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1

JOHDANTO

Kaupungistuminen on yksi 2020-luvun globaaleista megatrendeistä. Sama ilmiö
vaikuttaa myös Suomessa vahvasti. Niillä alueilla, joissa tapahtuu väestökatoa,
myös ikääntyvän väestön osuus kasvaa. (Sitra 2020.) Suomessa väestönkasvu
keskittyy eniten Uudellemaalle, jossa muuttovoitto on ollut viime vuosina jopa
suurempaa kuin ennusteissa on pystytty arvioimaan (Kuntalehti 2019). Toisaalta
maaseudulle muutto on alkanut kiinnostamaan aiempaa enemmän, vaikka se ei
vielä varsinaisesti näy koko maan tilastoissa. Asenneilmasto vaikuttaisi kuitenkin
olevan muuttumassa, Vainion (2019) mukaan lähes miljoona ihmistä harkitsee
vakavasti muuttoa maaseudulle. Näistä ihmisistä enemmistön muodostavat
työssäkäyvät.

Lapin väkiluku puolestaan vähentyy tasaiseen tahtiin. Vuoteen 2040 ulottuvan
Tilastokeskuksen pitkän aikavälin väestöennusteen mukaan Lapin kunnissa
väestökehitys on positiivista ainoastaan Rovaniemellä ja Inarissa. Suhteellisen
kasvun ennustetaan olevan kaikkein voimakkainta Inarin kunnassa, sillä
ennusteen mukaan Rovaniemellä väestö lisääntyy vuoteen 2040 mennessä +3,4
prosenttia ja Inarin kunnassa peräti +4 prosenttia. Eniten väestö puolestaan tulee
vähenemään

Posiolla

-31,9

prosenttia

ja

Sallassa

-29,8

prosenttia.

(Tilastokeskus 2020a.) Inarin kunnan väestökehitykseen kohdistuva ennuste on
mielenkiintoinen ja se vaikuttaa olevan yleisen trendin vastainen. Sijainniltaan
syrjäiseltä vaikuttava, arktinen, harvaan asuttu ja pinta-alaltaan Suomen suurin
kunta on kuitenkin onnistunut luomaan vetovoimaa, joka konkretisoituu
positiivisena asukasluvun kehityksenä ja vireänä yritystoimintana.

Kuntien rahoitus syntyy käytännössä kolmesta eri lähteestä: suorista tuloveroista,
käyttötalouden valtionosuuksista ja muista tulonlähteistä, joita ovat esimerkiksi
vuokratulot, omaisuuden myyntitulot, kunnallisten liikelaitosten tuotto ja erilaiset
palvelumaksut (Ilmakunnas, Malmi, Riipinen & Vainio 2020, 22). Merkittävä osa
kuntien rahoituksesta muodostuu valtion maksamasta laskennallisesta kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta, josta maksetaan

kuntien sosiaali- ja

terveydenhuolto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen
kulttuuritoimi

ja

taiteen

perusopetus.

Näistä

kaksi

jälkimmäistä

ovat

asukasperusteisia. (Valtiovarainministeriö 2020.) Kunnan asukasluvulla on siis
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merkitystä. Se vaikuttaa kuntatalouden lisäksi muun muassa kunnan yleiseen
toimeliaisuuteen,

työpaikkojen

määrään,

yritystoimintaan,

asukkaiden

hyvinvointiin, kunnan tuottamiin palveluihin ja kunnan imagoon. Kunnan fyysisten
rajojen sijainti on sovittu ja piirretty karttaan ja Inarin luonto on upea kaikessa
loistossaan, mutta usein kuulee sanottavan yleisellä tasolla, että kunta on yhtä
kuin sen asukkaat.

Inarin kunnan hallinnollisen keskuksen Ivalon läheisyydessä sijaitsevan Suomen
kuudenneksi vilkkaimman ja Euroopan unionin pohjoisimman lentoaseman noin
10 miljoonan euron arvoinen laajennus valmistui vuonna 2019. Samalla
lentoaseman palveluja kehitettiin vastaamaan kasvaneisiin lentoliikenne- ja
matkustajamääriin. Vuoden 2019 lentomatkustajamäärä oli 239 753 matkustajaa.
Ensimmäisellä

vuosineljänneksellä

kansainvälisten

tilauslentojen

matkustajamäärä oli 4 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Suomen
kauneimpana ja elämyksellisimpänä pidetyn lentoaseman konepaikkojen määrä
lähes kaksinkertaistettiin ja sen terminaalitiloja laajennettiin. (Finavia 2020; Sarja
2020a, 13.)

Inarin kunnan alueella asuntorakentaminen on ollut poikkeuksellisen kiivasta
2010-luvun aikana, sillä vuokra-asunnoista on ollut huutava pula jo vuosien ajan.
Yksityiset rakennuttajat ovat rakentaneet rivi-, luhti- ja kerrostaloja. Myös kunta
on rakennuttanut uusia vuokra-asuntoja. Vuonna 2018 alueelle valmistui 100
asuntoa, joista 60 oli vuokra-asuntoja. Vuonna 2018 Inarin Vuokra-asunnot Oy:n
vuokra-asuntojonossa oli 140 hakemusta. (Talvitie 2018.) Asuntojen hintataso
on tällä hetkellä korkealla. Inarin kunnan alueella on suunnitteilla mittavia
matkailurakentamisen investointeja, koska matkailijoita tulisi enemmän kuin
voidaan tällä hetkellä majoittaa erityisesti joulu- ja talvisesonkeina. Näyttelijä
Jasper Pääkkösen Inarijärven rantaan Nanguniemeen suunnittelema korkean
profiilin erähotellihanke on saanut paljon huomiota (Tynkkynen 2019).

Inarin kunta on käynnistänyt Ivalossa historiansa suurimman, noin 25 miljoonan
euron arvoisen investoinnin. Ivalojoen rantaan luonnonkauniille paikalle
rakennetaan noin 500 oppilaan koulu- ja kulttuurikeskus, johon sijoitetaan muun
muassa koulupalvelut, kansalaisopisto, liikuntahalli, auditorio ja valmistuskeittiö.
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Investointi toteutetaan elinkaarihankkeena, johon sisältyy vanhojen rakennusten
purkaminen, uudisrakentaminen sekä ylläpito ja käyttäjäpalvelut 20 vuoden ajan.
Rakennustyöt alkoivat kesällä 2020 ja niiden on määrä valmistua kesällä 2022.
(Inarin kunta 2020a.) Saariselälle valmistui vuoden 2019 lopulla uusi päiväkoti,
joten

kunta

panostaa

voimakkaasti

opetustoimen

investointeihin

ja

lapsiperheiden palveluihin (Inarin kunta 2019a). Myös muita merkittäviä
investointeja

on

suunnitteilla,

kuten

Inarin

kirkonkylän

koulukeskuksen

rakentaminen. Laineen (2020a) mukaan kunnan kannalta on hyvä, että julkiset
investoinnit,

kuten

koulukeskushanke,

rajavartiolaitoksen

investoinnit

ja

Saamelaismuseo Siidan laajennustyöt ovat toteutuksessa. Myös yritykset ovat
investoineet

kuntaan

paljon

ja

luoneet

sen

myötä

työpaikkoja. Kokonaisuudessaan ajatellen ajat ovat haasteelliset, mutta Inarin
kunta tulee selviämään niistä.

Työikäisen väestön osuus asukkaista 2018

Lapin maakunta

Pohjois-Lapin seutukunta

Inarin kunta

59 %

60 %

60 %

61 %

61 %

62 %

62 %

63 %

Kuvio 1. Työikäisen väestön osuus asukkaista 2018 (mukaillen Tilastokeskus
2020b)

Inarin kunnan talous on vahva ja sen tuloveroprosentti 19 on alhaisin koko
Lapissa (Kuntaliitto 2019, 10). Inarin veroprosentti pyritään pitämään samana
myös tulevaisuudessa (Laine 2020a). Matkailuelinkeino liitännäispalveluineen
kasvaa, se on muodostanut Inariin kokonaisen klusterin, joka työllistää
enenevässä määrin myös ulkomaalaisia työntekijöitä ja kiihdyttää investointeja
(House of Lapland 2020). Inarin kunta on monilla kuntien tilaa mittaavilla

4

indikaattoreilla elinvoimainen ja kehittyvä. Inarin kunnan työikäisen väestön
(Kuvio 1) osuus asukkaista on suurempi kuin Pohjois-Lapin seutukunnassa ja
Lapin maakunnassa (Tilastokeskus 2020b).

Inarin kunnan positiivinen kehitys vaikuttaa poikkeukselliselta ja indikoi
elinvoimaa. Saavalainen (2020) nimittää tätä ilmiötä Inarin ihmeeksi Helsingin
Sanomissa. Sen lisäksi, että Inariin tulee vuosittain satojatuhansia matkailijoita,
niin joillekin voi tulla uutena tietona se, että Inarin kunnan alueella keskellä
tuhansien hehtaarien suoalueita Test World Oy pyörittää tarkasti varjeltua ja
suojattua autotestauksen miljoonien arvoista liiketoimintaa ympärivuotisesti.
Suuri osa testauksesta tapahtuu laboratorio-olosuhteissa ja suljetuilla radoilla,
mutta joskus naamioituja automallien prototyyppejä voi näkyä myös liikenteessä.
Autotestaus on Inarissa niin merkittävää toimintaa, että sen tuomat työpaikat ja
yhteisöverot kartuttavat Inarin kunnan taloutta. Testaustoiminnan epäsuorat
kerrannaisvaikutukset aluetaloudelle ovat monta kertaa suuremmat kuin itse
testaustoiminnan. Maailman pohjoisin rengas- ja autotestausyritys Test World Oy
on osa Millbrook Proving Ground Ltd -konsernia (Millbrook 2020).

Inarin kunnalla menee siis hyvin. Mille tahansa Suomen kunnista tai
kaupungeista olisi kova työ pystyä samaan. Herää mielenkiinto siitä, minkälaisia
ihmisiä väestökehitystä kuvaavien lukujen ja ilmiöiden takaa oikeastaan löytyy,
mitkä syyt ja taustatekijät ovat vaikuttaneet siihen, että kuntaanmuuttajat
valitsivat asuinpaikakseen juuri Inarin kunnan. Näiden syiden tutkiminen voi lisätä
Inarin kuntaanmuuton ilmiön ymmärtämistä.
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2

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

2.1

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia
Inarin kuntaan muuttoa vuonna 2019. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä
ovat Inarin kunnan vetovoimatekijöitä kuntaanmuuttajien näkökulmasta, mitkä
ovat heidän kuntaan muuttonsa motiivit, ovatko kuntaanmuuttajat toteuttaneet
kuntademokratian mukaista osallisuutta asuessaan Inarissa ja kokevatko he
yhteisöllisyyttä (Kuvio 2). Kohderyhmänä ovat tarkasteluajanjaksona vuonna
2019 Inarin kuntaan muuttaneet henkilöt. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on
vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
● Mitkä ovat Inarin kunnan vetovoimatekijät kuntaan muuttajien
näkökulmasta?
● Mitkä ovat kuntaan muuton motiivit ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
muuttoon?
● Ovatko kuntaanmuuttajat kokeneet yhteisöllisyyttä ja jos, niin miten?
● Ovatko kuntaanmuuttajat toteuttaneet osallisuutta ja jos ovat, niin miten?

Vetovoimatekijät

Kuntaanmuuton
motiivit

Inarin kunta
Yhteisöllisyyden
kokeminen
Kuvio 2. Tutkimuskysymykset

Osallisuuden
toteuttaminen
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2.2

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkittavasta ongelmasta riippuu se, mitä
tutkimusotetta käytetään. Tutkimusote voi olla kvalitatiivinen eli laadullinen tai
kvantitatiivinen eli määrällinen. Näitä kahta tutkimusotetta voidaan myös käyttää
onnistuneesti

täydentämään

toinen

toistaan.

(Heikkilä

2014,

14–15.)

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on saada tallennettua tutkittavien
kokemus todellisuudesta (Vilkka 2015, 75). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään
käsittämään tutkittavan ilmiön tarkoitusta ja syvempää käsitystä. Tämä tarkoittaa
tutkittavien henkilöiden näkökulmien ja kokemusten huomioimista. Laadullinen
tutkimusmenetelmä perehtyy tutkittavaan ilmiöön liittyviin ajatuksiin ja tunteisiin.
Tiedonkeruun

kohteena

suositaan

ihmistä

ja

kohdejoukko

valitaan

tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla. (Hirsjärvi ym. 2009, 160–164.)
Tiedonantajien valinnan tulee siis olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa.
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tieto kerätään henkilöiltä, jotka
tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta
asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 72.)

Tässä

opinnäytetyössä

käytettiin

laadullista

eli

kvalitatiivista

tutkimusmenetelmää. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen
elämän kuvaaminen, ei teorian tai oletusten testaaminen. Tutkittavaa kohdetta
tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja aineisto hankitaan luonnollisissa
ja todellisissa tilanteissa. Tutkijan pyrkimyksenä on tuoda esille uusia asioita ja
näkökulmia.

Laadullinen

tutkimus

pyrkii

ymmärtämään

mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti tutkittavan kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä
(Hirsjärvi ym. 2009, 160–164.) Menetelmää käytetään ymmärtämään ihmisten
uskomuksia, kokemuksia, asenteita, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta einumeerisena tietona (NationaI Center for Biotechnology Information, 2013).

Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään henkilön ja yhteisön välisiä
monikerroksisia merkityksiä, yksilön ja kulttuurin käytäntöjä sekä niiden
materiaalisen ympäristön asiayhteyksiä (Tolley ym. 2016, 13). Tutkimuksen
teorian muodostaminen vaatii syvällistä tuntemusta, jonka ainoastaan laadullinen
tutkimus voi tuottaa (Shah & Corley 2006, 1). Laadullisessa tutkimuksessa
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tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tarkastellaan sen mukaisesti
monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Tutkimukselle yleinen piirre on myös se, että
toteutus on joustavaa ja tutkimussuunnitelma muotoutuu olosuhteiden mukaisesti
tutkimuksen

edetessä.

(Hirsjärvi

ym.

2009,

160–164.)

Laadullisessa

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan siinä pyritään kuvaamaan
jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan
teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2018, 72).
2.3

Aineistonkeruumenetelmä

Yleisimmin käytetyt aineistonkeruumenetelmät laadullisessa eli kvalitatiivisessa
tutkimuksessa ovat erilaiset haastattelut, kyselyt, havainnointi ja dokumenteista
saatava tieto. Kyselylomaketutkimus mielletään usein kvantitatiivisen eli
määrällisen

tutkimuksen

aineistonkeruumenetelmäksi,

mutta

sitä

on

mahdollisuus käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi
2018, 62–65). Laadullisessa tutkimuksessa kyselylomake ohjaa vastaajia
pysymään aiheessa ja siten osaltaan edistää tutkimusta, sillä haastattelut voivat
olla ajankäytön kannalta hyvin haasteellisia (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick
2008).

Kyselytutkimuksen

etuina

voidaan

pitää

sen

avulla

kerättävää

laajaa

tutkimusaineistoa. Tutkimukseen voi osallistua laaja joukko ihmisiä ja se
mahdollistaa monien asioiden kysymistä samalla kertaa. Kyselymenetelmä on
tehokas, se säästää tutkijan aikaa ja vaivaa. Huolellisesti suunnitellulta
lomakkeelta aineisto voidaan analysoida ja käsitellä tehokkaasti. (Hirsjärvi ym.
2009, 194–195.) Webropol-kysely voidaan jakaa joko julkisen linkin kautta
esimerkiksi verkkosivuilla ja Facebookissa tai henkilökohtaisella linkillä vastaajan
sähköpostiin. (Heikkilä 2014, 70.)

Harkitsimme aluksi aineistonkeruumenetelmäksi kirjeitse toteuttavaa kyselyä
paperilomakkeella,

mutta

valitsimme

Webrobol-kyselyn

tavoittaaksemme

mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti tutkimuksen
kohderyhmään kuuluvia eri puolilta Inarin kuntaa. Tutkimus toteutettiin
Internetissä olevalla puolistrukturoidulla Webropol-kyselyllä, joka oli suunnattu
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Inarin kuntaan vuonna 2019 muuttaneille. Puolistrukturoitu kyselylomake sisälsi
sekä laadullisia avoimia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä, joihin osaan
pystyi vastaamaan lisäksi sanallisesti. Laadullisessa tutkimuksessa kysymysten
täytyy olla perusteltuja tutkimuksen kannalta ja niiden täytyy tukea tutkimuksen
tavoitteita (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65). Avoimien kysymysten vähäisellä
rajaamisella vastaajilta pyritään saamaan välittömiä ja suunnittelemattomia
mielipiteitä (Vilkka 2015, 69).

Kyselylomake sisälsi yhteensä 21 kysymystä, jotka etenivät loogisessa
järjestyksessä,

jotta

kysymyksiin

vastaaminen

sujuisi

mahdollisimman

vaivattomasti. Kyselylomakkeen alussa esitettiin strukturoituja taustakysymyksiä,
joiden avulla halusimme selvittää esimerkiksi vastaajien ikää, sukupuolta ja
koulutustasoa. Avoimilla kysymyksillä annoimme vastaajille mahdollisuuden
vastata syvällisemmin ja laajemmin kysyttävään asiaan sekä tuoda omat
mielipiteensä esille vapaammin. Avointen kysymysten vuoksi tutkimuksemme
pääpaino on kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen, eli laadullisen
tutkimuksen lähestymistapa on ymmärtää henkilön ja yhteisön välisiä
monikerroksisia merkityksiä, yksilön ja kulttuurin käytäntöjä ja materiaalisen
ympäristön asiayhteyksiä (Tolley E. ym. 2016, 13.)

