellinen toimeentulo, keskimääräistä korkeampi koulu-
tustaso tai suhteellisen alhainen sairaalahoitoa saaneiden osuus. Nämä kolme
tekijää esiintyvät kuitenkin varsin harvoin samassa kunnassa.

Kaupunkikunnissa tilanne on toinen. Niissä yksi korkean elintason mittari
ennustaa suhteellisen usein myös toisen esiintymistä samassa kunnassa. Kun
joka viidennessä kaupunkikunnassa esiintyy jokin kolmesta komponentista niin,
ettei muita komponentteja esiinny, niin joka kolmannessa kunnassa esiintyvät
samaan aikaan korkeat tulot yhdessä korkean koulutuksen tai alhaisen sairasta-
vuuden kanssa. Näistä kunnista joka kolmannessa esiintyvät kaikki kolme seik-
kaa samaan aikaan.

Edellisen perusteella vaikuttaa siltä, että yksittäisin elintasomittarein mita-
ten kuntaryhmien välillä on tapahtunut muutoksia 1990-luvulla ja vielä niin,
että muutosten vauhti on kiihtynyt vuosikymmenen loppupuolella. Erojen kas-
vu kaupunkien hyväksi ja maaseudun tappioksi ei ole seurausta tasaisesta kas-
vusta eri elintason ulottuvuuksilla vaan ennemminkin kaupunkien kyvystä ka-
sata elintasoa kokonaisvaltaisesti.

Psykososiaaliset ongelmat

Psykososiaalisten ongelmien kasautumista ja muutoksia tarkastellaan samoin
kuin elintason kasvua edellä. Tulos kuntaryhmittäin on käänteinen elintasoon
verrattuna: ongelmia on eniten kaupunkikunnissa ja vähiten maaseutukunnis-
sa. Maaseutukuntien sisällä kuntaryhmät jakautuvat kuitenkin eri lailla kuin
elintason kohdalla: harvaan asuttu maaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu
vaihtavat keskenään paikkaa. Ongelmat ovat siis harvinaisimpia kaupunkien
läheisellä ja ydinmaaseudulla ja hieman yleisempiä harvaan asutulla maaseu-
dulla. Yleisimpiä psykososiaaliset ongelmat ovat kuitenkin kaupunkiseutujen
keskuksissa (kuvio 19).

Kuten edellä elintason kohdalla myös psykososiaaliset ongelmat ovat li-
sääntyneet vuosikymmenen loppua kohden tultaessa. Jyrkin kehitys on kuiten-
kin ilmeisesti taittumassa, sillä kasvu on pysähtynyt vuoden 1996 jälkeen, eri-
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tyisesti kaupunkiseutujen keskuksissa ja kaupungin läheisellä maaseudulla.
Muissa kunnissa kasvu jatkuu edelleen. Kuntien väliset erot näyttävät kuiten-
kin kasvavan edelleen: psykososiaalisten ongelmien standardoitu keskihajonta
on kasvanut vuoden 1992 0,43:sta vuoden 1998 0,50:een.

Kuvio 19. Psykososiaaliset ongelmat eri kuntaryhmissä 1990-luvulla. Kunta-
ryhmittäiset keskiarvot tarkasteluajanjaksolla

Psykososiaaliset erot joidenkin kuntaryhmien välillä ovat kasvamassa myös
suhteellisesti. Kaupunkiseudun keskukset, kaupunkimaiset kunnat ja harvaan
asuttu maaseutu pysyttelevät kaiken aikaa keskiarvon yläpuolella (kuvio 20).
Kaupunkiseudun keskusten suhteellinen asema on vuoden 1996 jälkeen alka-
nut parantua sosiaalisten ongelmien osalta. Kaupungin läheisen maaseudun
asema näyttää taas paranevan tasaisesti kaiken aikaa. Maaseutukunnista har-
vaan asutun maaseudun asema sen sijaan näyttää tasaisesti heikkenevän. Kau-
punkimaiset kunnat näyttävät myös kokevan talouden kasvukipuja: psykososiaa-
liset ongelmat ovat niissä ennemminkin kasvu- kuin laskusuunnassa.
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Kuvio 20.  Kuntaryhmien psykososiaaliset ongelmat (poikkeama vuosikeskiar-
vosta) 1992–1998

Seuraavassa tarkastellaan (taulukko 10) psykososiaalisten ongelmien kasautu-
mista samoin kuin edellä elintason osalta. Ajallisesti psykososiaaliset ongelmat
näyttävät alkaneen lisääntyä jo lamavaiheessa. Vuonna 1992 noin kolmannes
kunnista sijoittui väestön heikoimpaan kolmannekseen. Kahden vuoden kulut-
tua tähän ryhmään luettavia kuntia oli vajaa puolet. Vuosikymmenen puolivä-
lin jälkeen osuus oli kaksi kolmannesta. Tämän jälkeen osuus on lähtenyt lie-
vään laskuun.

Ongelmaisten kuntien määrän lisääntyminen selittyy selvimmin ongelmien
kumuloitumisella. Yhden ongelman kuntien määrä on pysynyt suhteellisen sa-
malla tasolla eri ajankohtina: neljännes tai kolmannes kunnista sijoittuu väes-
tön heikoimpaan kolmannekseen yhden (mutta ei useamman) psykososiaalisen
ongelman osalta. Kahden tai useamman ongelman kuntien osuus on taas kasva-
nut vuoden 1992 kymmenesosasta vuoden 1994 neljännekseen ja pysähtynyt
tämän jälkeen noin kolmanneksen tasolle.
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Taulukko 10. Psykososiaalisia ongelmia mittaavien komponenttien määrä (%)
mittausajankohtina eri kuntatyypeissä

Kuntaryhmistä eniten toisistaan eroavat kaupunkikunnat ja kaupunkien lähei-
nen maaseutu (välikunnat). Kaupunkikunnat sijoittuvat psykososiaalisesti on-
gelmallisten ryhmään suhteessa noin kaksi kertaa useammin kuin kaupungin
läheisen maaseudun kunnat. Vuosikymmenen alkupuolella kaupunkikunnista
noin 60 prosenttia ja välikunnista 20 prosenttia sijoittui psykososiaalisilla on-
gelmilla mitaten väestön heikoimpaan kolmannekseen. Vuosikymmenen lop-
pupuolella vastaavat prosenttiluvut olivat 89 ja 38.

Edellä kuvattu yleinen eriytyminen selittyy pääosin ongelmien kumuloitu-
misesta kaupunkikunnissa. Toisin sanoen toimeentulotuen saanti, sosiaalihuol-
lon sijoittamat lapset, poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset, potilaat psy-
kiatrisissa sairaaloissa sekä alkoholiin suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuole-
mat muodostavat kasautuvan vyyhden nimenomaan kaupunkikunnissa. Vastaa-
vaa ilmiötä ei ole havaittavissa kaupungin läheisellä maaseudulla. Ongelmat
ovat sielläkin lamavuosikymmenenä yleistyneet, mutta yleensä aina vain yh-
den ilmiön osalta kerrallaan.

Vuosikymmenen alkupuolella, syvimmän laman aikana, neljä kymmenes-
tä kaupunkikunnasta kuului ryhmään, jonka väestöllä oli selkeästi keskimää-
räistä enemmän psykososiaalisia ongelmia. Nousukauden orastaessa tällaisia
kaupunkikuntia oli jo seitsemän kymmenestä. Kumuloituneesti ongelmaisten
kuntien määrä lähes kaksinkertaistui muutamassa vuodessa. Samaan aikaan
ongelmat kasautuivat kaupunkien läheisellä maaseudulla selvästi hitaammin ja
lievemmin: vuosina 1992 ja 1994 kumuloituneesti ongelmaisia välikuntia oli
joka kahdeskymmenes ja vuosina 1996 ja 1998 joka kuudes. Maaseutukunnat
sijoittuvat näiden ääripäiden väliin niin, että ongelmien kumuloituminen nou-
dattelee ennemminkin kaupunki- kuin välikuntien kehitystä.
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On aiheellista tarkastella kuten edellä elintason osalta, mitkä psykososiaa-
lisen ongelmaisuuden eri osatekijät esiintyvät samaan aikaan samoissa kunnis-
sa kuten edellä elintason osalta. Tätä kautta on haettavissa selitystä ajallisille
muutoksille ja erityisesti sille, miksi eri kuntaryhmät eroavat toisistaan. Ajalli-
sia muutoksia on tapahtunut lähinnä toimeentulotuen, sosiaalihuollon sijoitta-
mien lasten määrän ja poliisin tietoon tuleen väkivaltarikollisuuden kohdalla.
Taulukossa 11 tarkastellaan, miten yleisiä nämä ilmiöt ovat itsenäisinä ilmiöinä
ja kuinka ne esiintyvät yhtä aikaa toistensa kanssa.