Laadimme suomen- ja englanninkieliset saatekirjeet, jotka sisälsivät linkin
Webropol-kyselyyn edelleen lähetettäväksi vuonna 2019 Inarin kuntaan
muuttaneille. Varmistaaksemme vastaajien yksityisyyden- ja tietosuojan,
Elinkeinot & kehitys Nordican edustaja lähetti saatekirjeet sähköpostitse suoraan
189 vastaanottajalle 4.5.2020 niin, että kenenkään vastaajan nimi tai muu
yksilöintitieto ei tullut tietoomme. Kyselyyn oli mahdollista vastata 31.5.2020
saakka. Määräaikaan mennessä saimme 35 vastausta, jotka olivat kaikki
suomenkielisiä.
2.4

Aineiston analysointi

Sisällönanalyysin
tutkimukseen.

menetelmiä
Lukuisista

voidaan

käyttää

tutkimukseen

kaikkeen
käytettävissä

laadulliseen
olevista

analyysimenetelmistä sisällönanalyysi on suosituin (Guthrie, Petty, Yongvanich
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& Ricceri 2004). Yksittäisen metodin lisäksi sisällönanalyysi on myös
menetelmäkokonaisuus,

joka

soveltuu

käytettäväksi

muiden

analyysimenetelmien rinnalla. Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan jaotella
löyhästi kahteen eri pääryhmään. Toinen sisällönanalyysin pääryhmä muodostuu
tiukasti teoreettisista malleista kuten grounded theory, fenomenologinen tai
fenomenologis-hermeneuttinen

analyysi.

(Sarajärvi

&

Tuomi

2017,78.)

Fenomenologisella tutkimustulosten analyysitavalla pyritään saamaan selville
tutkittavaan aiheeseen liittyvä kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Tällä
tutkimustavalla tutkitaan vastaajien kokemuksellista suhdetta ympäröivään
maailmaan. Kokemuksellisella suhteella pyritään löytämään vastaus siihen,
kuinka tutkittavat henkilöt ovat vuorovaikutuksessa ihmisiin, kulttuuriin ja
luontoon. Kokemukselliset suhteet ilmenevät ihmisten välisinä kokemuksina.
(Vilkka 2015, 108). Toiselle pääryhmälle on ominaista analyysimenetelmien
vapaampi toteutustapa osana sisällönanalyysia, jolloin voidaan soveltaa monia
teoreettisia ja epistemologisia otaksumia. (Sarajärvi & Tuomi 2017,78.) Vilkka
(2015,

105)

kuvailee

sisällönanalyysiä

laadullisen

tutkimusmenetelmää

metodiksi, joka kuvailee merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia, jotka ovat
kuvailtavissa sanallisesti.

Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät voidaan jakaa aineistolähtöiseen,
teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöinen analyysi kuvaa
tutkimusaineistoa teoreettisena kokonaisuutena, jossa analyysiyksiköitä ei ole
sovittu ennakkoon. Mikäli aineistolähtöisessä analyysissa on tavoitteena
painottaa loogista päättelyä, voidaan puhua induktiivisesta analyysista, joka voi
tutkinnallisten perinteiden pohjalta olla myös fenomenologinen. Aineistolähtöinen
analyysimenetelmä on toteutukseltaan vaikea, sillä jo käytetyt termit voivat ohjata
ajatuksia ja vääristää tuloksia. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 80–83.) Vilkan (2015,
105) mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on löytää aineistosta
toiminnan logiikka tai tutkimusaineistoon pohjautuva tyypillinen kertomus eli
tyyppikertomus. Teoriaohjaava analyysi sisältää apuna toimivia teoreettisia
kytkentöjä, mutta se ei ole suoraan teoriaan viittaava. Teoriaohjaavaan analyysiin
heijastuu jo hankitun tiedon vaikutus, joka ei testaa teoriaa vaan luo uutta.
Teorialähtöistä analyysia pidetään perinteisenä analyysimallina, jota käytetään
esimerkiksi luonnontieteiden tutkimuksessa. Teorialähtöinen analyysi pohjautuu
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aiempaan tietoon ja käsitteisiin. Tällä analyysilla voidaan testata tietoa uudessa
tutkimuksellisessa yhteydessä. Näiden kolmen analyysimuodon erot perustuvat
viitekehyksen, aineistonhankinnan, aineiston analyysin ja raportoinnin välisiin
eroavaisuuksiin. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 80–83.)

Aineistolähtöinen analyysimalli voidaan jakaa kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä
vaiheessa tieto redusoidaan eli tiivistetään ja pilkotaan osiin, jotta aineistosta
löydetään tutkimukselle olennaiset ilmaisut pelkistetysti. Toisessa vaiheessa
aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään kuvaavien käsitteiden perusteella luokkiin.
Klusterointivaiheessa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja mahdollisesti
eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Lopuksi ryhmitelty aineisto yhdistetään
luokiksi ja nimetään kuvaavin termein. Tutkimuksen kannalta oleellinen tieto
erotellaan abstrahoimalla eli käsitteellistetään muodostamalla teoreettinen
käsitteistö. (Hiltunen s.a., 18.) Merkityskokonaisuuksia havaitaan sisäisten
toisiinsa

liittyvien ja samankaltaisten

ilmaisujen perusteella, jolloin

ne

muodostava käsiteluokan. Yhdistämisvaiheessa erilliset merkityskokonaisuudet
kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 85–87.)

Sisällönanalyysi soveltuu dokumenttien systemaattiseen ja objektiiviseen
analysointiin. Dokumentti voi olla kirja, artikkeli, kirje, puhe tai mikä muu tahansa
materiaali, joka on muokattu tekstimuotoon. Tutkittavasta aiheesta pyritään
saamaan tiivis ja yleisluontoinen raportti samalla kun tekstistä etsitään
merkityksiä. Osa sisällönanalyysin maailmasuhteesta voi olla ulkopuolelta
tehtävää ilmiön ja todellisuuden tarkastelua, jonka keskiössä on ymmärtää
näkymätöntä. Sisällönanalyysin apuna voidaan käyttää kvantifiointia (Sarja
2020b), jolla tarkoitetaan aineiston laskemista, esimerkiksi kuinka monta kertaa
jokin sana esiintyy vastausten sanallissa kuvauksissa (Sarajärvi & Tuomi 2017
87–100).

Tiedonhankinnassa tärkeässä osassa olivat Tilastokeskuksen moninaiset tilastot
ja julkaisut, joita hyödynsimme erilaisten kuvioiden ja diagrammien laatimisessa.
Kuvioilla pyrimme helpottamaan havainnollistettavan aineiston tarkastelua ja
luettavuutta. Kirjoitimme tutkimuksen perustana olevan teoriaosuuden pääosin
ennen tutkimuksen toteuttamista.
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Kyselyn

sulkeuduttua

perehdyimme

tutkimusaineistoon

huolellisesti

saadaksemme hyvän kokonaiskäsityksen vastauksista. Analysoimme Webropolkyselystä saadun perusraportin aineistolähtöisesti redusoimalla aluksi olennaiset
esiin nousseet seikat, minkä jälkeen klusteroimme ja käsitteellistimme vastauksia
soveltuvilta osin. Kvantifioimme (Sarja 2020b) tärkeimmät sanat ja ilmaisut ja
toimme ne esiin analyysissa. Lopuksi yhdistimme saaduista vastauksista
samansisältöiset ilmaisut niiltä osin kuin se oli tarkoituksenmukaista. Toimme
tutkimuksen

kannalta

olennaisimmat

sisällöt

esiin

tiettyjen sanojen

ja

asiakokonaisuuksien mukaisesti. Saadut tutkimustulokset projisoituivat teoriassa
esitettyyn tausta-aineistoon.
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3

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

3.1

Inarin kunta

Opinnäytetyön toimeksiantajana on vuonna 1876 perustettu Inarin kunta, joka on
pinta-alaltaan Suomen suurin 17 334 km2, mikä kattaa 5 prosenttia koko Suomen
pinta-alasta. Luonto on kunnan valtava voimavara. Inarin kunta sijaitsee
pohjoiskalotissa Euroopan unionin pohjoisimmassa osassa. Inarin kunta rajoittuu
osittain Norjaan ja Venäjään ja sen naapurikuntia ovat Enontekiö, Kittilä,
Sodankylä ja Utsjoki (Inarin kunta 2020c). Harvaan asutussa Inarin kunnassa on
6 907 asukasta (Tilastokeskus 2020a). Asukkaista saamelaisten osuus on 2 141
henkeä. Ivalo on Inarin kunnan suurin kylä ja samalla sen hallinnollinen ja
kaupallinen keskus. Ivalon keskustaajamassa asuu noin 4 500 henkeä. Muita
kyliä (Kuvio 3) ovat Inari (kirkonkylä), Saariselkä, Nellim, Kaamanen, Kuttura,
Partakko, Sevettijärvi ja Raja-Jooseppi. (Inarin kunta 2020c.)

Kuvio 3. Inarin kunnan kylät (Inarin kunta 2020c)
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Inarin kunta on kansainvälinen matkailun suurkunta, jonka matkailusesongit
vaihtelevat vuodenaikojen mukaisesti. Vuonna 2019 Inarin kunnan alueella
vieraili 576 500 matkailijaa, joista suurin osa oli kansainvälisiä matkailijoita 63
prosenttia ja kotimaisia matkailijoita 37 prosenttia. (Inarin kunta 2020c.) Eniten
kansainvälisiä yöpymisiä (Kuvio 4) oli Iso Britanniasta, Saksasta, Ranskasta,
Kiinasta, Japanista ja Alankomaista.
Lähtömaa

Saariselkä

Muu Inari

Yhteensä

Iso-Britannia

47500

10400

57900

Ranska

16500

21100

37600

Saksa

18400

16600

35000

Kiina

14100

7500

21600

Japani

15500

15500

Alankomaat

10300

10300

Kuvio 4. Eniten yöpymisiä 2019 lähtömaan perusteella (mukaillen TAK Oy 2020)
Keskeisen sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien ansiosta Inarin kunta on kulttuurien
kohtauspaikka ja sieltä on suora yhteys Jäämerelle Näätämön tullitoimipaikan
kautta Norjaan. Lisäksi Inarin kunnan alueella sijaitsee Suomen ja Venäjän
virallinen

rajanylityspaikka

Raja-Joosepin

kylässä. Pitkällä

aikavälillä

tarkasteltuna Raja-Joosepissa rajanylitysten määrä kasvaa (Kuvio 5). Inari on
pitkään toiminut pysähdyspaikkana matkailijoille, joiden määränpää on PohjoisNorjassa, Euroopan pohjoisimmalla äärilaidalla sijaitseva Nordkapp. (Inarin kunta
2020c.)
Rajanylitykset Raja-Joosepissa
85000

80864

80000
77119

76861
75000

74063

70000
67931

65000

60000

2015

2016

2017

2018

2019

Kuva 5. Rajanylitykset Raja-Joosepissa (mukaillen Inarin kunta 2020c)
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Inarin kunta on Suomen ehkä riippuvaisin kunta kansainvälisistä asiakkaista.
Puolet kuntaan tulevasta rahaliikenteestä tulee ulkomaisilta matkailijoilta ja
yrityksiltä. Inarin kunta tarvitsee kansainvälistä liikennettä ja asiakkaita sekä
rajakauppaa. (Laine 2020a.)
Inarin alueella on runsaasti sekä vakinaisia että määräaikaisia palvelualan
työpaikkoja. Työikäistä väestöä työllistyy myös jalostukseen ja alkutuotantoon.
Elinkeinot jakautuivat vuonna 2018 kuvion 6 mukaisesti:
Elinkeinojakauma Inarissa v. 2018

6%

8%

84 %

Palveluala

Alkutuotanto

Jalostus

Kuvio 6. Inarin kunnan elinkeinojakauma (mukaillen Tilastokeskus 2020a)
Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus. Inarin
kunnan palveluksessa oli yhteensä 581 viranhaltijaa ja työntekijää vuonna 2019.
Yrityksiä oli 646 kappaletta. Inarin merkittävimpiä elinkeinoja ovat matkailu
liitännäispalveluineen, porotalous, kalastus, metsätalous, koulutus sekä muut
palvelualat. (Inarin kunta 2020c.) Inarin kunta on Lapin maakunnan 14. suurin
työnantaja (Sarja 2020b, 16). Merkittävä kansainvälinen ja kehittyvä elinkeino
Inarissa on kylmäteknologia, erityisesti auto- ja rengastestaus. Useaan kertaan
palkittu ja ensimmäisenä maailmassa ympärivuotiset talviolosuhteet takaavan
testaushallin käyttöönottanut Test World Oy sijaitsee Ivalossa (Test World Oy
2020).
Inarin kunnan iskulause “Inari on voimakas luonnostaan” kuvastaa hyvin Inarin
vetovoimaista ja suurelta osin koskematonta luontoa. Inarissa erilaisia
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suojelualueita on 10 948 km2, mikä on noin 72,2 prosenttia sen maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita. (Inarin kunta 2020c.) Kunnassa
sijaitsevat Lemmenjoen kansallispuisto, joka on Euroopan suurin tietön erämaaalue ja Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueelle levittäytyvä Urho
Kekkosen kansallispuisto (Saamenmaan Kylät 2020). Inarin päivitetyssä
kuntastrategiassa

Arktisen

Inarin

strategia

2030

-asiakirjassa

luontoon

pohjautuvia erikseen nimettyjä vahvuuksia ja ominaispiirteitä ovat:
•

monipuolinen luonto

•

järvet, tunturit ja joet

•

kansallispuisto, erämaa-alueet

•

hiljaisuus

•

väljää ja tilaa kaikille

•

selvät vuodenajat

•

ruskan loisto

•

kiehtova kaamos revontulineen.

(Inarin kunta 2019b)
Inarijärvi on maailman toiseksi suurin kokonaan Napapiirin pohjoispuolella
sijaitseva järvi ja samalla se on myös Suomen toiseksi suurin järvi
(Ympäristöhallinto 2019). Inarin kunnan alueella sijaitsee yli 10 000 järveä.
Inarijärvessä on yli 3300 saarta ja sen vesistöt laskevat Jäämereen. Pisimmältä
kohdalta järvi on noin 100 kilometriä ja sen keskisyvyys on 14 metriä, mutta sen
syvimmät kohdat ovat jopa 100 metrisiä. (Inarin kunta 2020c.) Veneiden
satamapaikkoja on Inarin kirkonkylällä, Veskoniemessä, Nellimissä, Koppelossa
ja Nanguniemessä (Inarin kunta 2020d). Suurimmat Inarijärveen laskevat joet
ovat Ivalon kylän halkaiseva Ivalojoki ja Inarin kirkonkylän läpi virtaava
Juutuanjoki (Ympäristöhallinto 2019). Mediayhtiö CNN nimesi Inarijärven yhdeksi
Euroopan kauneimmista matkailukohteista lokakuussa 2019 (Minihane 2019).
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Inarissa on yli 100 nimettyä tunturia, joista tunnetuin on Saariselän
matkailualueella sijaitseva Kaunispää. (Inarin kunta 2020c.)
3.2

Väestö

Väestötieteellisessä,

eli

demografisessa

tutkimuksessa

tarkastellaan

sosioekonomisia muuttujia, joita ovat muun muassa sukupuoli, ikä, siviilisääty,
syntyvyys, kuolleisuus ja muut sosiaaliasemaa kuvaavat muuttujat, kuten
äidinkieli. (Tilastokeskus 2020g). Inarin kunnassa miesten ja naisten välinen
sukupuolijakauma (Kuvio 7) on kaventunut pitkällä aikavälillä (Tilastokeskus
2020c). Mikäli samansuuntainen väestökehitys Inarissa sukupuolten välillä
jatkuu, molempia sukupuolia on vuoteen 2022 yhtä paljon tai naisten määrä
saattaa olla lähivuosina jopa suurempi kuin miesten määrä. Satunnaisvaihtelun
vaikutus voidaan sulkea pois, kun sukupuolten välistä osuutta tukitaan pitkällä
aikavälillä. Tämä vaikuttaa poikkeukselliselta, sillä nykytrendin mukaan
maaseutu ja harvaan asutut alueet nimenomaan kärsivät naiskadosta ja ne
miesvaltaistuvat jatkuvasti (Maaseutuparlamentti 2019). Ilmiötä selittänee se,
että koko Suomessa perusopetuksen opettajista 77,9 prosenttia on edelleen
naisia ja sairaanhoitajista 92,3 prosenttia. (Tilastokeskus 2020h.) Vuoden 2019
tiedoissa Inarin kunnan 581 työntekijästä102 oli miehiä ja 479 naisia ja samalla
eniten työllistävät hallintokunnat olivat sivistysosasto ja sosiaali- ja terveysosasto
(Inarin kunta 2020f, 149–150).

Inarin kunnan väestö sukupuolittain
4 200
4 000

3 800
3 600
3 400
3 200
3 000

2 800
1998

2008

Miehet

2018

Naiset

Kuvio 7. Väestön sukupuolijakauma (mukaillen Tilastokeskus 2020c)
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Tarkasteltaessa Lapin maakunnan väestörakennetta aikavälillä 1998-2018
(Kuvio 8), sukupuolten välinen suhteellinen osuus on 50 prosenttia vuosina
1998–2018. Vuoden 1998 kohdalla kuvion käyrissä näkyy eroa, joka syntyy, kun
miehiä oli Lapissa 991 enemmän kuin naisia, mutta prosentuaalisesti ero oli
edelleen 50 prosenttia. Vuonna 2008 miehiä oli Lapissa 385 enemmän ja vuonna
2018 enää 60 enemmän, joten sukupuolten määrän välinen ero kaventuu
jatkuvasti. (Tilastokeskus 2020d.)

Lapin maakunnan väestö sukupuolittain
100 000
98 000
96 000
94 000
92 000
90 000
88 000
86 000
84 000
1998

2008

Miehet

2018

Naiset

Kuvio 8. Lapin maakunnan väestö sukupuolittain (mukaillen Tilastokeskus
2020d)

Vuoden 2019 tietojen mukaan eri ikäryhmien välinen sukupuolijakauma Inarissa
oli pieni tai eroa ei ollut (Kuvio 9). Kaikkein vanhimmissa ikäluokissa on
havaittavissa

naisten

määrän

suurempi

osuus,

mikä

selittyy

naisten

korkeammalla eliniällä. (Kuntaliitto 2020.) Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan vuonna
1946–1950 syntyneitä, näiden osuus näkyy ikäpyramidissa leveinä palkkeina
(Nieminen 2004). Nuorempien ikäryhmien palkit ovat kapeampia, mikä tarkoittaa
pienempää

syntyvyyttä.