Taulukko 11. Kolmen psykososiaalisen komponentin kasautuminen kuntiin eri
kuntatyypeissä (1992–1998)

Taulukon 11 anti on hyvin samansuuntainen kuin edellä elintasosta saatu kuva:
kaupunkikuntiin kumuloituu selvästi useampia ongelmia kuin maaseutukuntiin
ja kaupunkien läheiselle maaseudulle. Alle kolmannes Suomen kunnista sijoit-
tuu kuntalaisten psykososiaalisten ongelmien osalta selkeästi väestön heikoim-
paan osaan. Näin on asia erityisen usein kaupungeissa ja erityisen harvoin kau-
punkien läheisellä maaseudulla.

On mielenkiintoista, että yksittäisinä ilmiöinä niin toimeentulotuen saanti
kuin sosiaalitoimen sijoittamien lasten määrä ovat suhteellisesti tarkastellen
varsin samalla tasolla eri kuntaryhmissä. Tasoero on kuitenkin selkeästi havait-
tavissa väkivaltarikollisuudessa. Väkivaltarikollisuus on kaupungeissa kaksi
kertaa yleisempää kuin maaseudulla.

Kaupunki eroaa maaseudusta siinä, että ongelmat kasautuvat joihinkin kau-
punkeihin, kun taas maaseudulla ne levittäytyvät tasaisemmin eri kuntien kes-
ken. Maaseutukunnista ei juuri ole löydettävissä kuntia joissa, olisi samaan
aikaan laaja toimeentulotuen käyttäjäkunta, suuri väkivaltarikollisuuden määrä
ja suuret lastensuojelutapausten määrät. Kaupunkikunnista sen sijaan lähes joka
kuudes voidaan sijoittaa tällaiseen moniongelmaisten luokkaan.
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Edellä esitettyihin arvioihin, niin elintason kuin psykososiaalisten ongel-
mien osalta, on syytä suhtautua kriittisesti sen vuoksi, että kuvattavat ilmiöt
ovat yksilötasolla tapahtuvia asioita, mutta niitä arvioidaan kuntatason mitta-
rein. Mittareiden perusteella ei voida siis sanoa, että kumuloitumista esiintyy
ihmisten elämässä, vaikka sitä esiintyykin yhteisön sisällä. Tämän ekologisen
virhemahdollisuuden vuoksi tässä kuvattujen ilmiöiden keskinäissuhteita tulisi
ensisijaisesti tarkastella yksilötasoisten aineistojen avulla.

Ekologisen virheen mahdollisuus ei kuitenkaan vähennä ongelmaa kunta-
tasolla. Ensinnäkin kumuloitumista tapahtuu oletettavasti myös yksilötasolla,
ja toiseksi vaikka kumuloitumista tapahtuisi ”vain” kunnan sisällä, esimerkiksi
eri kaupunginosien kesken, niin se aiheuttaa erityisiä paineita kunnan (sosiaali)-
palvelurakenteelle tältä osin.

Yhteenveto ja pohdinta

Vaikuttaa siltä, että niin kuntien väliset kuin kuntaryhmien väliset erot elinta-
sossa ja sosiaalisissa ongelmissa ovat kasvamassa 1990-luvun lopulla. Käänne-
kohta on ollut taloudellisen laman selän taittuminen vuosikymmenen puolivä-
lissä. Erot ovat kasvaneet niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Kasvu ei
välttämättä näy yksittäisten tekijöiden kohdalla; eroja näyttää erityisesti kas-
vattaneen elintason ja psykososiaalisten ongelmien kumuloituminen eri tavoin
eri kuntiin.

Jos elintason ja psykososiaalisten ongelmien kehitystä tarkastelee rinnan,
niin kuntaryhmät muodostavat mielenkiintoisia kombinaatioita. Kaupunkikun-
nat keräävät itselleen samaan aikaan korkeaa elintasoa ja psykososiaalisia on-
gelmia. Luvussa 4.3 tarkastellaan analyyttisemmin, kuinka nämä ilmiöt yhdis-
tyvät samoissa kunnissa, ts. eroavatko kaupunkikunnat näiden tekijöiden osalta
keskenään vai jakautuuko väestö kuntien sisällä.

Kaupunkiseudun keskuksiin kasautuu taloudellista vaurautta ja toimeliai-
suutta sekä hyvää terveyttä. Elintason kasvu on ollut kiihtyvää 1990-luvun lo-
pulle tultaessa. Samaan aikaan elintason kasvun myötä on näiden kuntien väes-
tölle kasautunut erilaisia psykososiaalisia ongelmia. Myös työttömyys ja erityi-
sesti sen kovin ydin, pitkäaikaistyöttömyys, kasautuvat näihin kuntiin. Sen si-
jaan velkajärjestelyhakemusten ja itsemurhien määrät ovat laskeneet. Kaupun-
kimaiset kunnat myötäilevät kaupunkiseudun keskuksia useimpien tarkasteltu-
jen seikkojen kohdalla, usein hieman lievempinä.

Kaupunkien läheinen maaseutu vaikuttaa väestön hyvinvoinnin suhteen
hyvältä paikalta asua. Elintaso sijoittuu kaupunkikuntien ja syrjäisemmän maa-
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seudun väliin kuitenkin niin, että se on päässyt suhteellisen hyvin mukaan 1990-
luvun lopun taloudellisen elintason kasvuun. Psykososiaalisia ongelmia siellä
on kaikkein vähiten, työttömyys kurissa ja itsemurhaluvut alhaisia. Ongelmina
ovat keskimääräinen pitkäaikaistyöttömien osuus ja velkajärjestelyiden määrä.

Ydinmaaseutua voisi luonnehtia paikaksi, jonka elintaso on suhteellisen
alhainen ja erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat harvinaisia. Velkaongelmat ja
itsemurhat ovat kuitenkin niissä suhteellisen yleisiä.

Harvaan asuttu maaseutu muodostaa eräänlaisen pussinperän suomalai-
sessa kuntakartassa. Taloudellinen elintaso on siellä alhainen ja näyttää myös
pysyvän alhaisena ja erilaiset sosiaaliset ongelmat kasautuvat sinne. Harvaan
asutun maaseudun väestö vaatii osakseen paljon huomiota (palveluja, tulon-
siirtoja) mutta kasvattaa bruttokansantuotetta vai vähäisessä määrin. Alhainen
elintaso, psykososiaaliset ongelmat, työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, velka-
järjestelyt ja itsemurhat liittyvät harvaan asutun maaseudun asukkaiden arkeen
useammin kuin muissa kunnissa asuvien.

Tuloksia tulkittaessa on pidettävä mielessä, että muodostettu summamuut-
tuja kärjistää tai pelkistää ilmiötä. Summamuuttujien käyttö koettiin kuitenkin
mielekkääksi niiden käytön helppouden vuoksi; esimerkiksi kumuloitumistar-
kasteluissa niiden käyttö oli tulkinnallisesti helppoa. Summamuuttujien tulok-
set varmistettiin kuitenkin käyttämällä rinnakkain myös toisin muodostettuja
summamuuttujia. Rinnakkaisessa menettelytavassa yksittäiset muuttujat stan-
dardoitiin ja näistä muodostettiin summamuuttuja laskemalla keskiarvo yksit-
täisistä muuttujista. Tulokset ovat keskenään hyvin samansuuntaiset ja esimer-
kiksi kuntaryhmien välinen keskinäinen järjestys pysyy samana. Valittu mittari
ei siis vääristä tuloksia, vaikka se niitä pelkistääkin.

Edellä on kuvattu erilaisten väestön hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ke-
hitystä Suomessa 1990-luvulla. Kaupunkikuntien ja maaseutukuntien välisten
erojen on havaittu kasvaneen joidenkin tekijöiden osalta ja kaventuneen taas
toisten tekijöiden osalta. Erojen tarkastelu perustuu paljolti absoluuttisten (usein
prosenttiyksiköiden) muutosten arviointiin. Erojen tulkinnassa on korostettu
myös suhteellista tarkastelutapaa (esim. Hyypiä, Tuominen & Vaattovaara 1999,
21) tai ainakin kantaa, jonka mukaan eroja on tarkasteltava monilla tavoilla
samanaikaisesti (esim. Helin 1999; Kortteinen & Vaattovaara 1999b).

Erottavana tekijänä näissä eri näkökannoissa on se, millaisen painoarvon
tutkittavan ilmiön keskimääräinen, molempiin vaikuttava, kehitys saa. Riippuen
siitä, otetaanko tämä muutos huomioon vai ei, voidaan samalla aineistolla ja
jopa samasta taulukosta päätyä täysin erilaiseen näkemykseen muutoksen suun-
nasta. Absoluuttisen eron muutos voi oikeuttaa päätelmään maaseudun ja kau-
pungin välisen eron kasvusta samaan aikaan, kun suhteellisen eron muutos ker-
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too näiden lähentymisestä. Tässä raportissa päädyttiin tarkastelemaan eroja niin
absoluuttisina kuin suhteellisinakin. Molemmat osoittivat pääpiirteissään sa-
maan suuntaan, kun eroja tarkasteltiin usean tekijän osalta yhtäaikaisesti (sum-
mamuuttujat), vaikka erot yksittäisten tekijöiden kohdalla vaihtelivatkin4.

Mitä tulosten perusteella voidaan sanoa varmasti kuntien välisistä eroista?
Ensinnäkin voidaan todeta, että kuntatyyppien välillä on selviä tasoeroja sekä
elintasossa että psykososiaalisissa ongelmissa koko 1990-luvun ajan. Tasoerot
ovat selvät ja kiistattomat: kasvukeskusten elintaso on korkeampi kuin periferian.
Tasoerot ovat myös jonkin verran kasvussa.

Kuntatyyppien väliset suhteelliset erot ovat taas pysyneet suurin piirtein
samoina koko 1990-luvun ajan. Hajaannusta on kuitenkin havaittavissa niin
elintason kuin psykososiaalisten ongelmienkin osalta. Selkein suhteellinen er-
kaneminen on havaittavissa harvaan asutun maaseudun ja kaupunkien läheisen
maaseudun välillä. Sen sijaan pelkistetyssä kaupunki–maaseutu-jaossa ei ha-
vaita selvää suhteellisten erojen kasvua.

Kuntien väliset erot – ohi kuntatyyppien – vaikuttavat olevan kasvussa.
Suomalainen kuntarakenne olisi tämän mukaan eriytymässä niin elintason kuin
psykososiaalisten ongelmien osalta. Kun kuntatyyppien välillä ei ollut suuria
muutoksia havaittavissa, niin kuntien välisten erojen kasvu viittaa siihen, että
erot kuntatyyppien sisällä ovat lisääntymässä. Löytyy siis korkean ja matalan
elintason ja psykososiaalisten ongelmien kaupunki- ja maaseutukuntia.

Maaseutu näyttää eriytyvän selkeästi kahteen osaan toisen puoliskon me-
nestyessä varsin hyvin ja toisen taas riutuessa ongelmissa. Suurten kaupunkien
läheisyydessä oleva maaseutumainen kunta tuntuu menestyvän hyvin niin elin-
tason korkeudella kuin psykososiaalisten ongelmien alhaisuudella mitaten. Sa-
maan aikaan kasvukeskuksista kauimpana olevat harvaan asutut maaseutukun-
nat kärsivät alhaisesta elintasosta ja yleisistä psykososiaalisista ongelmista.

4 Esimerkiksi vuonna 1990 harvaan asutulla maaseudulla korkea-asteen koulutuksen saa-
neiden osuus oli 5 prosenttia ja kaupunkiseudun keskuksissa 12 prosenttia. Vuoden 1998 vas-
taavat luvut olivat 12 ja 27. Prosenttiyksikköinä mitaten ero näiden ryhmien välillä on kasvanut
7 prosenttiyksiköstä 15 prosenttiyksikköön. Harvaan asutun maaseudun osuus oli 41,6 prosent-
tia kaupunkiseudun keskusten osuudesta vuonna 1990 ja vuonna 1998 vastaava osuus oli 44,4
prosenttia. Absoluuttinen ero on kasvanut, mutta suhteellinen pysynyt osapuilleen ennallaan.
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4.3 Hyvinvoinnin yhteydet kunnan
rakenteeseen

Tässä luvussa pyritään etsimään vastauksia edellä kuvatuille eroille eri kunta-
tyyppien välillä. Metodisesti on syytä pitää mielessä, että aggregoidulla aineis-
tolla esiin saadut  alueelliset hyvinvointierot voivat saada selityksensä kahdes-
ta erilaisesta mekanismista. Yhtäältä tarkastellulta maantieteelliseltä alueelta
saattaa muuttaa ulos aktiivia, työikäistä ja tervettä väestöä, jolloin alueelle jää-
vän väestön hyvinvointi keskiarvotarkastelussa alenee. Toisaalta alueen väestö
pysyy mittausajankohdasta toiseen samana, mutta hyvinvointi alenee esimer-
kiksi työttömyyden massiivisen lisäyksen takia. Aluetason vertailussa tulos on
kummassakin tapauksessa samantyyppinen, mutta ei alueella asuvien yksilöi-
den ja kotitalouksien kannalta. Tätä problematiikkaa otamme haltuun hakemal-
la seuraavassa selityksiä hyvinvointieroille kuntien rakenteellisista tekijöistä.
Mitkä kunnan rakenteelliset tekijät selittävät kuntatyyppien välisiä eroja? Tau-
lukkoon 12 on koottu varianssianalyysin eri mallien selitysasteet. Selitettävinä
tekijöinä ovat, kumpikin erikseen, olleet väestön elintaso ja psykososiaaliset
ongelmat. Summamuuttujien sijasta analyyseissa käytettiin standardoituja muut-
tujia, jolloin selitettävänä on ilmiön vaihtelu laajemmin. Myös valittu menetel-
mä, varianssianalyysi, puolsi jatkuvaluonteisen muuttujan käyttöä selitettävänä.

Ylinnä on esitetty kuntatyypin ja mittausajankohdan sekä näiden interak-
tion selitysaste. Tämä on toiminut myöhempien analyysien perusmallina, jo-
hon on yksi kerrallaan lisätty muuttujia kovariaatiksi. Näin on etsitty sellaisia
yksittäisiä rakenteellisia tekijöitä, jotka lisäävät elintason ja ongelmien selitys-
astetta. Jatkossa näiden pohjalta laaditaan kokonaismalli kuntalaisten hyvin-
voinnin selittämiseksi.
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Taulukko 12. Väestön elintasoa ja psykososiaalisten ongelmien yleisyyttä selit-
tävät varianssi- ja kovarianssimallit (1998)

Elintaso on psykososiaalisia ongelmia selvemmin yhteydessä kuntatyyppiin ja
ajankohtaan. Elintason varianssista puolet selittyy näistä tekijöistä, kun taas
psykososiaalisten ongelmien varianssista voidaan selittää neljännes.

Elintasoon selvimmin yhteydessä olevat tekijät (kuntatyypin ja ajan ohel-
la) liittyvät kunnan elinkeino- ja ikärakenteeseen, työllisten määrään sekä asu-
kastiheyteen. Elintasossa on myös selviä läänikohtaisia eroja. Psykososiaaliset
ongelmat näyttävät selvimmin liittyvän alueellisiin tekijöihin ja työttömien
määrään. Myös ikärakenteella ja kunnan asukasmäärällä on yhteyttä psyko-
sosiaalisiin ongelmiin. Itsemurhien määrä on myös yhteydessä muihin psyko-
sosiaalisiin ongelmiin. Sitä ei käytetä selittävänä tekijänä jatkon malleissa.

Perusmallin mukaan elintaso on kohonnut suhteellisen tasaisesti 1990-lu-
vun puoliväliin, minkä jälkeen se on kohonnut harppauksenomaisesti. Elinta-
sossa on selvät tasoerot maaseudun tappioksi ja kaupunkikeskusten eduksi.
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Kuntatyyppien keskinäiset suhteet elintasossa ovat pysyneet suhteellisen muut-
tumattomina 1990-luvulla.

Perusmallin tulokset säilyvät pääpiirteissään mallia laajennettaessa. Otet-
taessa alueelliset vaihtelut huomioon läänitasolla pysyy tulkinta samansuuntai-
sena, mutta kuntatyyppien osalta hieman lievempänä. Kaupunkiseudun keskus-
ten ja harvaan asutun maaseudun välinen ero siis kaventuu lievästi, kun lääni-
kohtainen vaihtelu vakioidaan tästä tuloksesta. Toisin sanoen kuntatyyppien
elintasoerot vaihtelevat lääneittäin, mikä näkyy myös näiden kahden keskinäi-
senä interaktiona mallissa II. Elintaso on korkein Etelä-Suomen läänissä ja
matalin Itä-Suomen läänin kunnissa (taulukko 13).

Taulukko 13.Väestön elintasoa selittävä kovarianssimalli GLM (1992–1998).
Keskiarvot. Mitä suurempi luku, sitä korkeampi elintaso
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Seuraavaksi malliin otettiin mukaan tekijöitä, joiden arvioitiin selittävän kun-
tatyyppien välisiä eroja. Valittujen tekijöiden havaittiin edellä selittävän raken-
teellisista tekijöistä parhaiten elintason vaihtelua kunnissa. Mallin mukaan väes-
tön elintasoa kohottavia tekijöitä ovat korkea asukastiheys, työllisten osuus
työvoimasta ja palveluissa toimivien osuus sekä alhainen eläkeläisten ja maan-
viljelijöiden osuus väestöstä. Kun näiden tekijöiden yhteys kuntalaisten elinta-
soon vakioidaan, niin voidaan havaita kuntatyyppien välisten erojen kaventu-
van. Myös läänien väliset erot kaventuvat. Kummatkin erot pysyvät kuitenkin
vakioinnin jälkeenkin tilastollisesti merkitsevinä. Vakioinnin jälkeen jää jäljel-
le myös kaksi interaktiovaikutusta: ajan ja kuntatyypin sekä läänin ja kuntatyy-
pin välillä. Interaktion luonnetta on kuvattu kuvioissa 21 ja 22. Elintason erot
ovat suhteellisen pysyviä kuntatyyppien välillä ja eri alueiden välillä.