Ikäryhmä

20–24-vuotiaat

erottuu ikäpyramidissa

erityisen kapeana, sillä nuoret lähtevät peruskoulun ja lukion jälkeen
opiskelemaan muille paikkakunnille. Tässä ikäryhmässä on nähtävissä myös
naisten suurempi muuttoaktiivisuus. Alhainen syntyvyys vuonna 2019 mukailee
väestökehityksen nykytrendiä Suomessa.
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Kuvio 9. Inarin kunnan väestön ikärakenne sukupuolittain 2019 (Kuntaliitto
2020a)

Jos Inarin kunnan väestön kehitystä tarkastellaan pelkästään syntyvyyden ja
kuolleisuuden perusteella, saadaan omavaraisennuste (Kuvio 10), jossa ei ole
huomioitu muuttoliikkeen vaikutuksia. Omavaraisennusteen mukaan Inarin
kunnan asukasluku olisi vuoden 2030 lopulla 5 938 ja vuoden 2040 lopulla 4 285
asukasta. (Tilastokeskus 2020e.)
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Omavaraisennuste 2020 - 2040
6000

5000
1454
4000
1148

3000

2000
1000
0

1622

1467

766

1238
503
583

1128

828

414
601
556

1503

0-14

15-24

25-44

v. 2020 yht. 7239

1195

2088

45-64

v. 2030 yht. 5938

1136

741

65-74

75-

v. 2040 yht. 4285

Kuvio 10. Inarin asukasluvun kehityksen omavaraisennuste 2020–2040
(mukaillen Tilastokeskus 2020e)
Inarin kunnan väestöstä suomenkielisiä oli 6192, saamenkielisiä 468,
ruotsinkielisiä 24 ja vieraskielisiä 223 henkilöä kuvion 11 mukaan tilanteessa
31.12.2019.

Kielijakauma
223 24
468

6192

Suomenkielisiä 6192

Saamenkielisiä 468

Vieraskielisiä

Ruotsinkielisiä

Kuvio 11. Inarin kunnan kielijakauma (mukaillen Kuntaliitto 2020b)

Vuoden 2018 tilastossa koko maassa vähintään toisen asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus oli 73,3 ja Inarissa 71,5 Prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus puolestaan koko maassa oli noin 30 prosenttia ja Inarissa
23,8 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Inarin kunnan väestön
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koulutusasteen muutoksen kehitys seuraa koko maan kehitystä vähintään toisen
asteen tutkinnon suorittaneiden osalta ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden
osalta jonkin verran alhaisempana. Inarin kunnassa väestön koulutusasteet
jakautuivat vuonna 2018 kuvion 12 mukaisesti. (Tilastokeskus 2020a.)

Koulutusaste 2018
4,70 %
23,80 %
71,50 %

Väintään toisen asteen tutkinnon suorttanut 15 v. täyttänyt
Korkea-asteen tutkinnon suorittanut 15 v. täyttänyt
Muu koulutusaste

Kuvio 12. Koulutusaste 2018 (mukaillen Tilastokeskus 2020a)

Syntyneiden enemmyys Inarissa oli 43 henkilöä vuoden 2019 tiedoissa.
Perheiden lukumäärä oli 1 863, minkä perusteella perheen keskimääräinen koko
oli 3,71 henkilöä. Samaan aikaan koko maassa perheiden keskikoko oli 3,76
henkilöä. Asuntokuntia Inarissa oli 3 280 kappaletta, joista rivi- ja pientaloissa
asuvien osuus oli 88,1 prosenttia, mikä on 49,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin
koko maassa keskimäärin. Inarin kunnan asukkaista 30,6 prosenttia asui vuokraasunnoissa vuonna 2018, kun vastaava luku koko maassa oli 33,7 prosenttia.
Inarin asukkaista 44,7 prosenttia oli työllisiä, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä
enemmän kuin koko maassa. Taloudellisella huoltosuhteella (Kuvio 13)
tarkoitetaan väestörakenteen mittaria, jolla lasketaan kuinka monta työvoiman
ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Inarin kunnan taloudellinen
huoltosuhde on kehittynyt negatiiviseen suuntaan vuodesta 2015 lukien. Vuoden
2018 tilanteessa koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 132,5 ja Inarissa se oli
124,4. Toisaalta taas vuodesta 1992 vuoteen 2014 Inarin huoltosuhde on ollut
koko maan arvosta poiketen ajoittain jopa huomattavan korkea. (Tilastokeskus
2020a.)
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Kuvio 13. Taloudellinen huoltosuhde (Tilastokeskus 2020a)
Inarin kaltaisen kunnan kohdalla ennen pandemiaa toteutunut väestökehitys on
merkinnyt vahvaa huoltosuhdetta, joka ei ole heikentynyt merkittävästi, sillä
kuntaanmuuttajien joukossa on ollut paljon nuoria työikäisiä. Inarin tyyppiselle
kunnalle ei olekaan tavoitteena pyrkiä tilanteeseen, jossa kunnan väestö
lisääntyisi jatkuvasti vaan tärkeämpää on, että väestö uudistuu ja että Inariin
muuttaa työikäistä väestöä. (Laine 2020b.) Aro (2020) puolestaan toteaa, että
kunnan taloudelle asukaslukua tärkeämpää on se, millaisia kuntaanmuuttajat
ovat. Kunnalle ihanteellisin ikäryhmä on 44–54 ja toiseksi tärkein ikäryhmä on
55–64-vuotiaat.
3.3

Saamelaisuus

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa, jolla on oma historia, kieli,
kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos,
jossa

kokoontuu

saamelaiskäräjät,

sijaitsee

Inarin

kirkonkylällä.

(Saamelaiskäräjät 2020a). Saamelaisten asemaa on vahvistettu Suomen
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perustuslaissa (Suomen perustuslaki 731/1999 2:17 §). Saamelaisten perinteisiä
elinkeinoja ovat poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja käsityö sekä niiden
nykyaikaiset harjoittamisen muodot. Saamen kieli ja kulttuuri kuuluvat tärkeänä
osana saamelaiseen kulttuuriin. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä:
pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea, kaikki nämä kielet ovat
uhanalaisia kieliä. Saamelaisia on yhteensä noin 100 000 ja he asuvat
perinteisillä asuma-alueilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomen
saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat
sekä Sodankylän kunnan pohjoisosa. Valtaosa, yli 60 prosenttia

Suomen

saamelaisista asuu kotiseutualueen ulkopuolella. (Saamelaiskäräjät 2020a).

Saamelaisten määrä vuoden 2019 Saamelaiskäräjien vaaleissa oli 10 759
saamelaista. Näistä saamelaisten kotiseutualueella asuu 3 406 saamelaista,
joista enemmistö 2 141 henkeä asuu Inarissa. (Saamelaiskäräjät 2020b.)
Pääkaupunkiseudulla asuu noin 1300 saamelaista (Lehtola & Ruotsala 2017, 5).
Poliittisia saamelaisparlamentteja on yksi Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja
Venäjällä. Ne perustivat yhteisen Saamelaisneuvoston vuonna 2000. On
olemassa myös muita tärkeitä alueellisia ja paikallisia saamelaisten instituutiota,
kuten Norjan Kautokeinossa sijaitseva Saamelainen korkeakoulu, joka on
keskittynyt saamelaisen yhteisön tutkimukseen. (IWGIA 2020).
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4

MUUTTOLIIKE

4.1

Muuttoliike yleisesti

Muuttoliikkeiden syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnan sosiaalinen ja
taloudellinen kehitys. Muuttoliikkeet ovat syy- ja seurausilmiöitä, ne syntyvät
usein lähtö- ja kohdealueiden välisistä hyvinvointieroista. Muuttoliikkeellä on
merkittävä vaikutus maamme väestönkehitykseen. Luonnollisen väestönkasvun
pienentyessä ja väestön ikääntyessä maahanmuutolla on tulevaisuudessa yhä
suurempi merkitys Suomen väestönkehitykselle ja työmarkkinoille. Yksi
yhteiskunnallisen

kehityksen

perusedellytyksistä

on

väestön

liikkuvuus.

(Koskinen ym. 2007, 239.) Tarkasteltaessa kuntien välistä muuttoa kahdella
vuosikymmenellä Suomessa vuosina 1998–2018, eroa sukupuolten välisessä
muuttoaktiivisuudessa näkyy kunakin tarkasteluvuonna suhteellisesti mitattuna
kahden prosenttiyksikön verran naisten osuuden ollessa 51 prosenttia ja miesten
49 prosenttia (Kuvio 14). Naisten osuus koko väestöstä oli kunakin
tarkasteluvuonna 51 prosenttia, mikä osaltaan selittää naisten suurempaa
osuutta myös muuttoalttiutta arvioitaessa (Tilastokeskus 2020a).

Kuntien välinen muutto Suomessa
160 000

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1 998

2 008

Miehet

2 018

Naiset

Kuvio 14. Kuntien välinen muutto sukupuolittain vuosina 1998–2018 (mukaillen
Tilastokeskus 2020a)

Muuttoliike voidaan määritellä pysyväksi tai pitkäaikaiseksi siirtymiseksi
maantieteelliseltä alueelta toiselle. Muuttoliike voidaan jakaa syyn, etäisyyden ja
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suunnan mukaan ja se voi olla luonteeltaan joko vapaaehtoista tai
pakkoluonteista. Vapaaehtoinen muutto voidaan jakaa maan sisällä tapahtuvaan
eli maassamuuttoon tai siirtolaisuuteen eli toiseen maahan tapahtuvaan
muuttoon. Pakkoluonteiseksi muutoksi jaotellaan pakolaisuuden ohella vasten
tahtoa tapahtuva muutto. (Koskinen ym. 2007, 240–241.) Maan sisäinen
muuttoliike

puolestaan

synnyttää

uudelleenjaon,

joka

jakaa

alueet

muuttohäviäjiin ja muuttovoittajiin (Rees 2016, 2).

Koskinen ym. (2007, 241) jakaa muuttajat erilaisiin ryhmiin, joista tavallisimpia
ovat:
•

pysyvät siirtolaiset (uudisasukkaat)

•

tilapäiset työmuuttajat, vierastyöläiset, kausityöläiset ja sopimustyöläiset

•

korkeasti koulutetut ja liike-elämän ns. business-muuttajat

•

pakolaiset

•

turvapaikanhakijat

•

muut pakkomuuttajat

•

perheenjäsenet,

”päämiehen”

mukana

tai

myöhemmin

perheenyhdistämisen seurauksena muuttavat
•

paluumuuttajat.

Englantilainen muuttoliiketutkija E. G. Ravenstein kehitti muuttoliikkeen lait, jotka
kuvaavat yleisiä muuttoliikkeiden pääpiirteitä. Ravensteinin lait ovat toimineet
lähtökohtana monissa myöhemmissä muuttoliiketeorioissa ja ovat vielä
nykypäivänäkin käyttökelpoisia. Lakien pääpiirteet ovat:
•

suurin osa muutoista kohdistuu lähellä sijaitsevalle paikkakunnalle

•

muuttoliike etenee vaiheittain

•

pitkän matkan muuttajat suosivat tärkeimpiä kaupan ja teollisuuden
keskuksia

•

muuttovirta aiheuttaa myös paluumuuttoa

•

maaseudun asukkaat muuttavat kaupunkilaisia enemmän

•

naiset ovat muuttoalttiimpia kuin miehet

•

useimmiten muuttajat ovat aikuisia, mutta perheet muuttavat harvoin pois
kotimaastaan
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•

muuttoliike kasvattaa suuria kaupunkeja enemmän kuin luonnollinen
väestönkasvu

•

muuttoliike kasvaa kaupan, teollisuuden ja kulkuyhteyksien kehittyessä

•

muuttoliikkeen pääasiallisin suunta on maatalousalueilta keskuksiin

•

muuton syyt ovat usein taloudellisia. (Koskinen ym. 2007, 244.)

Maan sisäisen muuttoliikkeen kaltaisen ilmiön ymmärtäminen edellyttää pitkällä
aikavälillä tapahtuneiden muutosten ymmärtämistä yhtäaikaisesti yksilön, alueen
ja yhteiskunnan näkökulmasta (Aro 2007, 371). Muuttoliikettä voidaan selittää
työntö-veto-mallin avulla. Se on yksinkertainen selitysmalli, joka soveltuu sekä
yksilötason että rakenteellisten muutosten tarkasteluun. Mallin mukaan
muuttopäätökseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään eri ryhmään:
lähtöalueen

työntäviin,

tuloalueen

vetäviin,

väliintuleviin

tekijöihin

sekä

yksilöllisiin tekijöihin. Mallin mukaan sekä tulo- että lähtöalueen tekijät joko
houkuttelevat muuttajia alueelle tai työntävät muuttajia pois alueelta. Muuton
hyötyjä ja haittoja pohtiessaan potentiaaliset muuttajat vertailevat lähtö- ja
tuloalueiden mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Eri tekijöitä arvostetaan omien
arvojen, asenteiden ja kokemusten mukaan. Henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat
muuttoalttiuteen

joko

lisäämällä

muuttoalttiutta

tai

vähentämällä

sitä.

Muuttopäätöksiin vaikuttavat myös monet yksilölliset ominaisuudet kuten
älykkyys ja terveydentila, jolloin muuttopäätökset eivät aina perustu pelkästään
alueiden välisiin työntö- ja vetotekijöihin. (Koskinen ym. 2007, 246.)

Amaralin (2018, 12) mukaan muuttopäätöksiin vaikuttavia henkilökohtaisia
tekijöitä ovat ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, ammatti ja sosioekonominen
status.

Muuttajat

ovat

keskimääräistä

korkeammin

koulutettuja,

iältään

nuorempia ja naimattomia. (Koskinen ym. 2007, 253.) Julkinen valta voi joko
padota tai kannustaa muuttopäätösten teossa erilaisin toimenpitein (Aro 2007,
372). Lisäksi muuttopäätöksiin vaikuttavat tulo- ja kohdealueiden väliintulevat
tekijät, kuten taloudelliset kustannukset, pitkät etäisyydet ja saatavissa oleva tieto
alueiden houkuttelevista ja työntävistä tekijöistä. (Koskinen ym. 2007, 246.) Myös
asuntomarkkina- ja tonttitilanteella on merkitystä, samoin kuin kunnallisverolla ja
muilla julkisilla yhteiskunnan palveluilla muuttopäätösten teossa. Yleisimmin
muuttopäätöksiä tehdään 20 ikävuoden kieppeillä, minkä jälkeen halukkuus
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muuttaa

vähenee

huomattavasti.

(Greenwood

2001.)

Maasta

toiseen

muutettaessa lähtö- ja kohdemaassa puhutulla kielellä voi olla suuri
muuttopäätöstä ohjaava vaikutus erityisesti korkeakoulutettujen keskuudessa
(Ginsburgh & Weber 2014).
4.2

Muuttoliike Inarin kunnassa ja Lapin maakunnassa

Vuonna 2019 Inarin kuntaan muutettiin 244 kunnasta, mikä tarkoittaa 80
prosenttia kaikista Suomen kunnista. (Tilastokeskus 2020f.) Tarkasteltaessa
muuttoliikettä

Inarin

kuntaan

muualta

maasta,

kymmenen

vuoden

tarkastelujaksolla erottuu laskevassa järjestyksessä kuusi lähtökuntaa (Kuvio
15), joista muuttajia on ollut yli 100 henkeä:
•

Rovaniemi 616

•

Oulu 398

•

Helsinki 297

•

Sodankylä 220

•

Utsjoki 139

•

Tampere 122.
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LÄHTÖKUNTA
Rovaniemi

1.

2008
48

2009
62

2010
45

2011
39

2012
50

2013
49

2014
68

2015
57

2016
68

2017
65

2018
65

YHTEENSÄ
616

2.

Oulu

32

33

27

25

42

33

46

43

35

34

48

398

3.

Helsinki

34

21

21

23

25

31

43

27

33

25

14

297

4.

Sodankylä

21

20

26

17

8

26

21

13

31

8

29

220

5.

Utsjoki

12

12

11

10

9

13

18

21

11

16

6

139

6.

Tampere

15

7

13

13

14

12

5

6

13

15

9

122

7.

Vantaa

5

2

6

15

8

7

6

10

10

10

19

98

8.

Espoo

8

5

9

16

8

8

6

9

0

10

10

89

9.

Jyväskylä

4

6

1

8

8

10

12

9

2

11

7

78

10.

Turku

9

3

3

1

10

2

10

10

9

4

13

74

11.

Tornio

1

5

5

4

15

6

7

8

3

4

8

66

12.

Kittilä

4

5

2

11

3

2

12

7

10

2

7

65

13.

Kuopio

1

4

0

13

7

2

4

8

7

4

4

54

14.

5

8

5

5

5

2

4

5

2

5

5

51

3

2

4

6

3

3

8

5

2

4

8

3

4

3

5

3

4

3

4

8

4

3

1

5

8

4

7

2

3

6

0

2

2

18.

Kuusamo
Lappeenrant
a
Joensuu
Hämeenlinn
a
Lahti

3

1

4

5

3

5

2

4

2

3

3

35

19.

Kemi

3

6

3

1

2

6

1

1

0

7

3

33

20.

Ii

4

2

2

1

3

7

0

2

5

3

1

30

21.

Imatra

0

2

3

0

1

2

8

2

1

4

7

30

22.

Kouvola

1

1

2

2

1

5

3

2

5

7

1

30

15.
16.
17.