Kuviosta 21 voidaan havaita, että mallin kovariaatit kaventavat kuntatyyp-
pien välisiä eroja vuoteen 1996 asti, mutta tämän jälkeen erot alkavat selvästi
kasvaa. Kovariaattien vakioinnin jälkeenkin harvaan asutun maaseudun asema
on selvästi muiden kuntatyyppien alapuolella. Viime vuosien elintason kasvu
ei näytä enää kiinnittyvän kunnan rakenteellisiin ominaisuuksiin vaan johon-
kin muuhun. Keskeinen jatkokysymys onkin, mitkä ovat keskeiset kaupunkeja
ja maaseutua eriyttävät tekijät 2000-luvun alussa.

Kuvio 21. Elintaso eri kuntatyypeissä eri aikoina mallin III mukaan
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Toinen interaktioyhteys löytyy kuntatyyppien ja läänien väliltä. Kuntatyypin
merkitys väestön elintasolle vaihtelee siis lääneittäin. Kuviosta 22 näkyy Etelä-
ja Länsi-Suomen muita alueita korkeampi elintaso. Vaihtelu näiden läänien
kuntatyyppien välillä on myös vähäisempää kuin muualla Suomessa. Poikkeuk-
sen tekee kuitenkin Länsi-Suomen harvaan asuttu maaseutu. Sen elintaso er-
kaantuu selvästi läänin muiden kuntatyyppien alapuolelle. Sen sijaan Etelä-
Suomen harvaan asuttujen kuntien väestön elintaso on varsin korkea, lähellä
muiden läänien kaupunkikuntien elintasoa. Näin on silloin, kun mallin muiden
tekijöiden vaikutus on otettu huomioon.

Itä-Suomen kuntien elintaso taas jää useimmiten muiden alapuolelle. Näin
on erityisesti kaupunkiseudun keskuskunnissa. Myös harvaan asutun maaseu-
dun asema on varsin vaatimaton. Tilanne Itä-Suomessa eroaa Oulun läänistä
siten, että kun Itä-Suomessa väestön elintaso on sekä kaupungeissa että maa-
seudulla suhteellisen alhainen, niin Oulun läänissä kaupunkikunnilla menee
elintason osalta suhteellisen hyvin. Oulun elinkeinoelämän (IT-yritykset) vah-
va menestys näkynee tässä tuloksessa. Tästä ei kuitenkaan näytä olevan veto-
apua alueen laitakunnille. Ahvenanmaalla kunnat ovat keskenään hyvin tasa-
vertaisia väestön elintason suhteen.

Kuvio 22. Elintaso eri kuntatyypeissä lääneittäin
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Työllisten, palveluissa toimivien, eläkeläisten ja maanviljelijöiden osuudet väes-
töstä eivät vaikuta samalla lailla elintasoon kaikissa lääneissä, kuntatyypeissä
ja eri aikoina. Erillisten korrelaatioanalyysien perusteella voidaan havaita työl-
listen osuuden ja elintason välillä keskimääräistä voimakkaampi yhteys maa-
seudulla ja vuosikymmenen alussa. Myös palveluelinkeinoissa toimivien osuus
on ollut vuosikymmenen alussa selvemmin yhteydessä elintasoon kuin tämän
jälkeen, näin erityisesti Etelä-Suomessa ja kaupungeissa. Väestöntiheyden yh-
teys elintasoon on samalla tasolla niin kaupungeissa kuin myös maaseudulla ja
kaikkialla Suomessa.

Kokonaisuutena vaikuttaa siis siltä, että lähinnä Etelä-Suomi kasaa väes-
tölleen elintasoa suhteellisen hyvin kuntatyypistä riippumatta. Muualla, har-
vaan asutuilla alueilla, asuvien elintasoa, Suomessa kasvukeskusten vetovoima
ei taas jaksa kohottaa. Kaupungin ja maaseudun työnjakoa ajatellen haaste näyt-
tää olevan nimenomaan muualla kuin ruuhka-Suomessa. Onko niin, että kuntien
keskinäinen vuorovaikutus talouselämän alueella jää harvaan asutuilla alueilla
niin vähäiseksi, että elintaso jää niissä kuntien sisälle, myös kasvukeskuksissa?

On myös mahdollista, että harvaan asutussa kunnassa sisäinen vuorovai-
kutus jää vähäiseksi. Laaja kunta ja sen etäällä olevat kuntakeskukset eivät
kykene muodostamaan riittävää ”kriittistä massaa” elintason kohoamiseksi. Yksi
vaihtoehto olisi lisätä kuntakeskusten väkilukua niin, että ihmiset asuisivat lä-
hempänä toisiaan, vaikka esimerkiksi viljelysmaat olisivatkin entisillä paikoil-
laan. Esimerkkejä tämäntapaisesta kuntarakenteesta löytyy mm. Saksasta, jos-
sa suurin osa väestöstä asuu varsin pienissä kylissä, jotka taas sijaitsevat suur-
kaupungin vaikutusalueella.

Seuraavassa käydään vastaavalla tavalla läpi psykososiaaliset ongelmat:
mikä niitä selittää ja miten ilmiö vaihtelee maan eri osissa (taulukko 14). Yli-
päätään psykososiaalisten ongelmien selittäminen on vaikeampaa kuin elinta-
son selittäminen. Kuntien välisestä vaihtelusta saadaan tässä käytetyillä teki-
jöillä selitettyä puolet. Sekin on suhteellisen paljon, mutta jättää kuitenkin puo-
let kuntien välisestä vaihtelusta selittämättä ja erityisesti malli ei pääse kiinni
yksilötasolle. Kuntien sisäinen vaihtelu on mitä luultavimmin suurempaa kuin
kuntien välinen näin yksilötasoisen ilmiön kohdalla.

Rakenteellisista tekijöistä psykososiaalisia ongelmia selittävät keskeisesti
kunnan koko, työikäisten osuus väestöstä ja työttömien osuus työvoimasta. Jo-
kaisen näiden kasvu lisää myös psykososiaalisia ongelmia: alkoholikuolemia,
väkivaltarikoksia, kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, toimeentulotuen käyt-
töä ja psykiatrisia potilaita. Samaan listaan voisi lisätä myös ongelmien pääte-
pisteen, itsemurhat.
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Perusmallin mukaan psykososiaaliset ongelmat ovat yleistyneet 1990-lu-
vun puolivälin jälkeen harppauksenomaisesti. Ongelmien ja talouskasvun väli-
nen positiivinen korrelaatio on todennettu myös muissa tutkimuksissa. Kunta-
tyypeistä ongelmia kasautuu eniten kaupunkikuntiin sekä harvaan asutulle maa-
seudulle ja selvästi vähiten kaupungin läheiselle maaseudulle. Kuntatyyppien
välillä ei ole ajallisia muutoksia.

Taulukko 14. Väestön psykososiaalisia ongelmia selittävä kovarianssimalli GLM
(1992–1998). Keskiarvot. Mitä korkeampi luku, sitä enemmän ongelmia

Ajalliset muutokset ja erot kuntatyyppien välillä ovat suhteellisen pysyviä. Tä-
hän ei juuri vaikuta läänikohtaisten erojen, kuntakoon, työikäisten tai työttömien
huomioon ottaminen. Läänikohtaiset erot ovat kuitenkin selvät ja eroja kaven-
taa jonkin verran edellä mainittujen rakenteellisten tekijöiden huomioon otta-
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minen. Kaikkiaan mallin selitysaste kuitenkin kaksinkertaistuu näiden tekijöi-
den vaikutuksesta. Toisin sanoen, vaikka niillä ei ole ajan ja kuntatyypin suh-
teen vaikutuksia psykososiaalisiin ongelmiin, niillä on selviä päävaikutuksia.

Psykososiaaliset ongelmat ovat selkeästi yleisimpiä Itä-Suomen läänissä.
Harvinaisimpia ne taas ovat Ahvenanmaalla ja Länsi-Suomen kunnissa. Lääni-
kohtaiset erot kaventuvat jonkin verran vakioitaessa kuntakoko sekä työikäis-
ten ja työttömien osuudet. Samoin kaupunkiseudun keskusten ongelmat käyvät
harvinaisemmiksi, kun nämä tekijät otetaan huomioon.

Mallin ulkopuolella suoritettujen korrelaatioanalyysien perusteella työttö-
myyden ja psykososiaalisten ongelmien välinen yhteys on selvintä Länsi-Suo-
messa ja ennemminkin vuosikymmenen alku- kuin loppupuolella. Ikärakenteen
yhteys (työikäisten osuudella mitattuna) psykososiaalisiin ongelmiin on taas
keskimääräistä vahvempi Etelä-Suomen läänin kunnissa.

4.4 Alueelliset hyvinvointierot
Kuntien ryhmittyminen hyvinvoinnin mukaan

Edellä on tarkasteltu sitä, kuinka väestön hyvinvointi ryhmittyy eri ulottuvuuk-
siksi ja kuinka nämä jakautuvat eri kuntatyyppien kesken. Analyyseissa todet-
tiin, että kuntatyypillä on selkeä yhteys väestön hyvinvointiin. Ilmiötä voidaan
lähestyä myös toisesta suunnasta: tarkastellaan sitä, millaisia ryhmiä kunnat
muodostavat väestön elintason ja psykososiaalisten ongelmien mukaan riippu-
matta kunnan hallinnollisesta luokituksesta. Tätä analysoidaan seuraavassa klus-
terianalyysin avulla vuoden 1998 tietojen avulla.

Suomen kunnista muodostettiin klusterianalyysin avulla viisi keskenään
mahdollisimman samanlaista ja samaan aikaan mahdollisimman erilaista kun-
taryhmää. Ryhmien lukumäärä pakotettiin viiteen sen vuoksi, että voidaan ver-
rata analyysia viiteen hallinnollisesti muodostettuun kuntaryhmään. Taulukko
15 antaa kuvan kunkin klusterin luonteesta. Taulukossa esitetään elintason ja
psykososiaalisten ongelmien keskiarvot eri klustereissa.

Taulukko 15. Elintason ja psykososiaalisten ongelmien ryhmäkeskiarvot
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Klusterianalyysissä muodostui kuntalaisten elintason ja psykososiaalisten on-
gelmien perusteella seuraavat kuntaklusterit: I korkean elintason ja vähäisten
ongelmien kuntaklusteri (60 kuntaa), IV korkean elintason ja yleisten ongelmien
klusteri (62), III matalan elintason ja hyvin vähäisten ongelmien klusteri (39),
II matalan elintason ja vähäisten ongelmien klusteri (181) sekä V matalan elin-
tason ja yleisten ongelmien klusteri (110). Taulukossa 16 esitetään kuntakluste-
reiden ja kuntaryhmien välinen yhteys.

Taulukko 16 vahvistaa raportin aiemmat tulokset elintason sekä psykoso-
siaalisten ongelmien ja kuntaryhmien välisistä yhteyksistä. Valtaosa jokaisen
kuntaryhmän kunnista sijoittuu sitä hyvin kuvaavalle klusterille. Tulos osoittaa
kuitenkin myös sen, että jokaisesta kuntaryhmästä löytyy myös yleisestä linjas-
ta poikkeavia kuntia.

Kaupunkikunnista esimerkiksi Espoossa, Kauniaisissa, Lohjalla ja Savon-
linnassa on keskimääräistä vähemmän psykososiaalisia ongelmia. Kaupungin
läheisen maaseudun kunnista on psykososiaalisia ongelmia keskimääräistä enem-
män esimerkiksi Karkkilassa, Orimattilassa, Rovaniemen maalaiskunnassa ja
Siilinjärvellä. Ydinmaaseudun kunnista suhteellisen korkeaan elintasoon ovat
yltäneet esimerkiksi Uusikaupunki, Säkylä, Outokumpu ja Karjaa. Harvaan
asutun maaseudun yleisestä linjasta poikkeavat vähäisten ongelmien vuoksi Iniö,
Leivonmäki ja Maksamaa sekä korkean elintason perusteella Inari, Suolahti,
Utsjoki ja Velkua.

Taulukko 16. Kuntien sijoittuminen eri kuntaklustereihin kuntatyypeittäin

Seuraavassa tarkastellaan ensin elintaso- ja psykososiaalisten ongelmien sum-
mamuuttujien perusteella muodostettujen kuntatyyppien alueellista jakautumis-
ta. Tämän jälkeen tarkastellaan työttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden, velka-
järjestelyjen ja itsemurhien alueellista vaihtelua. Alueellinen tarkastelu perus-
tuu vuoden 1998 lukuihin.
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Klusterit

5  (110)
4   (62)
3   (39)
2  (181)
1   (60)

Kuviossa 23 esitetään klusterianalyysillä muodostettujen erityyppisten
kuntien sijoittuminen maan eri osiin. Maantieteellisesti muodostuu kolme eri-
laista aluetta: korkean elintason ja vähäisten ongelmien kunnat (1, valkea), jot-
ka sijoittuvat usein kasvukeskusten läheisyyteen. Erityisen suuren ”onnela”-
alueen muodostavat pääkaupunkiseudun länsi- ja osin pohjoispuolelle sijoittu-
vat kunnat. Myös Turun, Tampereen ja Oulun seuduilla on kuntia, joilla menee
taloudellisesti hyvin samaan aikaan, kun psykososiaaliset ongelmat ovat suh-
teellisen harvinaisia.

Kuvio 23. Elintason ja psykososiaalisten ongelmien perusteella muodostuneet
kuntaklusterit
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Toisen alueellisen kokonaisuuden muodostavat länsirannikon tuntumassa ole-
vat Pohjanmaan kunnat. Vaikka niiden elintaso ei ole erityisen korkea, on niis-
sä psykososiaalisia ongelmia joko vähän tai erityisen vähän (2 & 3, vaaleanhar-
maa).

Kolmannen kuntaryhmän muodostavat alhaisen elintason ja yleisten psy-
kososiaalisten ongelmien kuntien ryhmittymä (5, musta). Tämäntyyppiset kun-
nat sijoittuvat suhteellisen usein Itä- ja Pohjois-Suomeen mutta muodostavat
eräänlaisen kielekkeen myös Keski-Suomen ja osin Etelä-Pohjanmaan alueille.
Harvaan asuttujen Itä- ja Pohjois-Suomen kuntien huono asema suhteessa mui-
den alueiden kuntiin on yhä edelleen nähtävissä, kuten on ollut siitä asti, kun
alueellisia vertailuja on tehty.

Työttömyys jakaa Suomen kunnat karkeasti kolmeen alueeseen: Pohjois-
ja Itä-Suomen pohjoisen kolkan korkean työttömyyden kuntiin, Väli-Suomen
keskimääräisen työttömyyden kuntiin ja Vaasan rannikkoalueen sekä eteläisim-
män Suomen alhaisen työttömyyden kuntiin. Työttömyyden alueellinen jakauma
vastaa pääpiirteissään edellä esitettyä väestön hyvinvoinnin jakaumaa korostaen
työmarkkinoiden toimivuuden yhteyttä väestön elintasoon ja ongelmiin (kuvio
24).

Kuva Suomesta muuttuu täysin, kun tarkastellaan työttömyyden luonnetta
ottamatta huomioon työttömyyden tasoa. Työttömyys on pitkäaikaistyöttömyyttä
erityisesti eteläisen Suomen kunnissa ja sielläkin valikoiden niin, että vierek-
käin voi olla erittäin korkean ja matalan pitkäaikaistyöttömyyden kuntia. Kar-
keasti yleistäen eteläisessä Suomessa useampi kuin joka viides työtön on pitkä-
aikaistyötön, kun keskisen ja pohjoisen Suomen kunnissa pitkäaikaistyöttömiä
on alle viidennes. Katkotaanko pitkittyviä työttömyysjaksoja työvoimaviran-
omaisten toimesta ”elintaso-Suomen” ulkopuolella paremmin vai liittyykö ero
kausityöttömyyteen? (Kuvio 24.)

Velkajärjestelyjen ja itsemurhien suhteellinen yleisyys jakautuu tasaisesti
eri puolille maata. Lievä painotusero näiden välillä on havaittavissa niin, että
itsemurhia tehdään enemmän maan itäosissa, kun taas velkajärjestelyjä teh-
dään enemmän maan länsiosissa. Molemmat ilmiöt ovat edustettuina Pohjois-
Suomessa. (Kuvio 25.)
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Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

26 ,4 to 39 ,6  (87)
23 ,4 to 26 ,4  (95)
21  to 23 ,4  (85)
16 ,9 to 21   (93)

4,1 to 16 ,9  (92)

Työttömät, % työvoimasta

21 ,1 to 37 ,4  (93)
18 ,2 to 21 ,1  (86)
16 ,2 to 18 ,2  (87)
13 ,1 to 16 ,2  (91)

1,7 to 13 ,1  (95)

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

26 ,4 to 39 ,6  (87)
23 ,4 to 26 ,4  (95)
21  to 23 ,4  (85)
16 ,9 to 21   (93)

4,1 to 16 ,9  (92)

Työttömät, % työvoimasta

21 ,1 to 37 ,4  (93)
18 ,2 to 21 ,1  (86)
16 ,2 to 18 ,2  (87)
13 ,1 to 16 ,2  (91)

1,7 to 13 ,1  (95)

Kuvio 24. Työttömien osuus (%) työvoimasta ja pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä vuonna 1998
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3,5 to 10,8   (97)
2,9 to 3,5   (67)
2,2 to 2,9   (93)
1,5 to 2,2   (98)
0  to 1,5   (97)

Velkajärjestelyjä/ 1000 as.