48
44
40

Kuvio 15. Kuntien välinen muutto Inariin lähtöalueena koko Suomi (mukaillen
Tilastokeskus 2020f)
Lähtö- ja tulomuuton välinen erotus eli nettomuutto Inarin kunnassa (Kuvio 16)
ajalla 2010–2019 on yhteensä +99 asukasta. Nettomuutto on ollut negatiivinen
ainoastaan vuosina 2015 (-13), 2017 (-9) ja 2019 (-23). (Tilastokeskus 2020f.)
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Kuvio 16. Nettomuutto Inarin kunnassa (mukaillen Tilastokeskus 2020f)

Lapin maakunnan nettomuutto (Kuvio 17) on ollut negatiinen jo pitkään.
Muuttoliikkeen kasvattaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen on ollut
haaste Lapissa jo useiden vuosien ajan.

Lappi kilpailee samoista osaajista
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työmarkkinoilla kuin muu Suomi. Osaavalle työvoimalle on tarvetta erityisesti
matkailussa ja teollisuusaloilla. (House of Lapland 2019.)

Lapin nettomuutto
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Kuvio 17. Lapin maakunnan nettomuutto (mukaillen tilastokeskus 2020f)
4.3

Asukasluvun kehitys

Kunnan asukasluvun kasvua on yleisesti pidettävä hyvänä indikaattorina kunnan
menestyksestä ja vaurastumisesta. (Sauri 2020). Aro (2016, 36) jaottelee alueen
kasvuetua ja kehitystä tuottavat tekijät viiteen eri kategoriaan. Alkuetu perustuu
alueelliseen työnjakoon ja alueen historiaan. Joissakin tapauksissa myös
sattumilla voi olla vaikutusta alueen kasvuedun vahvistumiselle. Historiallisen
jatkumon synnyttämä keskittymiskehitys edesauttaa saavutetun alkuedun
laajenemista ja lukkiutumista. Yksi onnistuminen ja hyvä muuttuja johtaa toiseen,
kolmanteen ja niin edelleen, mistä seuraa positiivisten tekijöiden polkuriippuvuus.
Sijaintietu kasvattaa aluetta maantieteellisen sijainnin perusteella, jota tukevat
toimivat liikenneväylät ja infrastruktuuri sekä muut luontaiset väylät ja
vyöhykkeet. Matka- ja aikaetäisyys ovat riippuvaisia liikenneyhteyksistä ja alueen
saavutettavuudesta. Muuttoliike tai pendelöinti joko vahvistaa tai heikentää
alueen sijaintietua.

Timo

Aron

(2016,

36)

mukaan

alueen

väkiluvun

kasvu

luonnollisen

väestönlisäyksen ja muuttoliikkeen ansiosta synnyttää demografisen edun. Mitä
suotuisampi alueen demografinen rakenne on, sitä parempia sen väestöllinen ja
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taloudellinen

huoltosuhde

ovat.

Työikäisen

väestön

määrä

kasvaa

ja

maahanmuuttajat ja pakolaiset tukevat alueen suotuisaa väestökehitystä.
Alueellisesti maahanmuuttajat sijoittuvat suurimpiin keskuksiin, kun taas
kantaväestön vanhempien ikäluokkien muuttoliike suuntautuu pienemmille
paikkakunnille (Rissanen 2013). Yhteinen tahtotila isoista tavoitteista ja
panostaminen valittuihin valintoihin, vahvuuksiin ja kärkiin synnyttää rakennetun
edun,

jolle

on

ominaista

strateginen

ja

ennakoiva

toimintakulttuuri.

Toimialarakennetta monipuolistetaan samalla kun keskeisen toimijat sitoutuvat
toimimaan yhteistyössä, mikä synnyttä vahvan yhteisen edunvalvomisen
toimintakulttuurin. Kehittämiskumppanit valitaan tarkkaan harkiten jokaiselle
tapaukselle

erikseen.

Mentaalinen

etu

syntyy

tahtotilasta,

asenteesta,

rohkeudesta ja tulevaisuudenuskosta, joita tukee positiivinen ja rakentava
retoriikka. Viestintää toistetaan ja sillä vahvistetaan mentaalista tilaa hyvien ja
onnistuneiden tarinoiden kautta. On tärkeää, että mainekuvaa kirkastetaan
jatkuvasti ja esiinnytään ulospäin yhtenäisesti. (Aro 2016, 36.) Lyhyellä aikavälillä
paikkakunnan hyvä mainekuva lisää alueen vetovoimaa samalla kun huono
mainekuva vähentää sitä (Aro 2019).

Inarin kunnan asukasluku on ollut kasvussa vuosina 2012–2018 (Kuvio 18).
Pidemmällä aikavälillä vuodesta 1991 asukasluku on ollut enimmillään 7 874
henkeä vuonna 1993 ja pienimmillään vuonna 2012, jolloin se oli 6 732.
Tilanteessa 31.12.2019 Inarin asukasluku oli 6 907.
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Kuvio 18. Inarin kunnan asukasluvun kehitys (mukaillen Tilastokeskus 2020i)

Inarin

asukasluku

on

vuoden

2020

väestönmuutosten

ennakkotietojen

ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan 6 902 ja toisen vuosineljänneksen
mukaan

6 866

asukasta

(Tilastokeskus

2020j).

Vähennystä

toisen

vuosineljänneksen tilanteessa on 41 asukasta vuoden 2019 lopun tilanteesta.
Lähtömuuton syynä on ensisijaisesti pandemian aiheuttama työpaikkojen puute
(Laine 2020b). Aron (2020) mukaan vajaan vuoden perusteella ei voida tehdä
pitkälle meneviä johtopäätöksiä, varsinkaan pienissä kunnissa, joissa ilmenee
tyypillisesti asukasluvun vaihtelua. Esimerkkinä Aro mainitsee kerrostalon
rakentamisen, joka saattaa aiheuttaa äkillistä kasvua asukastilastoon.

Kunnan

asukasluvulla

on

merkitystä

sen

tuottamien

palvelujen

kustannustehokkuudelle. Merkittävä havainto on, että suuret yli 50 000 asukkaan
kunnat kärsivät tehokkuushaitasta, jolloin tietyn rajan ylittävä asukasluku
vaikuttaa negatiivisesti palvelujen tuottamisen tehokkuuteen. On olemassa
viitteitä siitä, että kunnan optimaalinen asukasluku on 10 000 asukkaan
kieppeillä. Yleiskustannukset ovat minimissään tutkimustavasta riippuen 4 600–
25 200 asukkaan kunnissa, jolloin kunta hyötyy mittakaavaedusta. Pienten
kuntien yhdistyessä kuntaliitoksissa taloudellinen etu kohdistuu ainoastaan
hallinnollisiin kustannuksiin, eikä niillä ole vaikutusta sosiaali- ja terveystoimen,
sivistystoimen, teknisen toimen tai muiden kunnan toimintojen tehokkuuteen.
(Vartiainen 2019.) Laine (2020b) toteaa, että kunnan asukasluvun kehityksellä on
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luonnollisesti

merkitystä

ja

vaikutuksia.

Kyseessä

on

monimutkainen

kokonaisuus, joka heijastuu kunnan talouteen. Esimerkkinä hän mainitsee
opiskelijat, joiden suuri määrä kuormittaa kunnan taloutta lyhyellä aikavälillä,
mutta jotka jäädessää paikkakunnalle ja siirtyessään työelämään hyödyttävät
kuntaa.

Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvan pitkän aikavälin väestöennusteen
mukaan Lapin kunnista ainoastaan Inarin ja Rovaniemen asukasluku lisääntyy
(Kuvio 19). Suurimmasta väestökadosta kärsivät Lapin kunnat tulevat
menettämään ennusteen mukaan joka kolmannen asukkaan. Ennusteessa on
huomioitu

luonnollinen

väestönlisäys,

kuntien

välinen

nettomuutto

ja

nettomaahanmuutto (Tilastokeskus 2020d).

Kunta

Ennuste 2019 – 2040

Inari

4,00 %

Rovaniemi

3,40 %

Kittilä

-3,30 %

Enontekiö

-3,40 %

Utsjoki

-6,20 %

Kolari

-8,50 %

Pelkosenniemi

-8,80 %

Tornio

-11,40 %

Muonio

-11,60 %

Sodankylä

-15,80 %

Keminmaa

-17,40 %

Kemi

-18,00 %

Savukoski

-19,00 %

Tervola

-20,30 %

Ranua

-23,10 %

Kemijärvi

-25,20 %

Ylitornio

-25,30 %

Pello

-26,30 %

Simo

-27,90 %

Salla

-29,80 %

Posio

-31,90 %

Kuvio 19. Lapin kuntien väestöennuste vuoteen 2040 (mukaillen Tilastokeskus
2020d)

Tilastokeskuksen ennuste on puhtaasti laskennallinen ja se perustuu edellisten
vuosien

kunnittaisiin

väkilukuihin.

Tilastokeskuksen

väestöennustemenetelmässä lasketaan väestön tuleva määrä ja rakenne
ikäryhmittäisten syntyvyys, kuolevuus- ja muuttokertoinen pohjalta, jolloin

32

kyseessä on demografinen komponenttimalli. Kertoimissa on huomioitu
useampia vuosia satunnaisvaihtelun eliminoimiseksi. (Tilastokeskus 2020k.)
Esimerkiksi pandemian vaikutusta, maaseutuasumisen mahdollista arvostuksen
nousua, monipaikkaisen työnteon mahdollisuuden vaikutusta tai muita ennalta
arvaamattomia tekijäitä ei ole huomioitu ennusteessa. Myös onnistunut
kuntamarkkinointi voi parhaimmillaan vaikuttaa asukasluvun kehittymisen
toteumaan.

Tilastokeskuksen

ennusteesta

poikkeavia

arvioita

Lapin

asukasluvun

kehittymisestä on esittänyt muun muassa Aro (2020), jonka mukaan
muuttovoittajia tulevat olemaan kunnat, jolla on vetovoimatekijöitä luontoon,
matkailuun ja vapaa-aikaan liittyen. Kansallispuiston läheinen sijainti on nähtävä
merkittävänä vetovoimatekijänä. Aro nostaa Inarin kunnan ja Rovaniemen
rinnalle Lapin maakunnan muuttovoittokuntiin myös Kittilän. Näitä kolmea kuntaa
yhdistää niiden elinkeinorakenteen monipuolisuus eikä mikään niistä ole
pelkästään

yhden

elinkeinon

varassa.

Kittilässä

matkailun

ohella

on

kaivannaisteollisuutta ja Inarissa testausteollisuutta. Aro (2019) mainitsee myös
yliopistojen ja korkeakoulujen toimivan merkittävinä väestönkasvua edistävinä
vetovoimatekijöinä, joiden vaikutus ulottuu myös ympäryskuntiin.

Aro (2019) on todennut, että maaseutumaiset kunnat tulevat menettämään
asukkaita. Toisaalta taas Vuoden 2020 osalta koronapandemian aikana on
havaittavissa

viitteitä

läpimurrosta

maaseutumaisiin

kuntiin

muutosta.

Maaseutumaiset kunnat aletaan nähdä aitoina vaihtoehtoina, kun ihmiset tekevät
vakituiseen ja vapaa-ajanasumiseen liittyviä ratkaisuja. Arvojen muuttuminen
vaikuttaa muuttopäätöksiin pidemmällä tähtäimellä. (Aro 2020.) Ilmaston muutos
tulee kiihdyttämään talouden kasvua arktisilla alueilla, mikä synnyttää uusia
työpaikkoja ja lisää muuttoa pohjoisille alueille, jolla myös Inarin kunta sijaitsee.
Arktisista maista Islanti, Suomi ja Norja tulevat olemaan suurimpia hyötyjiä
ilmaston muutoksen aiheuttamassa talouden kasvussa. Toisaalta taas on
olemassa riski Arktisen alueen luonnonvarojen ja merireittien muuttuessa koko
ajan saavutettavimmiksi, että herkkä ja hitaasti uudistuva luonto vaurioituu, millä
on väistämättä seurauksia myös alueen asukkaisiin ja siten sen asukasluvun
kehitykseen. (Arctic Centre 2020.)
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5

KESKEISET TUTKIMUSKOHTEET

5.1

Vetovoimatekijät

Alueen vetovoiman tarkastelu on mahdollista tehdä alueen kokonaisarvion
perusteella tai jakamalla vetovoimatekijät yksittäisiin osatekijöihin. Yksittäisten
osatekijöiden näkökulmia Aron (2016, 4) mukaan ovat:
•

muuttajien

•

potentiaalisten muuttajien

•

paluumuuttajien

•

matkailijoiden ja kävijöiden

•

yrittäjien ja yritysten

•

sijaintipäätösten

•

pääoman ja

•

investointien näkökulmat.

Aron (2016, 5) mukaan alueen vetovoimatekijät (Kuvio 20) voidaan jakaa kuuteen
eri kategoriaan. Kovat vetovoimatekijät ovat alue- ja paikallistalouden kehityksen
tekijöitä,

kuten

alueen

kokoon,

elinkeinopolitiikkaan,

yritysilmapiiriin

ja

yritysdynamiikkaan liittyviä erilaisia tunnuslukuja ja muita mitattavissa olevia
muuttujia.

Sellaisia

työpaikkakehitys ja

ovat

esimerkiksi

odotettavissa

oleva

alueen

investoinnit,

työllisyys,

työpaikkakehitys. Myös

alueen

koulutustarjonta asiantuntijakeskittymät, kuten innovaatio- ja toimialaosaamiseen
liittyvät muuttujat luetaan koviin vetovoimatekijöihin. Kovien vetovoimatekijöiden
on oltava kunnossa ja niiden perustan on oltava vahva. Laine (2020) toteaa, että
Inarin kunnan vetovoiman edellytyksenä ovat työpaikat. Pandemian aiheuttaman
matkailualan työpaikkojen määrän romahduksen vuoksi väestön kehitys alkoi
huononemaan Inarissa välittömästi. Jos kunnan asukasluku on jatkuvassa
laskussa, siltä puuttuu vetovoimaa ja työpaikkoja (Sauri 2020).

Sijaintitekijöissä korostuvat hyvät ja toimivat liikenneyhteydet, jotka edistävät
alueen kehitystä ja luovat myönteisiä muutosvaikutuksia tekijöille, jotka ovat eiliikenteellisiä, kuten sosiaalisille ja taloudellisille vaikutuksille. Suhteessa tiedon,
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osaamisen, talouden ja tuotannon keskittymiin, alueen sijainti tuottaa joko
sijaintietua tai sijaintihaittaa. Ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden aikaikkuna
on 45–60 minuuttia tai enintään 100 kilometriä työpaikkaliikkuvuudelle.
Työpaikkaliikkuvuudelle tärkeitä kohtaamispaikkoja ovat nykyisin asemanseudut,
joissa on erilaisia kaupan-, asumis-, julkisia- ja kehitystoimintoja sekä yrityksiä ja
muuta toimintaa. Suurten ja keskisuurten kaupunkien kasvudynamiikka
samanaikaisesti sekä tiivistää niitä sisäänpäin että laajentaa ulospäin, jolloin
kantakaupungit ja liikenneväylien varret ovat erityisen kasvun kohteina.
Sijaintitekijät ja sijaintietu ovat korostetun tärkeitä ja yhteyksien on oltava
kunnossa. (Aro 2016, 12.)

Pehmeät vetovoimatekijät ovat luonteeltaan pitotekijöitä ja ne ilmenevät
muuttamisen jälkeisenä viihtyvyytenä ja mukavuutena. Ne liittyvät alueen
fiilikseen ja ilmapiiriin, jotka muodostuvat muun muassa tunnelmasta, paikan
hengestä, laadusta, turvallisuudesta, siisteydestä ja kerroksellisuudesta. Alueen
historia,

kulttuuri,

perinteet,

maamerkit

ja

merkkihenkilöt

ovat

erottautumistekijöitä, jotka luovat alueen tarinan ja identiteetin. Erilaiset
tapahtumat ja elämyksiin liittyvät tapahtuma-ankkurit houkuttelevat kävijöitä.
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, ravintolat, kahvilat, galleriat ja museot ovat
alueen vetovoimapalveluja. Pehmeiden vetovoimien merkitys on kasvava. (Aro
2016, 14.) Alueen kulttuurinen elinvoima houkuttelee ja säilyttää luovia ja
innovatiivisia ajattelijoita (Bennet 2009, 15). Jos asuinkokemus on positiivinen,
niin laadukkaalla asuinympäristöllä on seudulle sitouttava vaikutus. Viihtyisyys ja
turvallisuus ovat merkittäviä tekijöitä fyysisen ympäristön laatua arvioitaessa
erityisesti osaavan työvoiman keskuudessa. (Raunio 2001a, 128.)

Mainetekijät muodostuvat identiteetistä, imagosta ja mieli- tai mainekuvasta,
jollainen on oltava. Mainekuva voi olla hyvä tai huono ja ollakseen
vetovoimatekijä, sen on herätettävä edes jonkinlaisia tunteita. Mainetekijät ovat
tärkeitä resursseja ohjaavia profiloitumistekijöitä, kun seudulle houkutellaan
asukkaita,

työvoimaa,

yrityksiä

tai

matkailijoita

(Raunio

2001b,

151).

Identiteettitekijät ovat subjektiivisia, henkilökohtaisiin syihin liittyvä syitä ja
kytköksiä joko seutuun tai sen ihmisiin. Tällaisia syitä ovat Aron mukaan
kotiseutu, perhe, ystävät, sukulaiset tuttavat ja puolison asuin- tai kotipaikka.
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Myös muut alueeseen sitovat verkostot voivat muodostaa identiteettitekijöitä ja
tunteen henkisestä kotiseudusta. Raunio (2001b) mainitsee tällaisina sosiaalisina
verkostoina esimerkiksi työ- harraste ja opiskeluverkostot. Yhteinen nimittäjä
näille on vahva yhteenkuuluvuuden- ja samaistumisen tunne. Villit kortit
puolestaan ovat tekijöitä, joissa on hyödyntämättä jäänyttä potentiaalia tai ne
ovat vielä piilossa ja odottavat löytymistään. (Aro 2016, 35.)

Kuvio 20. Alueen vetovoimatekijät (mukaillen Aro 2016, 35)
5.2

Muuton motiivit

Ihmisten muutolle globaalissa mittakaavassa on monia syitä, jotka voivat olla
turvallisuuteen, demografisiin tekijöihin, ihmisoikeuksiin, köyhyyteen ja ilmaston
muutokseen liittyviä. Sosiopoliittisia tekijöitä voivat olla etninen tausta, uskonto,
poliittinen vakaumus tai kulttuuri, jotka toimivat muuton työntävinä tekijöinä.
(European Parliament 2020.) Muutto voi olla perinteistä työperäistä muuttoa,
uran etsimistä ja edistämistä tai perheen perustamiseen liittyvää (Becker & Teney
2018).

Muuton

motiivit

vaihtelevat

lähtö-

ja

kohdealueen

välisen

muuttoetäisyyden ja muuttosuunnan mukaan. Lähimuutoissa tärkeimpinä syinä
ovat usein asumiseen ja perhesuhteisiin liittyvät syyt, kun taas kaukomuutoissa,
kaupungeista pois suuntautuvissa ja kaupunkien välisissä muutoissa painottuvat
työhön liittyvät syyt. Kaupungeista muutetaan yleisimmin pois asumiseen,
ympäristöön liittyvien ja muiden ei taloudellisten syiden vuoksi. Kuntien sisällä
tapahtuvien muuttojen taustalla ovat usein asunnon vaihtoon liittyvät syyt, kuten
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asumistarpeiden muuttuminen, oman asunnon hankkiminen, perhesuhteiden
muuttuminen, nuorten itsenäistyminen ja viihtyisämmän asuinympäristön
hankkiminen. Muutolla pyritään vaikuttamaan omaan elämään ja elinoloihin
myönteisesti. (Koskinen ym. 2007, 254–255.) Ihmiset muuttavat alueelle tai
perustavat perheen, jos tulevaisuudennäkymät ovat suotuisat (Sauri 2020).
House of Laplandin teettämän Lappiin muuton tutkimuksessa ilmeni, että
muuttopäätös

voi

perustua

myös

omaan

arvomaailmaan

ja

itsensä

toteuttamiseen (House of Lapland 2018).
5.3

Yhteisöllisyys

Yhteiskuntien koossapitävä voima syntyy yksilön ja yhteiskunnan välisen
yhteisyyden tunteelle. Sitran mukaan yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen
elämä

ovat

ihmisen

elämälle

välttämättömiä

ilmiöitä.

Perinteisesti

yhteisöllisyyden ajatellaan olevan sitä, että kuuluu perheeseen, sukuun ja
heimoon. Toisaalta sen on koettu olevan paikkaan sidottua. Nykyään
yhteisöllisyyttä voidaan kokea yhä enemmän myös erilaisissa samanhenkisissä
ja samankaltaisten toimintojen ympärille rakentuvissa virtuaaliympäristöissä,
joiden voidaan ajatella korvaavan menneiden aikojen heimot. (Sitra 2020.)
Yhteisöt viittaavat käsitteenä ihmisten välisiin suhteisiin tai ihmisryhmälle
yhteisiin tekijöihin ja ne voidaan jakaa niiden tavoitteiden tai vuorovaikutuksen
perusteella. Kun ihmiset liittoutuvat ja alkavat toimia yhteistyössä elinehtojensa
kohentamiseksi päätösvallan toimintaresursseista säilyessä sen jäsenillä, niin
muodostuu yhteisö. Yhteisön jäsenet käyttävät jäsenyyden myöntämää
oikeutusta sen hallintaan. (Lehtonen 1990.)

Tutkiessaan yhteisöjä Audia ja Freeman (2006, 145–146) päätyivät kuvailemaan
niitä erilaisten organisaatiomallien joukoksi suhteita, jotka ovat sidonnaisia joko
organisaation resursseihin tai niiden maantieteelliseen rajaukseen. Molemmissa
tapauksissa organisaatiot toimivat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisiin
yksiköihin tai niiden sosiaalisiin rakenteisiin. Heidän mukaansa organisaatiot
vaikuttavat yhteisöihin, joihin ne kuuluvat ja yhteisöt puolestaan vaikuttavat niissä
toimiviin organisaatioihin. Yhteisöllisyydellä voi ajatella olevan kaksi ulottuvuutta.
Yhteisö on organisaatioiden toiminnallisten riippuvuuksien verkosto ja toisaalta
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avaruudellinen eriytymä, jonka yksinkertaistettuna voidaan ajatella viittaavaan
asukkaiden yhteisöön, kuten kaupunkiin tai kuntaan. Crowin ja Mahin (2016, 13)
mukaan yhteisö käsitetään yleensä ainoastaan myönteisenä ilmentymänä ja sillä
halutaan ilmaista yhteisöllistä hyvinvointia, solidaarisuutta ja kannustusta.
Nykyisin tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota myös yhteisöissä ilmeneviin
negatiivisiin ilmiöihin, kuten poissulkemiseen, epätasa-arvoon, sortamiseen ja
sosiaaliseen jakautumiseen. Yhteisöllisyydessä voidaan havaita uusia piirteitä,
jotka ovat saaneet alkunsa globalisaatiosta, sähköisestä viestinnästä ja
lisääntyneestä liikkuvuudesta. On olemassa viitteitä siitä, että ajan mittaan
muodostuu myös henkilökohtaisia yhteisöjä.

Leponiemi (2015, 17–18) on tutkinut kuntien yhteisöllisyyttä ja hänen mukaansa
yhteisöllisyyttä on vaikea määritellä tarkasti. Yhteisöllisyys vaikuttaa ajatuksiin,
toimintatapoihin, ratkaisuihin ja päätöksiin. Kunnan toiminnassa yhteisö motivoi
ja vaikuttaa kaikkien toimintojen taustalla. Kun viiden pienen kunnan päättäjiltä
kysyttiin yhteisöllisyydestä, niin vastausten perusteella sen koettiin muodostuvan
viidestä eri tekijästä (Kuvio 21): henki, se on kaikessa mukana, ihmiset, rajattu
kokonaisuus ja paikallinen vastuu. Yhteisöllisyys on aidoimmillaan silloin, kun
kaikki nämä tekijät ilmenevät samalla kertaa.

Kuvio 21. Kunnan yhteisöllisyys (mukaillen Leponiemi 2015, 17–18)
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Aro, Kangaspunta & Saastamoinen (2011, 258–259) toteavat, että laajaa
yhteisyyttä kuvaavia määreitä ovat toiminta ja vuorovaikutus, niiden painotus ja
osallistumisaktiivisuus,

sosiaaliset

siteet,

tunne

yhteenkuulumisesta,

mahdollisuus valita, identiteetti ja yhteisön jäsenten väliset suhteet. Yksilö voi olla
sitoutunut useisiin yhteisöihin samanaikaisesti kuitenkin niin, että sitoutumisen
intensiteetissä eri yhteisöihin on aste-eroja. Yhteisöllisyyden muodostumisen
kasvualustana

ja

esiasteena

toimivat

yhdistävyys

ja

samankaltaisuus.

Esimerkkinä tästä ilmiöstä he mainitsevat samoja internetsivuja käyttävät ja
samoissa elintarvikeliikkeissä käyvät yksilöt, joilla on yhdistäviä tekijöitä, mutta
jotka eivät ole vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Internetsivujen ja kaupan
näkökulmasta yksilöistä kuitenkin muodostuu asiakasyhteisö. Kajanoja (1998)
toteaa, että inhimillinen ja sosiaalinen pääoma yhdessä muodostavat inhimillisiä
voimavaroja, kun sosiaalinen pääoma luo yhteisöllisen näkökulman yksilön
inhimillisen pääoman rinnalle.

Tulevaisuuden kunnilla on Kuntaliiton mukaan vahva kuntalaisten hyvinvointia
edistävä rooli tukemalla ja kannustamalla yhteisöllisyyteen. Uutta luova
vuorovaikutus voidaan nähdä elinvoimana, jonka merkittävä osatekijä on
paikallinen yhteisöllisyys. Tämän kaltainen yhteisöllisyys on innostunutta,
aktiivista ja se perustuu luottamukseen ja vapauteen toimia sovittujen asioiden
edistämiseksi. Kaikki tämä edellyttää tukea kuntajohdolta ja kuntalaisilta.
(Kuntaliitto 2016, 9.) Inarin kunnan elinvoimaohjelmassa yhteisöllisyyden
edistäminen on yksi kolmesta keskeisestä painopisteestä monipuolisen
elinkeinoelämän ja kuntalaisten toimeliaisuuden edistämisen lisäksi. Osana
elinvoimansa toteuttamista Inarin kunta sitoutuu toimimaan tavalla, joka edistää
kansalaisyhteiskunnan äänen kuulumista olemalla avoin yhteisöjen ja muiden
toimijoiden signaaleille ja vuorovaikutukselle niiden kanssa. Inarin kunnan
elinvoimaohjelmassa on mainittu, että vuorovaikutus edistää verkostomaista
yhteistyötä ja tiedon jakamista. Samalla yhteisöllisyys ja paikallisidentiteetti
voimistuvat. (Inarin kunta 2019c, 2–5.) Tämänkaltaisesta pyrkimyksestä
vaikuttaa ihmisryhmiin käytetään termiä yhteisöllistäminen (Lehtonen 1990).

Merkittävä

osoitus

Inarin

kunnassa

toteutuvasta

yhteisöllisyyden

ja

paikallisidentiteetin voimasta on vuosittain järjestettävä Inariviikot, jotka
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järjestetään vuosittain heinäkuun lopulla. Kunta on Inariviikkojen vastuullinen
koordinoija ja se kokoaa ympäri laajaa aluetta toteutettavat pienemmät
osatapahtumat osaksi kokonaisuutta. Viime vuosina kävijämäärät ovat olleet 11
000–13 000 henkeä. Inariviikot on paikallisille yhdistyksille, yrityksille ja asukkaille
tärkeä tapahtuma, johon osallistumista ja jonka toteutusta suunnitellaan
huolellisesti. (Inariviikot 2020.)

Yhteisyyden ja yhteisöllisyyden toteutuminen on monisyistä ja kirjavaa. Aro ym.
(2011, 259) ovat jakaneet yhteisöllisyyden kuuteen eri kategoriaan (Kuvio 22).
Kaikkien näiden eri kategorioiden yhteisenä nimittäjänä ja kasvualustana toimivat
yhdistävyys

ja

samankaltaisuus:

kuvitteellinen

yhteisyys,

yhteisyys

tai

sosiaaliverkko, maantieteellinen yhteisö tai verkko, intressiyhteisö tai -verkosto,
primaariyhteisö, virtuaaliverkosto ja toiminnallinen yhteisö tai verkosto.

Kuvio 22. Yhteisökategoriat (mukaillen Aro ym. 2011, 59)

Kuvitteellinen yhteisyys on yhteisöllisyyden väljin muoto, ja on kyseenalaista,
onko se yhteisöllisyyttä ensinkään. Kuvitteellisen yhteisöllisyyden määritelmä
pohjautuu kuvitteelliseen tunteeseen eikä siinä toteudu yksilöiden välinen
vuorovaikutus. Tällaisen ryhmän muodostavat Aron ym. (2011, 259–260)
mukaan medioiden kohderyhmät ja yleisöt, joilta puuttuu yhteenkuuluvuuden
tunne ja joiden yksilöt eivät ole varsinaisessa vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa. Myös keskustelupalstoille kirjoittavat, kantaa ottavat ja eri lailla reagoivat
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ihmiset muodostavat kuvitteellisen yhteisön vailla aitoa yhteenkuuluvuutta.
Tähän kategoriaan sijoittuvat myös paikkakunta, maakunta, kansakunta ja valtio,
jotka ovat käsitteinä kuvitteellisia, sillä niiden jäsenten välinen yhteisyys perustuu
vuorovaikutuksen sijaan mielikuvaan. Kuvitteellinen yhteisyys saattaa ilmetä
sosiaalisessa mediassa ja tietoverkkojen keskustelupalstoilla. Median käyttöön
sisältyy kuitenkin aina jonkinasteinen sosiaalinen näkökulma. Lehtonen (1990)
puolestaan

kuvaa symbolista

yhteisyyttä korkeimman

ja syvällisimmän

yhteisyyden toteutumaksi. Esimerkkinä hän mainitsee asuinpaikkaan liittyvän
yhteenkuuluvaisuuden tunteen.

Yhteisyys- tai sosiaaliverkoissa toimitaan jo enemmän yhteenkuuluvuutta
tukevilla tavoilla ja niiden jäsenet ovat tietoisia kuulumisestaan ryhmään. Yksilöt
ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaihtavat ajatuksia. Tällaiseen yhteisöön
kuulumiselle

on

tunnusomaista

symbolinen

yhteisöllisyys

ja

identiteettimotivaatio. Hyviä esimerkkejä tämän tyyppisistä yhteisöistä ovat
erilaiset kuluttaja- ja elämäntapayhteisöt. Myös harrastus-, peli- ja faniyhteisöt
kuuluvat tähän kategoriaan. On tunnusomaista, että yhteisön jäsenet tuntevat
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja he ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. (Aro ym.
2011, 260–261.) Yhteisön jäsenten ryhmäidentiteetti alkaa muodostua, kun
yhteisön

jäsenet

alkavat

toimia

konkreettisesti

yhteisten

päämäärien

saavuttamiseksi (Kajanoja 1998).

Maantieteellisessä yhteisössä yksilöiden välinen vuorovaikutus ja sosiaalinen
side jäävät usein niukaksi. Maantieteellinen sosiaalinen tila luo kuitenkin
mahdollisuuksia sosiaalisille kohtaamisille, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Jos
annettu mahdollisuus jää jostain syystä käyttämättä, voi paikallinen yhteisyys
jäädä sirpaloituneeksi ja jopa kuvitteelliseksi. Kanssakäymisen ja aktiivisuuden
muuttuessa tiiviimmäksi, tämänkaltaiset yhteisöt muodostavat toimintayhteisön,
jollainen on esimerkiksi kyläyhteisö. (Aro ym. 2011, 261–262.) Kajanoja (1998)
toteaa, että ennen vanhaan kylät olivat yhteisöllisen toiminnan kannalta juuri
sopivan kokoisia, ne suosivat välitöntä ja henkilökohtaista vuorovaikutusta.

Aron ym. (20111, 262-263) mukaan perhe, suku, ystävyys- ja vapaa-ajan
sosiaaliset ryhmät muodostavat primaariyhteisön tai primaariverkoston. Joissakin
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tapauksissa myös työyhteisö voi kuulua tähän kategoriaan. Primaariyhteisön
jäsenten väliset sosiaaliset sidokset ovat vahvoja ja henkilökohtaisia. Heidän
mukaansa ihanteellisessa yhteisössä yksilöillä on valinnanvapaus kuulua tai olla
kuulumatta siihen, tosin omien sukulaisten ja perheenjäsenten ja työkavereiden
kohdalla valinnanvapautta ei pääsääntöisesti voida noudattaa. Suvut saattoivat
primaariyhteisöinä muodostaa liittoumia toisiaan vastaan kylissä, joissa tiedettiin
toisten tekemiset, tekemättä jättämiset ja käsitykset (Kajanoja 1998). Kun Aron
ym. (2011, 263) mukaan primaariyhteisön jäsenet toimivat hierarkkisessa
suhteessa toisiinsa, niin sekundaariyhteisöissä toiminnot puolestaan sijoittuvat
puolueettomiin tiloihin ja paikkoihin, jolloin niiden toiminta on tasa-arvoisempaa.
Esimerkkinä sekundääriyhteisöistä he mainitsevat harrastukset ja vapaa-aikaan
liittyvät toiminnot, joissa keskitytään tiettyyn päämäärään tai tehtävään, niiden
jäsenillä on roolit ja sosiaaliset suhteet ovat lyhyitä.

Internetissä toimiva yhteisö on virtuaaliverkosto, kuten esimerkiksi jokin
sosiaalisen median alusta. Virtuaaliverkoston jäsenet ja käyttäjät tuottavat
sisältöä virtuaaliverkostoon, sillä virtuaaliympäristössä toimiminen on helppoa ja
nopeaa ja siellä toimimisen keston voi valita mieleisekseen sen yksilöllisyyttä
korostavan luonteen vuoksi. Verkoston jäsen voi myös vapaaehtoisesti määritellä
sitoutuuko hän verkoston toimintaan tiiviisti tai väljemmin. Osallistuessaan
aktiivisesti virtuaaliverkoston toimintaan sen yksilöt saattavat alkaa tehdä
yhteistyötä ja käymään vuorovaikutusta myös reaalimaailmassa. (Aro ym. 2011,
263–264.) Inarin kunnalla on käytössään useampia sosiaalisen median tilejä
Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissa ja YouTubessa. Marraskuussa 2020
kunnan Facebook-sivua oli tykännyt 2 853 henkeä, Instagram-tilillä oli 1 529
seuraajaa, LinkedIn-tilillä oli 76 seuraaja ja Inarin kunnan YouTube -kanavalla oli
53 tilaajaa. Lisäksi kunnalla on olemassa erikoistuneita Facebook -tilejä, kuten
Inariviikot

(2

580

tykkäystä).

Facebook

on

kattavin

Inarin

kunnan

virtuaaliverkoston alustoista.

Toiminnallinen

yhteisö

käsitetään

perusmuodoksi.