1,53 to 6,27   (93)
1,17  to 1,53   (85)
0,87  to 1,17   (93)
0,54  to 0,87   (87)
0  to 0,54   (94)

Itsemurhat/10000 as.

3,5 to 10,8   (97)
2,9 to 3,5   (67)
2,2 to 2,9   (93)
1,5 to 2,2   (98)
0  to 1,5   (97)

Velkajärjestelyjä/ 1000 as.

1,53 to 6,27   (93)
1,17  to 1,53   (85)
0,87  to 1,17   (93)
0,54  to 0,87   (87)
0  to 0,54   (94)

Kuvio 25. Velkajärjestelyt ja itsemurhat vuonna 1998
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5 Yhteenveto ja pohdinta

Hyvinvoinnin alueellista erilaistumista käsitteleviä tutkimuksia on tehty Suo-
messa viimeksi kuluneiden runsaan 20 vuoden aikana suhteellisen vähän. 1980-
luvulla kiinnostus hyvinvoinnin alueellisiin eroihin kasvoi ja aihetta käsittele-
vien tutkimusten määrä lisääntyi. 1990-luvulle tultaessa kiinnostus hyvinvoin-
nin alueellista erilaistumista kohtaan kuitenkin väheni. Nyttemmin on havaitta-
vissa kiinnostuksen lisääntymistä aihetta kohtaan muun muassa uusien teknii-
koiden myötä (esim. GIS).

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa väestön hyvinvointia ja sen muu-
toksia 1990-luvulla eri puolilla maata ja erityyppisissä kunnissa. Väestön hy-
vinvointia kuvaavat kuntakohtaiset tiedot koottiin Stakesin ja Tilastokeskuksen
olemassa olevista lähteistä. 1990-luvun kehitystä kuvaavat tiedot poimittiin vuo-
silta (1990), 1992, 1994, 1996 ja 1998. Raportti toimii samalla taustoituksena
Stakesin ”Kahtiajakautuva Suomi?” -hankkeen tuleville osille.

Raportissa käytiin läpi kuntien rakenteellisia tekijöitä ja väestön hyvin-
vointia kuvaavia tekijöitä. Kunnan rakennetta kuvattiin väestörakenteen ja elin-
keinorakenteen sekä kunnan taloudellista tilaa kuvaavien tekijöiden avulla.
Alueellisia eroja tarkasteltiin lähinnä kuntien kaupunkimaisuusasteen pohjalta.
Kuntien tyypittäminen kaupunkimaisuusasteen mukaan ”elää” kuitenkin koko
ajan. Väestön hyvinvointia kuvattiin talouteen, terveyteen, asumiseen, koulu-
tukseen ja työelämään liittyvillä tekijöillä. Lisäksi tarkasteltiin rikollisuutta ja
muita sosiaalisia ongelmia kunnissa.

Kaupunkiseudun keskuksia (yht. 40) luonnehtivat väkirikkaus, tiivis asu-
minen ja muuttovoittoisuus. Väestö oli keskimääräistä nuorempaa ja huolto-
suhde oli koko maan keskiarvoa huomattavasti parempi. Elinkeinorakenne poh-
jautui selkeästi palvelualoihin.

Kaupunkimaisissa kunnissa (yht. 14) oli huomattavasti vähemmän asuk-
kaita, väestö asui väljemmin ja oli nuorempaa kuin kaupunkiseudun keskuksis-
sa. Elinkeinorakenne rakentui ensisijassa palveluille, mutta myös osittain teol-
lisuudelle. Suhteellinen velkaantuneisuus oli koko maan keskiarvoa huomatta-
vasti suurempaa ja vuosikate asukasta kohden koko maan keskiarvoa huomat-
tavasti alhaisempi.

Kaupunkien läheisen maaseudun (yht. 160) kunnille oli tyypillistä kau-
pungin ja maaseudun ”välimaastoon” sijoittuminen. Väkiluvultaan tähän ryh-
mään kuuluvia kuntia luonnehti ”pikkukaupunkimaisuus”, ja niissä asuttiin
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väljästi. Kunnan rajat ylittävä muuttoliike oli hyvin vähäistä ja väestö oli lapsi-
voittoista. Elinkeinoelämä rakentui palvelu- ja teollisuuselinkeinojen varaan.
Kunnan talous oli suhteellisen hyvässä kunnossa.

Ydinmaaseutua (yht. 145) luonnehtivat asukkaiden vähyys, muuttotappiol-
lisuus, vanhusvoittoisuus sekä huono huoltosuhde. Elinkeinoelämä rakentui maa-
ja metsätalouden, teollisuuden sekä palveluelinkeinojen varaan.

Harvaan asuttuja maaseutukuntia (yht. 93) luonnehtivat asukkaiden vä-
hyys, harva asuvuus ja voimakas väestön poismuutto. Väestö oli lapsi- ja van-
huusvoittoista sekä työelämässä toimivia oli vähän. Elinkeinoelämä rakentui
maa- ja metsätalouden sekä palveluelinkeinojen varaan. Taloutta luonnehtivat
suhteellisen velkaantuneisuuden vähäisyys ja keskimääräistä korkeampi vuosi-
kate.

1990-luku yksittäisten tekijöiden valossa

Keskimääräinen vuosikate asukasta kohden oli supistunut vuodesta 1994 vuo-
teen 1996 kaikissa kuntamuodoissa. Suhteellisesti eniten vuosikate oli supistu-
nut kaupunkimaisissa kunnissa ja vähiten kaupunkiseudun keskuksissa.

Vuosina 1990–1996 elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset olivat yh-
denmukaiset  kaikissa kuntamuodoissa. Palveluissa toimivien keskimääräiset
osuudet kasvoivat samaan aikaan, kun maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuu-
dessa toimivien osuudet supistuivat. Kaikissa kuntaryhmissä työllisten osuus
väestöstä supistui 1990-luvun aikana. Vuoden 1994 jälkeen työllisten keski-
määräinen osuus väestöstä kasvoi ainoastaan kaupunkiseudun keskuksissa.

1990-luvulla ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun asukkaiden
määrä väheni. Asukkaiden määrä lisääntyi kaupunkiseudun keskusten ohella
myös kaupunkimaisissa kunnissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla. Näyt-
tää siltä, että mitä kauempana kunta sijaitsi kaupunkiseudun keskuksesta, sitä
vähäisempää väestönkasvu oli ja lopulta väestön kasvu kääntyi negatiiviseksi.
Tämä näkyy myös huoltosuhteessa. Maaseutumaisissa kunnissa saattaa sataa
työikäistä kohden olla 8–15 huolettavaa enemmän kuin kaupunkimaisissa kun-
nissa. Huoltosuhde on ollut ja on edelleen epäedullisin ydinmaaseudulla ja
harvaan asutulla maaseudulla.

Korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus lisääntyi tarkasteluajanjakso-
na kaikissa kuntaryhmissä. Samalla enintään peruskoulun suorittaneiden osuus
on supistunut koko 1990-luvun.

Harvaan asutulla maaseudulla työttömyysaste on ollut vuosina 1992–1998
koko maan keskiarvoa ja kaikkia muita kuntaryhmiä korkeampi. Kun vuoden
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1994 jälkeen työttömyysaste aleni koko maassa, niin harvaan asutulla maaseu-
dulla työttömyysasteen aleneminen alkoi vasta myöhemmin. Pitkäaikaistyöttö-
mien osuus työttömistä on ollut suurin kaupunkiseudun keskuksissa ja vähäisin
ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla.

Vuosina 1992–1998 kunnallisissa sairaaloissa hoidettujen potilaiden mää-
rä väheni. Maaseutumaissa kunnissa suhteellinen potilaiden määrä kuitenkin
lisääntyi. Kaikissa kuntaryhmissä kaupunkiseudun keskuksia lukuun ottamatta
psykiatrian erikoisalan potilaiden suhteellinen määrä kasvoi vuosina 1994–1998.

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä lisääntyi kaikissa kuntaryhmissä
vuoteen 1996 asti, minkä jälkeen työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on su-
pistunut. Ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla työkyvyttömyys-
eläkkeellä on huomattavasti suurempi osa työikäisistä kuin muissa kuntaryh-
missä.

Väkivaltarikokset ovat selkeästi yleisempiä kaupunkikunnissa kuin maa-
seutukunnissa. Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten suhteellinen määrä
on kuitenkin kasvanut  harvaan asutulla maaseudulla selvästi muita kuntaryh-
miä enemmän.