Toiminnallisia

yleisesti

yhteisöjä

ovat

yhteisön
asukas-

ihanteelliseksi
ja

kyläyhteisöt,

urheilujärjestöt, ideologiset ja aatteelliset etujärjestöt, kuten puolueet ja erilaiset
harrastusten ympärille muodostuneet harrastuskerhot. Yhteisön jäsenet ovat
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vuorovaikutuksessa toisiinsa kasvokkain, ja heillä on yhteiset toiminnan
tavoitteet. Kyseessä on toiminnallinen vuorovaikutusjärjestelmä. Reaalimaailman
lisäksi toiminnalliset yhteisöt toimivat myös virtuaaliympäristössä. (Aro ym. 2011,
264.)
5.4

Osallisuus

Kunnan ylin päätäntävalta on demokraattisilla vaaleilla joka neljäs vuosi valitulla
kunnanvaltuustolla (Kuntalaki 410/2015 § 14). Kyseessä on edustuksellinen
demokratia, joka toteuttaa kunnallista itsehallintoa. Edustuksellinen demokratia
on

paikallishallinnon

peruskallio,

jonka

edustuksellisuus

syntyy,

kun

äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat omat edustajansa valtuustoon. (Kuntaliitto
2017.) Perustuslain mukainen kansanvalta oikeuttaa yksilön osallistumisen ja
samalla se takaa kaikille yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnan
ja elinympäristön kehittämiseen (Suomen perustuslaki 731/1999 1:2 §).
Edustuksellisen

demokratian

lisäksi

kuntalaisilla

on

oikeus

suoraan

vaikuttamiseen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalain mukaan kunnan
asukkailla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, joten
laki velvoittaa kunnan korkeimman päättävän elimen kunnanvaltuuston
varmistamaan, että kuntalaisilla on aidosti mahdollisuus osallistua monipuolisesti
ja vaikuttavasti. Lisäksi valtuuston on huolehdittava siitä, että vaikuttamiselle ja
osallistumiselle on tarjolla menetelmiä. (Kuntalaki 410/2015 22 §.)

Kuntalain (410/2015 22, 26–28 §) mukaan kuntalaisten suoraa osallistumista ja
vaikuttamista voidaan edistää muun muassa:
•

järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

•

selvittämällä asukkaiden ja kunnassa pitkään asuvien tai oleskelevien
palvelujen käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä päätöksenteon tueksi

•

valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan erilaisiin toimielimiin.

Lisäksi kunnan tulee kuntalain (410/2015) edistää osallisuutta myös antamalla
kuntalaisille

mahdollisuuksia

osallistua

budjetointiin,

suunnittelemalla

ja

kehittämällä palveluja kuntalaisten kanssa ja tukemalla asukkaiden, kolmannen
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sektorin ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
Samat oikeudet on myös niillä, jotka oleskelevat kunnassa pidempään, mutta
eivät ole siellä kirjoilla. Nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten osallistumista
ja vaikuttamista edistävä toimielin on lakisääteinen. Samoin myös vanhus- ja
vammaisneuvosto ovat kuntalain määräämiä edunvalvonnan, osallistumisen ja
vaikuttamisen elimiä kunnallisessa hallinnossa. Kuntalaisten roolit (Kuvio 23)
voidaan Pekola-Sjöblomin (2017, 434) mukaan jaotella seitsemään eri
kategoriaan, joissa voi olla myös päällekkäisyyttä eivätkä erilaiset kuntalaisroolit
siten poissulje toisiaan. Kuntalaisten osallisuutta voidaan mitata mittareilla, jotka
sopivat useampaankin kuntalaisrooliin.
Rooli

Esimerkkejä kuntalaisuutta mittaavista
indikaattoreista

Kunnan jäsen

Samaistuminen kotikuntaan ja/tai sen osaan
Arvio kunnan pärjäämisestä kuvitteellisessa ”Hyvä
asua ja elää” -kilpailussa

Äänestäjä

Äänestäminen kuntavaaleissa
Mielipiteet vaaleissa äänestämisestä

Veronmaksaja

Luottamus kunnalliseen päätöksentekoon
Mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta sekä
saatavuudesta ja saavutettavuudesta
Mielipiteet palvelujen järjestämiseen liittyvissä
kysymyksissä

Osallistuja ja vaikuttaja

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaalien välillä
Yhdistys-/järjestöosallistuminen

Luottamushenkilö

Osallistuminen kunnallisiin luottamustehtäviin
(ehdokkuus)
Suhtautuminen luottamustehtäviin

44

Palvelujen käyttäjä,
asiakas, potilas

Palvelujen käyttö, suhtautuminen palvelujen hoitoon
ja arvio saatavuudesta ja saavutettavuudesta
Vaikuttamismahdollisuudet palvelujen
kehittämiseen

Kuntatyöntekijä

Mielipiteet kunnallisesta päätöksenteosta ja
palveluista

Kuvio 23. Kuntalaisroolit (mukaillen Pekola-Sjöblom 2017, 434)

Inarin kunta on ottanut kuntalaiset aktiivisesti mukaan päätöksentekoon
mahdollistamalla heille suoran vaikuttamisen ja osallistumisen. Osallistuvalla
budjetoinnilla Inari haluaa kuntalaiset mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan
keskusteluun,

suunnitteluun

ja

päätöksentekoon.

Asukkaille

annetaan

mahdollisuus osallistua suoran ja osallistuvan demokratian keinoin ja antamalla
mahdollisuus päättää kunnan julkisten varojen käytöstä. Tämä toimintatapa
antaa kuntalaisille mahdollisuuden olla aidosta mukana tekemässä päätöksiä ja
samalla se luo tilaisuuden osallisuuden edistämiselle. (Inarin kunta 2020e.) Kunta
on esimerkiksi järjestänyt kaikille avoimia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
kuntastrategian laatimiseksi ja päivittämiseksi.

Inarin kunnassa on toteutettu osallistuva budjetointi syksyllä 2019, jolloin
kuntalaiset, yhdistykset, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto saivat
ehdottaa 10 000 euron määrärahalle käyttökohteen. Kuntaan tuli 20 kuntalaisten
hyvinvointia edistävää ehdotusta määrärahan käyttämiseksi. Näistä ehdotuksista
Inarin kunnanhallitus päätti valita ehdotuksen, joka paransi Ivalon koirapuiston
käytettävyyttä. Ennen työn toteutusta kunta otti vielä vastaan koirapuiston
käyttäjien kehitysehdotuksia. Koirapuiston parantamistyö saatiin valmiiksi
syksyllä 2019. Muut kuntalaisten jättämät kehittämisehdotukset otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon talousarviossa. (Inarin kunta 2019d.)
Kunnan kokemus osallistuvasta budjetoinnista oli niin hyvä, että se toteutettiin
myös kesällä 2020. Ajalla 5.–19.5.2020 kuntaan saapui 61 ehdotusta, joiden tuli:
•

olla kunnan toteutettavissa 10 000 euron määrärahalla

•

toteutua Inarissa

•

olla kunnan toimivallassa
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•

olla säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Ehdotukset

valmisteltiin

äänestykseen

niin,

että

siihen

valikoitui

toteuttamiskelpoiset ideat. Samankaltaiset ehdotukset yhdistettiin ja liian kalliit
karsittiin.

Valmistelussa

huomioitiin

myös

laajempaan

suunnitteluun

yhdistettävissä olevat ehdotukset. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkistettiin
ja varsinainen äänestys järjestettiin ajalla 18.6.–17.7.2020. Äänestykseen saivat
osallistua kaikki 12 vuotta täyttäneet Inarin kuntalaiset. Vuoden 2020 osallistuvan
budjetoinnin voitti Inarin kirkonkylän skeittiparkki 74 äänellä. Yhteensä
äänestyksessä annettiin 272 ääntä, joista yhdeksän hylättiin, koska äänestänyt
henkilö ei ollut Inarin kuntalainen. (Inarin kunta 2020e.) Inarin kunta on avannut
kohtaamis- ja tapahtumapaikka Osallisuuskeskus Ainolan kuntalaisille syksyllä
2020.

Ainolassa

on

kuntalaisten

saatavilla

digiapua

ja

julkisten

viranomaispalvelujen neuvontaa. Tila on tarkoitettu kuntalaisten lisäksi toimijoille,
jotka edistävät kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Lisäksi Inarin
kunta jakaa Ainolassa Ruokapalvelu liikelaitoksen hävikkiruokaa. Ainolassa on
myös Virtu-palvelupiste. (Inarin kunta 2020g.)
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6 TUTKIMUSTULOKSET
6.1 Taustatiedot
Ensimmäisellä

tutkimuskysymyksellä

kartoitettiin,

mikä

on

vastaajien

sukupuolijakauma. Saaduilla vastauksilla halusimme kartoittaa mahdollista eroa
sukupuolten välisessä vastausaktiivisuudessa. Kuviosta 24 ilmenee, että 66
prosenttia vastaajista oli naisia ja 34 prosenttia miehiä. Naisten vastauksilla on
siten tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin suurempi painoarvo. Yhtään
vastausta vaihtoehtoon ”En halua vastata” ei saatu.

Mikä on sukupuolenne?
0%

34 %

66 %

12 Mies

23 Nainen

0 En halua vastata

Kuvio 24. Mikä on sukupuolenne?
Tutkimuksen ikäluokat (Kuvio 25) jaettiin seitsemään valmiiseen ikäluokkaan.
Vastaajista ylivoimaisesti suurin ikäluokka oli 26–35-vuotiaat 43 prosenttia ja
toiseksi suuurin ikäluokka oli 36–45-vuotiaat 26 prosenttia. Kolmanneksi suurin
vastanneiden ikäluokka oli 56–65-vuotiaat, joita vastaajista oli 17 prosenttia.
Ikäluokan 46–55-vuotias vastausten osuus oli 11 prosenttia. Kaikista vähiten
vastauksia saatiin 18–25-vuotiailta, joiden osuus oli ainoastaan kolme prosenttia.
On huomionarvoista, että kaikki vastanneet (n=35) olivat työikäisiä, eikä yhtään
yli 65-vuotiasta tai alle 18-vuotiasta vastannut tutkimukseen. Vastanneiden
ikärakenteen

jakauma

poikkeaa

väestöpyramidin

(Kuvio

9)

ikäryhmien

edustuksesta. Kyselyyn vastaamalla Inariin muuttaneet nuoret työikäiset ovat
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tämän perusteella kiinnostuneita asuinkunnastaan ja valmiita vaikuttamaan
aktiivisesti itseään koskevissa asioissa.

Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?
alle 18 vuotias

0%
3%

18 - 25 vuotias

43 %

26 - 35 vuotias
26 %

36 - 45 vuotias
11 %

46 - 55 vuotias

17 %

56 - 65 vuotias

66 vuotias tai yli

0%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Kuvio 25. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?

Koulutustaustaa kysyttäessä (Kuvio 26) tutkimukseen vastanneista 34 prosentilla
oli ylempi korkeakoulututkinto ja 26 prosentilla alempi korkeakoulututkinto.
Vastaajista

yksi

ilmoitti

vastausvaihtoehdossa

muu

koulutusasteekseen

tutkijakoulutus, yhteiskuntatieteiden tohtori. Yli puolella eli 60 prosentilla
vastaajista oli näin ollen joko alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto. Vastanneista
31 prosentilla oli opisto-, koulu- tai ammattikoulututkinto. Kahdella vastaajalla oli
kansa- tai peruskoulutausta tai ylioppilastutkinto. Tulosten perusteella voidaan
päätellä, että korkeasti koulutetut kuntaanmuuttajat olivat muuttoalttiimpia ja he
näkivät Inarin kunnassa vetovoimatekijöitä ja työllistymismahdollisuuksia.
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Mikä on koulutuksenne?
Kansa- tai peruskoulu

3%

Ylioppilas

3%

Ammattikoulu

14 %

Opisto- tai koulutason tutkinto

17 %

Alempi korkeakoulu- tai
ammattikorkeakoulutukinto

26 %

Ylempi korkeakoulututkinto

34 %

Muu, mikä?

3%
0%

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Kuvio 26. Mikä on koulutuksenne?

Ammattiryhmien kartoituksessa (Kuvio 27) ilmeni, että tutkimukseen vastanneista
79 prosenttia oli vastaushetkellä joko työ- tai virkasuhteessa. Heistä 17 oli
työntekijöitä, kuusi ylempiä- tai alempia toimihenkilöitä, neljä johtavassa
asemassa olevaa ja yksi ilmoitti olevansa asiantuntija. Yrittäjiä tai yksityisiä
ammatinharjoittajia vastaajista oli kolme. Tutkimukseen vastanneista kolme oli
työttömänä tai lomautettuna ja ainoastaan yksi kaikista vastanneista ilmoitti
olevansa eläkeläinen. Yksikään vastanneista ei ollut opiskelija, mikä vaikuttaa
yllättävältä sillä Inarin kunnan alueella toimii toisen asteen ammatillinen oppilaitos
ja lukio. Vastaajissa ei ollut myöskään yhtään maatalousyrittäjää tai
kotivanhempaa.
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Ammattiryhmä, johon katsotte kuuluvanne
Johtava asema

11 %

Ylempi- tai alempi toimihenkilö

17 %

Työntekijä

48 %

Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja

9%

Maatalousyrittäjä

0%

Opiskelija

0%

Eläkeläinen
Kotiäiti- tai koti-isä

3%
0%

Työtön tai lomautettu

9%

Muu, mikä

3%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Kuvio 27. Ammattiryhmä, johon katsotte kuuluvanne
Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaisia perheitä Inarin kuntaan muuttaa (Kuvio
28). Kysyttäessä perhemuotoa vastaajista 12 ilmoitti asuvansa lapsiperheessä,
jossa on yksi tai useampi lapsi ja 12 vastaajaa kahden tai useamman aikuisen
taloudessa. Vastaajista noin yksi kolmesta oli yksin asuvia ja yksi vastaaja ilmoitti
perhemuodokseen yhden aikuisen talouden, jossa on lapsi tai useampia lapsia.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että kunnan elinvoimaisuuden kehittymisen
kannalta myönteinen ilmiö on, että lapsiperheet kokevat Inarin kunnan
vetovoimaisena kotipaikkana.

Mikä on perhemuotonne?
40 %

34 %

35 %

34 %
29 %

30 %
25 %
20 %
15 %

10 %
5%

0%

3%

0%
Muu, mikä

Yhden aikuisen
Kahden tai
Kahden tai
talous, yksi tai
useammann
useamman
useampi lapsi aikuisen talous, aikuisen talous,
yksi tai usemapi
ei lapsia
lapsi

Kuvio 28. Mikä on perhemuotonne?

Yksin asuva
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Kysyttäessä kuntaanmuuttajilta, missä päin Inarin kuntaa he asuvat (Kuvio 29),
valtaosa eli 71 prosenttia vastaajista kertoi asuvansa Ivalossa. Asuinpaikakseen
Inarin kirkonkylän ilmoitti viisi ja Saariselän kolme vastaajaa. Yksi kertoi asuvansa
Partakossa ja yksi Keväjärvi-Nellim -alueella asuinpaikkaansa tarkemmin
yksilöimättä. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että Inarin kunnan
hallinnollinen ja kaupallinen keskus Ivalo on houkutellut kuntaanmuuttajia muihin
kunnan kyliin verrattuna ylivoimaisesti eniten.

Missä päin Inarin kuntaa asutte?

6%
14 %
9%

71 %

Muu, mikä

Inari

Saariselkä

Ivalo

Kuvio 29. Missä päin Inarin kuntaa asutte?

Kuviossa 30 ilmenee vastaajien vuokra-, omistus- ja muun asumismuodon
osuudet. Tämä kysymys on erityisen merkityksellinen, sillä Inarin kunnassa on
pitkään ollut kova tarve sekä vuokra- että omistusasunnoille. Vastaajien
keskuudessa suosituin asumismuoto oli vuokra-asuminen, sillä 22 vastaajaa
ilmoitti

asuvansa

vuokralla.

Omistusasunnossa

asui

11

vastaajaa,

työsuhdeasunnossa yksi ja vapaa-ajan asunnossa kertoi asuvansa yksi vastaaja.
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Asumismuoto

6%
31 %

63 %

Omisutusasunto

Vuokra-asunto

Muu, mikä

Kuvio 30. Asumismuoto

Kuviossa 31 ilmenee tutkimukseen osallistuneiden kuntien välinen tulomuutto
Inarin kuntaan. Vastaajista viidesosa muutti Inariin Rovaniemeltä, mikä vastaa
pitkän aikavälin tulomuuton kehitystä, joka on esitetty kuviossa 12. Toiseksi
eniten muutettiin Jyväskylästä ja kolmanneksi eniten Helsingistä. Lähtökunnista
erottuivat myös Oulu, Kuopio ja Sotkamo. Kaiken kaikkiaan vastaajia muutti
kahdestakymmenestä eri kunnasta ja yksi ei halunnut kertoa lähtökuntaansa.
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Kuvio 31. Lähtökunta

Oletteko asuneet aiemmin Inarin kunnassa, ja jos olette, kuinka kauan? tutkimuskysymyksellä selvittiin paluumuuttoa kotiseudulle (Kuvio 32) ja toisaalta
myös täysin uusien kuntalaisten osuutta vastaajista. Tutkimustuloksista ilmeni,
että joka viides vastaajista oli syntyperäisiä Inarilaisia, joista osa oli viettänyt
lapsuutensa Inarin kunnassa, osa oli muuttanut pois oppivelvollisuusiän
saavutettuaan ja osa oli muuttanut pois vasta täysi-ikäistyttyään. Tuloksista
voidaan päätellä, että paluumuutto kotiseudulle oli pääsääntöisesti työperäistä.
Vastaajista 63 prosenttia ei ollut asunut Inarin kunnassa aiemmin. Vastaajista,
jotka eivät olleet asuneet aikaisemmin Inarin kunnassa, neljä kuitenkin kertoi
lomailleensa Inarin kunnan alueella useita eri mittaisia ajanjaksoja ennen
muuttoaan. Kahdella vastaajalla oli aiempaa kokemusta Inarissa asumisesta
opiskelun vuoksi.
”Kummatkin olemme kotoisin Ivalosta eli lapsuus ennen kouluun
lähtöä vietetty täällä.”
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”En ole, mutta olen vieraillut säännöllisesti noin viikon - kahden
jaksoissa vuodesta 2014.”
”Olen kotoisin täältä. Asuin välissä Rovaniemellä 18 vuotta.”
”Opiskeluni ajan 2016-2018. Paluu takaisin työn perässä 2020.”
”Kyllä. Vuosien 1988-2015 aikana pois lukien 1-3 vuotiaana osan
vuodesta Rovaniemellä, osan Ivalossa. 2012 Asunut hetkellisesti
Hyvinkäällä, ja palannut Ivaloon.”
”Emme ole aiemmin asunteet täällä, lomailleet kylläkin.”

Oletteko asuneet aiemmin Inarin kunnassa?

37 %

63 %

Kyllä

Ei

Kuvio 32. Oletteko asuneet aiemmin Inarin kunnassa?
6.2 Vetovoimatekijät
Vastaajien halukkuus suositella Inaria asuinkuntana ilmenee kuviosta 33.
Vastaajista 30 voi suositella Inaria ja peräti kolmessatoista vapaaehtoisessa
sanallisessa vastauksessa mainittiin sana luonto jossain muodossa tai
yhteydessä. Ne vastaajat, jotka halusivat suositella Inaria asuinkuntana, nostivat
esiin

hyvät

palvelut,

rauhallisuuden,

turvallisuuden

ja

yhteisöllisyyden

useammassa vastauksessa. Ehkä -vastauksissa ilmeni epävarmuutta oman alan
töiden ja asunnon järjestymisen suhteen, toisaalta taas mainittiin, että kaikki muu
kyllä järjestyy. Tästä voidaan päätellä, että Inarin kunnan palveluihin luotetaan.
Ehkä -vastauksissa myös työelämän jouston ja etätyömahdollisuuksien koettiin
olevan tärkeitä suositteluperusteita. Ainoastaan yksi vastaaja ei voinut suositella
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Inarin kuntaa asuinpaikkana, koska hän ei halua enempää etelämmästä
muuttavia kuntaan.
”Luonto, puhtaus, ihmiset.”
”Mahtavat ulkoilu mahdollisuudet ja luonto. Mukavan rauhallista.”
”Inari on monipuolinen ja suhteessa väkilukuunsa elävä kunta.
Palveluita on tarjolla monipuolisesti ja liikenneyhteydet EteläSuomeen ovat lentokentän ansiosta hyvät.”
”Yhteen puhaltamisen henki näkyy kaikkialla. Upea luonto ympärillä.”
”Kaunis
luonto,
yhteisöllisyys,
pieni
koulu
harrastusmahdollisuudet sekä hyvät palvelut.”

ja

hyvät

”Luonto, rauha, tarpeeksi peruspalveluita, joita ei toivottavasti
vähennetä.”
”Paras paikka maailmassa.”
”Juuri sopivan kokoinen paikkakunta elää ja asua. Inarin luonto on
jotain aivan uskomatonta.”
”Valikoiden tarkkaan kenelle. Hyvä olla, ei tarvita tänne enempää
sakkia. Pienuuden takia tulin.”

Voitteko suositella Inaria asuinkuntana?
3%
11 %

86 %

Kyllä

Ehkä

En voi

Kuvio 33. Voitteko suositella Inaria asuinkuntana?

Palvelujen toteutumista kysyttäessä (Kuvio 34) korkeimman keskiarvon saivat
turvallisuus ja asuinympäristön viihtyisyys. Kolmanneksi korkeimman keskiarvon
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sai terveydenhuolto, jolle 87 prosenttia vastaajista antoi arvosanan erittäin hyvä
tai hyvä. Lähes puolet koki asuinympäristön viihtyvyyden olevan erittäin hyvällä
tasolla. Peruskouluun ja lasten päivähoitopalveluihin oltiin tyytyväisiä ja ne saivat
arvosanan neljä tai viisi valtaosalta vastaajista. Harrastusmahdollisuuksille
parhaan arvosanan antoi seitsemän ja toiseksi parhaan arvosanan 15 vastaajaa.
Vanhusten hoitopalveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, sillä vain yhden
vastaajan mielestä ne toteutuivat erittäin huonosti. Julkisen liikenteen palvelujen
toteutuminen ei saanut yhtään erittäin hyvä -vastausta. Myöskään tonttitarjonta
ei saanut yhtään korkeinta arvosanaa ja kolmannes antoi sille huonon tai erittäin
huonon arvosanan. Vuokra-asuntotilanteeseen ei oltu tyytyväisiä ja yli 70
prosenttia antoi sille huonoimmat arvosanat. Yhteisöllisyyden edistämisen ja
mahdollisuuden päätöksentekoon koettiin olevan vähäisessä määrin vastausten
keskiarvoa alhaisempi.

Kuvio 34. Kuinka palvelut toteutuvat mielestänne Inarin kunnassa?

56

Kysyttäessä kehittämisehdotuksia ja ideoita kunnan palvelujen toteutukseen,
saatavuuteen ja toimivuuteen, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja toivottiin lisää.
Esille nousivat erityisesti nykyinen vuokra-asuntojen heikko saatavuus ja korkea
vuokrataso. Vuokra-asuntojen heikon saatavuuden nähtiin olevan jopa este
kuntaan muuttamiselle. Myös omistusasuntojen hintatason koettiin olevan
ongelmallisen korkea. Vastauksissa nousi esiin kylien viihtyvyys, jota toisaalta
voitaisiin parantaa ympäristöä siistimällä esimerkiksi karsimalla pusikoita ja
lisäämällä istutuksia. Harrastusmahdollisuuksien edistäminen koettiin tärkeänä,
erityisesti toivottiin monipuolisempia liikunta- ja ulkoilupaikkoja, kuten:
•

toimivampaa kuntosalia, jossa on vapaapainoharjoitteluun tarkoitettu
alue

•

ulkokuntosalia

•

toimivampia sisäliikuntatiloja

•

uimahallin säilyttämistä ja kehittämistä

•

tulistelupaikkojen lisäämistä

•

nuorten ulkoharrastus- ja ajanviettopaikkojen lisäämistä, kuten betoninen
skeittiparkkia

•

lasten leikkipuistoja ja kiipeilypaikkoja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopaleluihin toivottiin yhteisöllisiä asumispalveluja
vanhuksille, omaishoitajien ja ikäihmisten vertaistukikahvilaa. Lääkäriaikojen
huono saatavuus koettiin ongelmallisena, toivottiin lisää lääkäreitä ja ehdotettiin
sähköistä ajanvarausjärjestelmää.
”Vuokra-asuntoja on vähän ja se vääristää hintakehitystä. Vanhoista
asunnoistakin joutuu maksamaan isojen kaupunkien mukaista
vuokraa. Tontteja on vähän ja rakentaminen on kallista.”
”Ulkoilumahdollisuudet ovat huiput, mutta Inarin kunnasta ei
yksinkertaisesti
löydy
yhtään
toimivaa
kuntosali/vapaapainoharjoitteluun liittyvää tilaa. Olisi mahtavaa, jos
kunnasta löytyisi kunnon sisä- sekä ulkokuntosali. Lisäksi
kävelyreittejä voisi olla useampia kylän lähettyvillä.”
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”Paremmat sisäliikuntatilat tarvittaisi. Kunnan pitäisi nykyaikaistaa
sote-ajanvarausta sähköiseksi.”
”Uimahallin säilyttäminen, uusi kuntosali Ivaloon ja tonttitarjonnan
lisääminen.”
”Ivalon taajaman talviliikuntaverkostoa kehitettäisiin ja
monipuolistettaisiin vetovoimaiseksi sekä turisteille että uusien
asukkaiden
houkuttamiseksi.”
”Enemmän lääkäreitä, koska lääkärijonot ovat todella pitkät.
Enemmän harrastusmahdollisuuksia Ivaloon, koska aika moni
tekeminen on tällä hetkellä Saariselällä esim. keilaus.”
”Inarin kunnan kylät on rumia. Varsinkin Ivalo on tavattoman ruma.
Hoitamattomia pusikoita siellä täällä. Lapsille kunnon leikkipuisto
uupuu. Siis leikkipuisto, ei mikään "leikkikenttä" missä on vain
liukumäki. Ympäristön kauneuteen ja viihtyvyyteen tarvis
panostusta.”

Kysyttäessä Inarin kunnan vetovoimatekijöistä, esiin nousi ehdottoman
ylivoimaisesti luonto, joka oli mainittu tai johon oli viitattu 34 kerrassa kaikista
vastauksista (n=35). Vastauksista ilmeni, että Inari koettiin kaikin puolin toimivana
kuntana, jossa palvelut ovat hyvin saatavilla. Tutkimuksen mukaan Inarin kunnan
vetovoimatekijöiksi (Kuvio 35) koetaan seuraavat tekijät:

Luonto

Palvelut

Muut

Erämaa
Ikimetsät
Järvet
Koskemattomuus
Kunnon talvi
Lunnon kauneus
Maisemat
Puhtaus
Rauhallisuus
Tunturit

Hyvät harrastemahdollisuudet
Kaupalliset palvelut
Kelkkailumahdollisuudet
Kuntalaisoikeudet
Matkailualan työt
Palvelujen saavutettavuus
Peruspalvelut
Retkeilyreitit
Toimiva kunta
Ulkoilumahdollisuudet

Alkuperäisyys
Erilaiset kulttuurit
Kunnan toimiva koko
Naapurimaiden läheisyys
Pohjoinen sijainti
Pohjoisen eksotiikka
Saamelaiset
Sopivan pienet kylät
Turvallisuus
Ystävälliset ihmiset

Kuvio 35. Inarin kunnan vetovoimatekijät
”Kaunis erämaa ja sen rauhallisuus. Muuten en asuisi täällä. Muuta
täällä ei ole. Jos tämä vetovoimaa tuottava luonto pilataan, niin
vetovoimaisuus katoaa.”
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”Luonto ja rauhallisuus ja se että peruspalvelut löytyvät. Todella
paljon koskematonta luontoa löytyy läheltä ja mikäli tilanne pysyy
sellaisena niin tänne jään. Jos paljon metsiä hakataan sekä
kaavoitetaan, niin muutan luultavasti pohjoisemmaksi. Lisäksi Ivalo
on pysynyt sopivan pienenä kylänä, se on mukavaa.”
”Upea luonto! Pitäkää huolta siitä ja suojelkaa Inarin alkuperäisyyttä!!
Jonkun verran mahtuu matkailijoita, mutta mielestäni turistimäärää
ei tulisi enää kasvattaa. Inarin kylällä asuessa on katukuvassa
melkeinpä ainoastaan turisteja. Se ajaa paikalliset pois kylältä.
Tämän tähden korona-aika tuntuu mukavalta. Saavat paikalliset elää
rauhassa.”
”Puhdas ja koskematon luonto, erilaiset kulttuurit. Pohjoinen sijainti,
Norjan ja Venäjän läheisyys.”
”Yleisimmin
Inariin
vetävät
luonto
ja
sen
tuomat
harrastusmahdollisuudet / elämäntapa. Varmasti vetovoimatekijöitä
on myös matkailualan töissä.”
”Talvi, ikimetsät, tunturit, pohjoisen eksotiikka.”
Inarin kunnan vetovoimaisuuden parantamiseksi tutkimukseen vastanneet
korostivat arjen helppouden ja toimivuuden esiintuomista kuntamarkkinoinnissa.
Helppo arki inarilaisilla mausteilla toteutuu vastausten perusteella myös
lapsiperheissä. Matkailurakentamisen rajoittaminen koettiin tärkeänä tekijänä
vetovoimaisen alkuperäisluonnon vaalimisessa ja luontoarvojen säilyttämisessä.
Kesäajan markkinointiin tulisi panostaa ja kehittää tapahtumia kaikille
vuodenajoille. Asumispalvelujen ja tonttien saatavuuteen viitattiin lähes puolessa
vastauksista.

Tästä

voidaan

päätellä,

että

vastaajien

mielestä

tarkoituksenmukaisten asumispalvelujen tarjoaminen on olennaisen tärkeä
vetovoimatekijä tulomuuton kasvattamiseksi ja täällä jo asuvien elämänlaadun ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tulisi kiinnittää huomiota paikallisten yritysten
toimintaedellytysten parantamiseen, jotta yritykset säilyisivät ja työllistäisivät
myös

jatkossa

kuntalaisia.

Monialaista

oppilaitosyhteistyötä

ja

etäopiskelumahdollisuuksien luomista paikallisten ja alueellisten toisen asteen
oppilaitosten

ja

korkeakoulujen

kanssa

toivottiin

kehitettävän

osana

vetovoimaisuuden lisäämistä.
”Palvelut ja viihtyvyys kunnan keskuksissa. Tällä tarkoitan palveluja
kuntalaisille. Turisteilla on jo omansa.”
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”Asuntotilanteeseen. Sopivan kokoisia ja hintaisia asuntoja tarjolle.
Tehkää niistä muokattavia, esim. että sopii lapsiperheelle ja
vanhukselle esteettömyyden osalta. Näin tarve palvelee monen
ikäisiä ja monenlaisessa elämäntilanteessa olevia.”
”Luonnosta huolehtiminen! Alkuperäisyyden säilyttäminen! Lapsista
ja vanhuksista ja heidän oloistaan välittäminen! Hillitty turismi!”
”Kuntaan jo ilman suurempaa vaivannäköä tulevat ne, jotka tulevat
luontoarvojen ja matkailualan töiden perässä. Voisi myös edistää
vetovoimatekijöitä sellaisten tulijoiden osalta, jotka eivät tule
tyypillisesti juuri näiden arvojen takia. Voisi koettaa edistää Inarin
houkuttelevuutta asuinpaikkana yleisesti ottaen, mm. lapsiperheille.
Toki tämä taas edellyttäisi, että on mahdollista työllistyä useammalle
eri alalle - nyt palveluammatit ja turismi korostuvat tarjonnassa
(ymmärrettävästi). Uskoisin, että myös korona -pandemia saattaa
vaikuttaa siten, että huomataan matkailualan haavoittuvuus.
Kuntaan tarvittaisiin muunkinlaisia elinkeinoja.”
”Kylä on ollut vähän ankea, mutta nyt on enempi panostettu
istutuksiin ja talvellakin tehty kivoja lumirakennelmia. Varmasti
edelleen voi kylän raittia kehittää ja lisätä harrastuspaikkoja.
Vähitellen vanhimpia, huonokuntoisia rakennuksia pois ja uusia
tilalle.”

6.3 Muuton motiivit
”Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseenne muuttaa Inarin kuntaan” -kysymyksen
vastauksissa tärkeimpänä Inariin muuton motiivina mainittiin kiinnostavat
työmahdollisuudet, vakituinen työ, työ tai mahdollisuus tehdä etätyötä. Nämä
työhön liittyvät syyt muuton motiiveina tulivat esiin 51 prosentissa vastauksissa.
Toiseksi tärkeimmäksi nousi luonto ja luontoon viittaavat termit, jotka esiintyivät
46 prosentissa vastauksia. Tästä voidaan päätellä, että kuntaanmuutto oli
ensisijaisesti työperäistä ja luontoarvoja korostavaa. Osassa vastauksia oli
pääteltävissä, että muuton motiivi oli paluumuutto kotiseudulle, muut perhe- ja
ihmissuhdesyyt sekä turvaverkosto. Lapsiperheen asuin- ja kasvuympäristön
turvallisuutta

arvostettiin.

Tärkeänä

esiin

nousseena

motiivina

esiintyi

elämäntapaan ja elämän rauhallisempaan rytmiin liittyvät syyt vähintään yhtenä
tekijänä ja yleinen elämän muutostarve ja tarve lisätä omaa hyvinvointia.
Vastausten mukaan mukavuus- ja viihtyvyystekijät kuten asuntotilanne ja
palvelujen saatavuus voivat vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka pysyvää asuminen
on Inarin kunnassa.
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”Vakituinen työpaikka ja luonto sekä erittäin hyvät retkeily-, vaellus-,
metsästys- ja kalastusmahdollisuudet. Lisäksi Lappi on alueena
kiehtonut aina.”
”Koulutusta ja mielenkiinnon kohteita vastaava työ. Etelä-Suomeen
verrattuna hyvällä tavalla erilainen ja mielenkiintoinen kunta.”
”Luonto, kiinnostavat työmahdollisuudet.”
”Maailman kiehtovin luonto sekä perhesuhteet.”
”Halu muuttaa Lappiin ja puolison saama mielenkiintoinen työ.”
”Luonto, rauha ja kaipaus pohjoiseen. Rakastuminen Inarin seutuun
ja Lappiin yleensä.”
”Kaipuu kotikonnuille, lähimmäinen, luonto.”
”Tarve
saada
muutosta
kesälomareissuilta.”

elämään.

Hyvät

kokemukset

”Oma hyvinvointi ja seudun tuntemus.”
”Luonto ja harrastukset. Mahdollisuus rakentaa rauhallisempi
elämäntapa.”

6.4 Yhteisöllisyys
Kysymyksellä ”Miten sitoutuneesti koette kuuluvanne seuraaviin yhteisöihin?”,
haluttiin selvittää kuntaanmuuttajien sitoutuneisuutta Inarin kuntaan, Lapin
maakuntaan, erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä sukuun ja perheeseen.
Vastauksista (Kuvio 36) ilmeni, että 66 prosenttia vastaajista koki kuuluvansa
erittäin sitoutuneesti perheeseen, 43 prosenttia Inarin kuntaan ja 26 prosenttia
ystävyysryhmään. Ystävyysryhmiin ja sukuun koettiin kuuluvan keskiarvoa
sitoutuneemmin. Kaikista vähiten sitoutuneesti koettiin kuuluvan uskonnollisiin
yhteisöihin, muihin yhteisöihin ja yhdistyksiin, kuten urheilu-, puolue ja
harrastuskerhoihin. Yksikään vastaajista ei kokenut kuuluvansa erittäin
sitoutuneesti asukas- ja/tai kyläyhteisöön. Virtuaaliverkostoihin sitoutuneisuus
koettiin keskiarvoa alhaisemmaksi.
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Kuvio 36. Miten sitoutuneesti koette kuuluvanne seuraaviin yhteisöihin?

Kokemus kuulumisesta yhteisöihin Inarissa oli pääsääntöisesti positiivista tai
neutraalia. Paikkakunnalle sopeutuminen oli vastausten perusteella vaivatonta ja
vastaajat kokivat olevansa inarilaisia. Oma paikka oli löytynyt hyvin inarilaisten
keskuudesta. Yhteisöllisyyttä koettiin omissa ja lasten harrasteryhmissä,
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä suvun tai puolison suvun kautta.
Työyhteisöön ja erilaisiin ammatillisiin verkostoihin kuulumista kuvattiin
useammassa vastauksessa erittäin myönteisesti ja vastaaja koki itsensä
tervetulleeksi osaksi työyhteisöä. Naapuriapu ja kohdattu ystävällisyys lisäsivät
yhteisöön kuulumisen tunnetta.