Omaisuusrikosten suhteellinen määrä on supistunut. Omaisuusrikokset
keskittyvät selkeästi kaupunkimaisiin kuntiin. Sen sijaan huumausainerikosten
määrä on 1990-luvun aikana kasvanut.

Alkoholin käyttöön liittyviä kuolemia tapahtui eniten harvaan asutulla
maaseudulla ja vähiten kaupunkien läheisellä maaseudulla. Sen sijaan kun huo-
mioon otettiin vain alkoholikuoleman pääasiallinen syy, kuolemia tapahtui eni-
ten kaupunkimaisissa kunnissa.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt.
Sijoituksia tehtiin keskimääräistä enemmän kaupunkiseudun keskuksissa. Si-
joitukset olivat selkeästi yleisempiä kaupunkimaisille kunnilla kuin maaseutu-
maisille kunnilla. Suhteellisesti eniten lasten ja nuorten sijoitukset kuitenkin
lisääntyivät ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla. Myös avohuol-
lon piirissä olevien lasten ja nuorten määrät olivat lisääntyneet huomattavasti
kaikissa kuntaryhmissä.

Verokertymien määrä asukasta kohden noudatti kaikissa kuntaryhmissä sa-
maa kehitystä. Vuosina 1992–1994 verokertymien määrä asukasta kohden vä-
heni, mutta vuoden 1994 jälkeen se on kasvanut. Keskimäärin eniten veroker-
tymiä asukasta kohden on kaupunkiseudun keskuksissa ja vähiten harvaan asu-
tulla maaseudulla.

Koko maassa velkajärjestelyhakemusten määrä 1 000 asukasta kohden vä-
heni vuosina 1994–1997 lähes kolme viidesosaa. Suhteellisesti eniten velkajär-
jestelyhakemusten osuus väheni kaupunkimaisissa kunnissa ja kaupungin lä-
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heisellä maaseudulla. Velkajärjestelyhakemuksia tehtiin keskimääräistä enem-
män ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla.

Toimeentulotukea saaneiden osuus väestöstä on ollut suurin kaupunkimai-
sissa kunnissa, mutta myös harvaan asutulla maaseudulla. Toimeentulotukea
saaneiden osuus on vuoden 1996 jälkeen vähentynyt koko maassa ja kaikissa
kuntaryhmissä harvaan asuttua maaseutua lukuun ottamatta.

Tiivistäen hyvinvointimuutokset voidaan esittää seuraavasti (taulukko 17):

Taulukko 17. Keskeiset muutokset kuntaryhmien välillä 1990-luvulla

Suomalainen kuntarakenne näyttää olevan toisaalta eriytymässä, mutta joiden-
kin seikkojen osalta yhtenäistymässä. Milloin muutoksia on väestön hyvinvoin-
nissa havaittavissa, ovat muutokset ennemminkin kuntien välisten erojen kas-
vua kuin vähentymistä.

Erojen kasvu on lisääntynyt koulutuksen, tulojen, huumerikollisuuden, työt-
tömyyden sekä terveydentilan osalta. Päinvastaista kehitystä on tapahtunut asu-
mistason, omaisuusrikollisuuden ja osin elinkeinorakenteen osalta.
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Erojen kasvua on havaittavissa myös rakenteellisten tekijöiden kohdalla.
1990-luvulla kunnat ovat eriytymässä työllisten osuuden, huoltosuhteen ja
muuttojen suhteen. Myös lastensuojelussa ovat kuntien väliset erot kasvaneet.

Hyvinvoinnin ulottuvuudet

Väestön hyvinvointi ryhmittyi viiteen ulottuvuuteen. Ensimmäinen ulottuvuus
(elintaso) muodostui tekijöistä, jotka kuvaavat ihmisten tulotasoa, koulutusta-
soa, terveydentilaa ja asumistasoa. Toinen ulottuvuus (psykososiaaliset ongel-
mat) nivoi yhteen erilaisia väestön psykososiaalista tilaa kuvaavia seikkoja.
Näitä ovat psykiatristen potilaiden määrä, väkivaltarikosten määrä, alkoholi-
kuolemat, lastensuojelutapaukset ja toimeentulotuen (sosiaalityön) saanti. Kol-
mannella ulottuvuudella yhdistyivät työttömyys, toimeentulotuen saanti, kes-
kiasteen koulutus ja asumistaso. Neljäs kokonaisuus koostui pitkäaikaistyöttö-
myyden ja osin työttömyyden yleisyydestä. Viidennen ulottuvuuden muodosti-
vat itsemurhat, velkajärjestelyt ja alkoholikuolemat.

Väestön elintaso on kohonnut suhteellisen tasaisesti vuosikymmenen puo-
livälin – taloudellisen laman syvimmän hetken – jälkeen. Samalla erot kunta-
ryhmien välillä  kasvoivat, vaikka erot olivat suhteellisen selvät jo vuosikym-
menen alkuvuosina. Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kunnista vain muuta-
mat kuuluivat kuntien parhaimmistoon elintason osalta vuonna 1992. Kaupun-
kien läheisen maaseudun kunnissa tilanne oli tuolloinkin jonkin verran parem-
pi. Kaupunkiseutujen keskuksissa ja kaupunkimaisissa kunnissa elintaso oli
tuolloin korkein.

Erojen kasvu kuntaryhmien välillä kaupunkien hyväksi ja maaseudun tap-
pioksi ei ole seurausta tasaisesta kasvusta eri elintason ulottuvuuksilla vaan
ennemminkin kaupunkien kyvystä kasata elintasoa kokonaisvaltaisesti.

Väestön elintaso liittyi (kuntatyypin ja ajan ohella) kunnan elinkeino- ja
ikärakenteeseen, työllisten määrään sekä asukastiheyteen. Mitä suurempia ovat
työllisten osuus ja asukastiheys, sitä korkeampi on elintaso. Elintasossa on myös
selviä läänikohtaisia eroja. Kunnan vanhuspainottuneisuus ja maataloudessa
toimiminen indikoivat alhaista elintasoa. Yhteys ei kuitenkaan ole suoraviivai-
nen niin, että kaikki kuntatyyppien väliset erot voitaisiin selittää väestö- ja elin-
keinorakenteen eroilla. Näyttää myös siltä, että aivan vuosikymmenen loppu-
puolella näiden rakennetekijöiden kuntaryhmiä lähentävä vaikutus olisi heik-
kenemässä. Elintasojen eroja tai selityksiä olisi siis haettava uusista suunnista.

Alueellisten erojen tarkastelu nostaa esiin mielenkiintoisen tuloksen ns.
kasvukeskusten säteilyvaikutuksista ympäröiviin kuntiin. Tällainen säteilyvai-
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kutus on tässä aineistossa havaittavissa lähes ainoastaan Etelä-Suomen osalta,
ehkä myös jonkin verran Länsi-Suomessa. Sen sijaan muualla Suomessa läänien
keskuskunnat eivät kykene kohottamaan ympärillä olevien kuntien elintasoa.
Voidaan esittää kysymys, ovatko nykyiset kasvukeskukset maakunnissa liian
heikkoja vai onko niin, että vahvatkin kasvukeskukset kykenevät kohottamaan
ainoastaan välittömässä vaikutuspiirissään olevien ihmisten elintasoa.

Myös psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet vuosikymmenen loppua
kohden tultaessa, erityisesti kaupunkikunnissa ja harvaan asutulla maaseudulla.

Harvaan asutun maaseudun väestö kärsii sosiaalisista ongelmista samalla,
kun se putoaa nousukauden elintason kasvusta. Näin se muodostaa suomalai-
sen hyvinvointiyhteiskunnan pussinperän, joka vaatii osakseen paljon huomio-
ta (palveluja, tulonsiirtoja) mutta kasvattaa bruttokansantuotetta vain vähäises-
sä määrin.

Kolmas hyvinvointityyppi muodostuu kaupungin läheisestä maaseudusta.
Siellä yhdistyvät kohtuullinen elintaso ja sen tasainen kohoaminen sekä vähäi-
nen psykososiaalisten ongelmien esiintyminen.

Psykososiaaliset ongelmat näyttivät olevan yhteydessä samoihin tekijöi-
hin kuin elintasokin. Rakenteellisista tekijöistä psykososiaalisia ongelmia se-
littävät keskeisesti kunnan koko, työikäisten osuus väestöstä ja työttömien osuus
työvoimasta. Näiden jokaisen kasvu lisää myös psykososiaalisia ongelmia: al-
koholikuolemia, väkivaltarikoksia, kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, toi-
meentulotuen käyttöä ja psykiatrisia potilaita. Samaan listaan voi lisätä myös
ongelmien päätepisteen, itsemurhat. Psykososiaaliset ongelmat ovat selkeästi
yleisimpiä Itä-Suomen läänissä. Harvinaisimpia nämä taas ovat Ahvenanmaal-
la ja Länsi-Suomen kunnissa.

Pohdintaa

Raporttimme alkuluvussa kehystimme tutkimustehtävää sellaisilla 1990-luvun
makrotrendeillä, joiden ansiosta elintaso- ja hyvinvointierot ovat sellaisia kuin
ovat. Näitä hyvinvoinnin ulkoisia tekijöitä ovat mm. maan sisäinen muuttoliike
sekä kehityksen (tuki)poliittinen säätely.

On liki tarpeetonta enää toistaa 1990-luvun maassamuuton kaikkia omi-
naispiirteitä. Riittää, kun muistamme, että väestönkasvu on keskittynyt muuta-
maan harvaan kaupunkiseutuun ja muuttotappiota kärsineiden alueiden jouk-
koon on perinteisen maaseudun lisäksi tullut monia pieniä ja keskikokoisia kau-
punkeja. Muuttoliike on muuttanut rajusti väestön ikä- ja sukupuolirakennetta.
Syrjäseuduilla on entistä enemmän iäkkäitä ihmisiä ja miesten osuus on suuri.
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Vielä on huomattava, että työpaikat ovat keskittyneet vielä voimakkaammin
kuin väestö (esim. Myrskylä 1997).

EU:n ja Suomen kansallisen tuen vaikutus muuttoliikkeeseen ja keskitty-
miseen näyttää olleen enintään tuotannon ja väestön kasautumiskehitystä hillit-
sevää. Valtiovallan tilaama selvitys osoitti EU-tuen lähinnä lisänneen tuloeroja
alueiden välillä. Samaan suuntaan ovat vaikuttaneet myös kansalliset päätökset
julkisen talouden tasapainottamisesta sekä maatalouden sopeuttamisesta EU-
järjestelmien mukaiseksi.

Näissä rajoissa voimme vielä kerran arvioida saamiamme tuloksia. Elinta-
soltaan menestyneitä ja tässä mielessä tavoiteltuja asuinympäristöjä ovat kau-
punkiseudun keskuskunnat sekä myös kaupunkien läheisen maaseudun kunnat.
Pääasiallinen ero näiden ryhmien välillä on psykososiaalisessa hyvinvoinnissa.
Vuosikausia kestänyt muuttovirta on suuntautunut juuri näihin kuntatyyppei-
hin. Suurissa kaupunkikeskuksissa urbaaniin elämään kuuluva ongelmaisuus
korostuu, ja se kyetään välttämään keskuksia ympäröivissä maaseutumaisissa
kunnissa ja kaupungeissa. Lähes idyllinomaisista läheisen maaseudun kunnista
käydään laajasti töissä keskuksissa. Tällöin elämässä voidaan yhdistää urbaa-
niin kuuluva korkeahko ja kova elintaso (työllisyys) sekä maaseutuun usein
liitetty levollisuus, väljyys ja disorganisaatiotekijöiden puuttuminen. Muut kau-
punkimaiset kunnat sijoittuvat elintaso–elämänlaatu-koordinaatistollamme lä-
helle kaupunkien keskustoja, häviten kuitenkin vähän molemmilla ulottuvuuk-
silla – niin hyvässä (elintaso) kuin pahassakin (ongelmaisuus).

Monessa mielessä merkittävä tutkimushavaintomme koskee  harvaan asu-
tun maaseudun kuntien kohtaloa. Näissä kunnissa näyttäisivät yhdistyvän sekä
hallitun että hallitsemattoman rakennemuutoksen seuraukset. Elinkeinoraken-
ne on yhä korostuneesti alkutuotannosta ja palveluista muodostuva ja väestöra-
kenne vinoutunut. Nämä kunnat samoin kuin ydinmaaseudun kunnat ovat osa
tyhjentyvää Suomea. Väestön tulot ovat kasvaneet selvästi muuta maata hi-
taammin ja ovat absoluuttisesti muita kuntatyyppejä ja koko Suomea alhaisem-
malla tasolla. Samaan aikaan harvaan asuttujen maaseutukuntien väestö sijoit-
tuu psykososiaalisen hyvinvoinnin osoittimilla ikään kuin väärään paikkaan –
heti urbaanien keskustojen ja muiden kaupunkien jälkeen kolmossijalle. Sosiaa-
liset disorganisaatiotekijät – psykiatriset ongelmat, alkoholiongelmat ja väki-
valta – eivät sittenkään yhdisty ainoastaan tiheään asutukseen ja kovaan, ano-
nyymiin elämänmenoon.

Päättäjien näkökulmasta harvaan asuttu maaseutu on hyvinvoinnin koordi-
naatistossamme eräänlainen anomalia. Se sijoittuu väärään paikkaan. Havain-
non tulisi antaa aihetta arvioida myös politiikkaa.
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Aluepolitiikan suunta ja kustannukset

Tuloksemme antavat aihetta pohtia Suomessa harjoitettua aluepolitiikkaa.  Alue-
politiikka on yhteiskunnan väliintulo markkinaehtoisiin prosesseihin. Suomen
tilanteessa oleellisin tällainen prosessi on keskittyminen ja sen näkyvin muoto
maan sisäinen muuttoliike. Talousneuvoston uusi raportti toteaa, että ”pitem-
män päälle nuorten ja parhaiten koulutetun väestön keskittyminen harvoille
seuduille aiheuttaa suuria haasteita hyvinvointierojen kurissapitämiselle ja so-
siaaliselle koheesiolle” (Alueellinen kehitys ja…, 2000, 16).  Suomessa keskit-
tyminen tapahtuu noin 5–6 kasvukeskukseen. Ei ole mitään syytä olettaa, että
tämä kehitys päättyisi tai muuttaisi suuntaansa. Ns. uuden aluetaloustieteen
mukaan keskittävän kehityksen taustalla vaikuttavat itseään vahvistavat voi-
mat, joiden seurauksena kehitys kerran liikkeelle lähdettyään myös etenee no-
peasti. Voidaanko siis mitään tehdä?

Suomessa aluepolitiikkaa ohjaa laki alueiden kehittämisestä (1135/1993).
Tämän lain mukaan (julkisen sektorin) tehtävänä on mm. ”turvata alueiden vä-
estön elinolojen kehitys”. Lain lähtökohtana on, että kansalaisten elinolot voi-
daan turvata asuinpaikasta riippumatta. Aluepolitiikalle on tarjottu myös kult-
tuurisia, tasa-arvoon liittyviä sekä puolustuspoliittisia perusteluja. Sosiaalipo-
litiikka ja tasa-arvo ovat lähellä toisiaan.

Vahvaa tai edes nykyisen kaltaista aluepolitiikkaa on myös kritisoitu. Yksi
perustelu on tällöin alueen saamien julkisesti rahoitettujen panosten ja tuotta-
mien tuotosten välinen suhde, joka usein esitetään laskelmana, jonka mukaan
Uusimaa ja etelä laajemmin antavat valtiolle runsaasti enemmän kuin saavat
valtiolta, ts. etelä elättää Itä- ja Pohjois-Suomea.

Suomessa on 1980-luvulla siirrytty ns. ohjelmaperusteiseen aluepolitiik-
kaan. Kaukana ovat ajat, jolloin (alue)poliittisin päätöksin sijoitettiin korkea-
kouluja ja valtionyhtiöiden toimintoja (kehitys)alueille. Nykyisessä suuntauk-
sessa ei siis enää tähdätä kokonaiskasvun uudelleenjakoon, vaan alueiden omien
voimavarojen ja innovaatioiden hyväksikäyttöön. Muuttotappioalueiden näkö-
kulmasta tämä merkitsee, että olisi otettava käyttöön se vähä, mitkä keskitty-
misprosessissa on käteen jäänyt.

Menossa olevassa keskittymiskehityksessä yksi keskeinen tekijä on ns.
kriittinen massa. Mikäli muuttotappioalueiden väestö, osaaminen ja yrityspo-
tentiaali vähenevät kriittisen massa alapuolelle, saattavat alueen edellytykset
pysyä kehityksen kelkassa heiketä entisestään. Ympäristön puhtaus, hiljaisuus,
elämykset ja halpa asuminen eivät ole kilpailukykyisiä suureita työpaikkojen ja
palvelujen kanssa. Toimeentulon lisäksi muitakin hyvän elämän kriteereitä on
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oltava vähimmäismäärä, muuten vaihtoehto karsiutuu valinnassa (Suomen uus-
jako, 1999, 22).

Tutkimuksen eettinen tehtävä on aluepolitiikan yhteydessä osoittaa valitun
kehitystien sosiaalisia ja inhimillisiä kustannuksia, tässä tapauksessa ei-toivot-
tuja vaikutuksia. Osoittamamme hyvinvointierot viittaavat siihen, että aluepo-
litiikkaa ohjaavan lainsäädännön sosiaalipoliittiset ja tasa-arvoon liittyvät peri-
aatteet eivät enää tyydyttävästi toteudu.
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