Erilaisiin harrastus- ja liikuntaryhmiin sekä yhdistyksiin koettiin pääsevän helposti
mukaan. Koululaisten vanhemmille lasten koulun kautta tapahtuvat aktiviteetit
toimivat

luontaisina

yhteisöllisyyden

toteuttamisen

kanavina.

Yrittäjillä
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yrittäjäyhdistyksen toiminta ja oman elinkeinon harjoittaminen edistivät yhteisöön
kuulumisen tunnetta. Jotkut vastaajista puolestaan kokivat paikallisiin yhteisöihin
pääsyn hankalaksi ja juurtumisen vaikeaksi tai he eivät tunnistaneet
kuulumistaan yhteisön jäseneksi, jolloin kokemus yhteisöön kuulumisesta jäi
löyhäksi.
”Kuulun löyhästi pienten lasten vanhempien porukoihin lapsen
harrastusten kautta ja käyn myös itse ryhmäliikuntaharrastuksissa,
mutta tämä ei sinänsä muodosta mitään yhteisöä.”
”Lappilaisen elämäntyyliin on tottunut ja päässyt sisään nopeasti.
Työyhteisössä myös erittäin hyvin otettu vastaan.”
”Seurakunta merkitsee paljon luo lämpimän yhteisön missä kokee
olevansa hyväksytty ja arvostettu. Vapaaehtoisena mukava
puuhata.”
”Tuntuu että samanhenkistä porukkaa on hieman hankala löytää,
kun on akateemisesti koulutettu nuori perheihminen. Missä voi
tutustua uusiin ihmisiin Inarissa? … Ihmiset ovat kuitenkin ihania,
kun uskaltavat tutustua!”
”Kiinnittyminen inarilaiseen yhteisöön on ollut melko hankalaa. Olen
tutustunut uusiin ihmisiin, saanut ystäviä ja ollut osa työ- ja
harrastusyhteisöä, mutta laajempien ja syvempien sosiaalisten
verkostojen syntyminen ja juurtuminen Inariin on vaikeampaa.”
”Työyhteisöön tiivis yhteys. Harrastusten myötä kuuluminen erilaisiin
porukoihin, ei niinkään yhteisöihin.”
Tutkimuskysymykseen ”Millaisena koette ilmapiirin Inarissa ja miksi?”, selkeä
enemmistö vastasi ilmapiirin Inarissa olevan positiivinen ja hyvä. Vastauksista
ilmeni, että muuttajat kokivat samanhenkisyyttä ja auttavaisuutta. Koettiin, että
kanssakäyminen on helppoa ja muualta muuttaneet otettiin hyvin vastaan. Inarin
kunnassa asuvien koettiin olevan lämpimiä ja sydämellisiä. Solidaarisuuden ja
tuttuuden koettiin parantavan ilmapiiriä. Myös rentous, vapaus ja turvallisuus
olivat hyvää ilmapiiriä edistäviä tekijöitä. Kaksi vastaajaa koki ilmapiiriin
sisäänpäin lämpiäväksi ja varautuneeksi ja yksi vastaaja ristiriitaiseksi. Muiden
tulomuuttajien

kanssa

tutustumisen

koettiin

olevan

helpompaa

mutkattomampaa kuin tutustumisen inarilaisiin. Ilmapiiriä kuvailtiin sanoilla:
•

auttavainen tunnelma

ja
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•

avoin

•

hyvä

•

ihmisläheinen

•

iloinen

•

kehittämismyönteinen

•

kotoisa

•

leppoisa

•

luonnonläheinen

•

lämmin

•

mukava

•

onnellinen

•

rauhallinen

•

rento

•

ristiriitainen

•

sisäänpäin lämpiävä

•

turvallinen

•

vapaa

•

varautunut

•

vihamielinen

•

välitön

•

yhteinen

•

ystävällinen.

”Kaikki touhuavat vain omiaan.”
”Ihmisten kanssa kyllä pääsee juttusille, jos itse vaan rupeaa
juttelemaan. Luonnon karuus ja ankaruus ehkä heijastuu ihmisten
ulkokuoressa, mutta sen läpi päästyä ihmiset ovat kyllä hyvin
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lämpimiä ja sydämellisiä. Inarin ilmapiiriin vaikuttaa vahvasti
saamelaiskulttuuri, jota pidän suuressa arvossa. Ivalo taas on paljon
suomalaisempi asenteiltaan ja tavoiltaan.”
”Avoin ja ystävällinen. "Sisäpiireihin" on kuitenkin vaikea päästä.
Täytyy löytää oma harrastus- ja tuttavapiiri. Saamelaisuus antaa
oman leiman ja näyttää olevan erillään muusta väestöstä, varsinkin
Inarin kylällä.”
”Ilmapiiri syntyperäisten tai täällä pitkään asuneiden kesken
vaikuttaa olevan hyvä, on yhteisöllisyyttä, yhteistä auttamisen halua
ja tekemisen meininkiä. Ihmiset tuntevat toisensa eikä kaveria jätetä.
On yhteinen totuttu elämäntapa ja vuoden kierto, jonka kaikki
tuntevat ja johon kaikki panoksellaan osallistuvat. Itse koen vielä
seuraavani tätä kaikkea jossain määrin ulkopuolelta käsin. Ehkä ei
kaikilta osin myöskään olla niin kovin kiinnostuneita tutustumaan
uusiin ihmisiin, koska omatkin ympyrät riittävät. Tai ehkä ajatellaan,
ettei uusi tulokas ole kuin pistäytymässä.”
”Vaikea arvioida, mutta vaikuttaa ihan keskimääräiseltä
suomalaiselta kunnalta lukuun ottamatta kansainvälisyyttä, joka
tulee sekä yritysten että turismin kautta.”
”Positiivinen ja ystävällinen, mutta jossain määrin sisäänpäin
kääntynyt. Inarilaisiin tutustuminen vie aikaa, muualta muuttaneisiin
on helpompi tutustua.”
6.5 Osallisuus
Kysymykseen ”Miten haluaisitte vaikuttaa itseänne ja lähiympäristöänne
koskevien

päätösten

vireilletuloon,

valmisteluun,

päätöksentekoon

ja

toimeenpanoon?” saatiin vastauksia seuraavien kuvioiden (37 ja 38) mukaisesti.
Kuviossa 37 vastaajien arviot näkyvät arviointeina janalla ja kuviossa 38
vastaavat tiedot on esitetty kvantitatiivisessa muodossa.

65

Kuvio 37. Miten haluaisitte vaikuttaa itseänne ja lähiympäristöänne koskevien
päätösten vireilletuloon, valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon?

Kunnallinen kansanäänestys ja palvelusetelin käyttö parhaaksi katsomallaan
tavalla olivat vastaajien mielestä selkeästi parhaat vaikuttamisen keinot.
Seuraavaksi parhaina koettiin kansalais- ja järjestötoiminta, osallistuva
budjetointi sekä osallistuminen itse palvelujen kehittämiseen. Vähiten kannatusta
saivat pienryhmähaastattelu, aluelautakunta ja kansalaisraadin julkilausuma
kuntapäättäjille.
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Pienryhmähaastattelu

Kuntalaisaloite

Keskutelufoorumi (esim.
kyläneuvosto)
Osallistumalla itse
palvelujen
kehittämiseen
Kansalaisraadin
julkilausuma
kuntapäättäjille
Keskeisen sidosryhmän
lausunto
Hankevalmisteluun
osallistuminen internetpalvelussa
Aluelautakunta

Palvelusetelin käyttö
parhaaksi katsomallaan
tavalla
Kunnallinen
kansanäänestys
Osallistuva budjetointi

Yksilöllinen palveluiden
suunnittelu ja budjetointi
Kansalais- ja
järjestötoiminta
Asukasyhdistys

Yhteensä

1

2

3

4

5

4

10

9

8

4

11,43 %

28,57 %

25,71 %

22,86 %

11,43 %

3

4

7

14

7

8,57 %

11,43 %

20 %

40 %

20 %

6

4

13

8

4

17,14 %

11,43 %

37,14 %

22,86 %

11,43 %

1

6

10

13

5

2,86 %

17,14 %

28,57 %

37,14 %

14,29 %

5

5

16

6

3

14,29 %

14,29 %

45,71 %

17,14 %

8,57 %

1

7

16

8

3

2,86 %

20 %

45,71 %

22,86 %

8,57 %

3

4

11

13

4

8,57 %

11,43 %

31,43 %

37,14 %

11,43 %

3

4

21

6

1

8,57 %

11,43 %

60 %

17,14 %

2,86 %

Yhteensä Keskiarvo
35

2,94

35

3,51

35

3

35

3,43

35

2,91

35

3,14

35

3,31

35

2,94

35

3,97

35

3,8

35

3,43

35

3,37

35

3,43

1

2

7

12

13

2,86 %

5,71 %

20 %

34,29 %

37,14 %

2

4

5

12

12

5,71 %

11,43 %

14,28 %

34,29 %

34,29 %

1

4

14

11

5

2,86 %

11,43 %

40 %

31,43 %

14,28 %

1

3

17

10

4

2,86 %

8,57 %

48,57 %

28,57 %

11,43 %

1

4

14

11

5

2,86 %

11,43 %

40 %

31,43 %

14,28 %

2

7

14

6

6

35

3,2

5,72 %
34

20 %
68

40 %
174

17,14 %
138

17,14 %
76

490

3,31

Kuvio 38. Miten haluaisitte vaikuttaa itseänne ja lähiympäristöänne koskevien
päätösten vireilletuloon, valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon?
Kysymykseen ”Kuvailkaa, miten haluaisitte kehittää kuntalaisten mahdollisuutta
osallistua Inarin kunnan palveluja, tapahtumia tai päätöksentekoa koskeviin
asioihin?” saatujen vastausten perusteella ilmeni, että vastaajat pitivät
osallistumismahdollisuuksia tärkeinä ja he toivoivat aktiivista kannustusta ja
kuulemista valmistelussa oleviin asioihin, jotta osallistumiselle olisi aito
mahdollisuus. Erilaiset kyselyt ja kuulemiset esiintyivät vastauksissa useita
kertoja ja ne koettiin tärkeiksi osallistumisen keinoiksi. Erikseen mainittiin
internet-pohjaiset ja sähköiset kyselyt, joihin olisi mahdollista vastata tarvittaessa
myös paperisella kyselylomakkeella. Toisaalta taas kahdeksan vastaajaa ei
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halunnut kommentoida tätä kysymystä lainkaan ja joillakin oli kertomansa
mukaan niin lyhyt kokemus kuntalaisuudesta, että ei ole osannut muodostaa
mielipidettä tähän kysymykseen. Yksi vastaaja ehdotti kyläkäräjien järjestämistä
ja toinen yhteisötapahtumia osallistumismahdollisuutena. Vastaajien mielestä
vaikuttamisen kanavien monipuoliseen tarjontaan tulisi kiinnittää huomiota.
Saatujen vastausten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että vastaajilla oli
luottamus siihen, että kaikilla Inarin kuntalaisilla on hyvä mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa.
”Uskon tai olen huomannut, että mahdollisuuksia osallistua
kehittämiseen onkin, esim. osallistuvan budjetoinnin kautta.
Ongelmana ehkä on, kuinka asukkaat saavat tiedon näistä
mahdollisuuksista. Kaikki eivät ole Facebookissa, eivätkä toisaalta
tilaa esim. Inarilaista.”
”Tiedotusta pitäisi kehittää ja kertoa selkeästi se, missä vaiheessa
mikäkin päätöksenteko on ja kannustaa kaikissa aktiivisuuteen.”
”Madalletaan kynnystä "tämä on turisteille, tämä paikallisille".
Osallistava budjetointi, äänestyksiä kuntalaisille, kyselyitä.
Sähköinen ja paperinen vastausvaihtoehto.”
”Erilaiset kyselyt ovat hyvä tapa saada hiljaistenkin kuntalaisten
mielipiteet esille.”
”On
tärkeää
kysyä
ja
huomioida
päätöksenteossa. Asukkaathan ovat kunta!”

asukkaiden

tahtoa

”Vaikuttamiseen on hyvä olla jokin matalan kynnyksen keino
osallistua.”

6.6 Parasta Inarissa
Kysyttäessä, mikä on parasta Inarissa, vastauksissa nousi esiin ylivoimaisesti
useimmin sana luonto sekä moninaiset luontoon liittyvät muut ilmaisut,
luonnonantimet ja luonnonläheisyys, joihin viitattiin 33 erillistä kertaa (Kuvio 39).
Merkittävin luontoon liittyvä esiin noussut yksittäinen tekijä oli talvi. Useita
mainintoja saivat lumi, maisemat, vuodenaikojen intensiivisyys ja erämaa-alueet.
Vesistöihin viitattiin useita kertoja. Ainoastaan yksi vastaus oli tyhjä ja yhteen oli
kirjoitettu sana kaikki.
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Kuvio 39. Parasta Inarissa – luonto

Toiseksi eniten vastaajat listasivat inarilaiseen elämänmenoon yleensä ja
paikallisiin ihmisiin liittyviä hyviä ominaisuuksia, joihin viitatiin useammassa kuin
joka neljännessä vastauksessa (Kuvio 40). Tutkimukseen vastanneet pitivät
arvossa erityisesti asumisen väljyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toistuvia esiin nousevia
teemoja vastauksissa olivat myös kiireettömyys, leppoisa elämänrytmi ja
rauhallinen suhtautuminen asioihin.

69

Kuvio 40. Parasta Inarissa – elämä

Kuntalaisoikeuksia arvostettiin samoin kuin palveluja, joista eritoten kaupat saivat
kiitosta.

Paikalliskulttuuri

nähtiin

rikkautena.

Saamelaiskulttuurikohteista

mainittiin erikseen Inarin kirkonkylällä sijaitsevat Saamelaismuseo Siida ja
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos. Inarin kunnan sijaintia pidettiin hyvänä ja
Saariselän läheisyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet koettiin vahvuuksina.
Kansainvälisyys ja matkailu nähtiin merkittävinä tekijöinä. Tuloksista oli
havaittavissa, että Inarin monipuolisiin ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksiin oltiin
tyytyväisiä:
•

ladut

•

moottorikelkkailu

•

upeat puitteet ulkoiluun

•

retkeily-, vaellus-, kalastus- ja metsästysmahdollisuudet.

Vastausten yleinen sävy oli erittäin lämmin ja positiivinen, lähes hurmioitunut.
Vastausten perusteella voidaan todeta, että Inarin kunta on lämminhenkinen
monipuolisten palvelujen luontoparatiisi, joka tarjoaa turvallisen ja yhteisöllisen
asuinympäristön.
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”Puhtaus,
tunturit,
saamelaiskulttuuri,
luonnon
antimet,
kansallispuistot. Alkuperäisyys! Turvallinen ympäristö lapselle.”
”Se että ihmisiä on vähän ja luontoa paljon. Saa olla rauhassa.”
”Pohjoinen luonto monine eri muotoineen: järvet, joet, tunturit,
metsät... Palvelut lähes kaikki saatavilla.”
”Luonnonläheisyys, tila ja rauha. Tietynlainen "hötkyilemättömyys",
asioihin suhtaudutaan rauhallisesti.”
”Oma rauha ja kiireettömyys. (En vastannut luonto koska kaikki
kuitenkin vastaa sen, saatte vähän jotain muutakin).”
”Luonto. Moottorikelkkailu. Sote. Kaupat. Ravintolat. Sijainti. Siida,
Sajos, Sakk. Inarijärvi. Saariselkä. Pielpajärven historia. Teiden
kunto priimaa. Kunnanjohtaja ja kuntapäättäjät. <3.”
”Luonto, vuodenaikojen intensiivisyys ja nopea muutos.”
”Luonto, rauhallisuus,
tunnelma.”

kansainvälisyys,

vuodenajat,

leppoisa

”Luonto, luonto ja luonto sekä mahtavat retkeily-, vaellus-,
metsästys- sekä kalastusmahdollisuudet. Ihmiset täällä ovat ihania
ja ottaneet todella hyvin "savolaiset" vastaan. Täältä löytyy kaikki
tarvittavat palvelut.”
”Ja sitten vain markkinoimaan Ivaloa Suomen parhaana paikkana
talvisena asuinpaikkana.”
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Tutkimustulosten tarkastelua
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Inarin kunnan kuntaanmuuttoa. Tutkimus
rajattiin koskemaan vuonna 2019 Inarin kuntaan muuttaneisiin ja kyselyn
vastaajien kohderyhmäksi valittiin ne kuntaan muuttaneet, joiden yhteystiedot
olivat

käytettävissä.

Tutkimuksen

tavoitteena

oli

selvittää,

minkälaisina

kuntaanmuuttajat näkivät Inarin kunnan vetovoimatekijät ja mitkä heidän
muuttonsa motiivit olivat. Lisäksi tavoitteena oli tutkia Inarin kunnassa vähän
aikaa

asuneiden

kuntaanmuuttajien

kokemuksia

yhteisöllisyydestä

ja

osallisuudesta. Käsittelimme teoriaosuudessa tutkimuksen kannalta olennaista
viitekehystä ja tutkittavien aihekokonaisuuksien käsitteitä suhteessa tutkittavaan
teoriaan.

Perehdyimme

ja

käsittelimme

teoriaosuudessa

Inarin

kuntaa

toimintaympäristönä, muuttoliikettä yleisesti ja keskeisiä tutkimuskohteita
vetovoimatekijöitä,

muuton

motiiveja,

yhteisöllisyyttä

ja

osallisuutta

saadaksemme syvällisemmän ymmärryksen tutkittavaan aiheeseen. Näiden
teemojen laaja käsittely teoriaosuudessa auttoi opinnäytetyön päämäärien
saavuttamisessa.

Teoriaan

perehtymisen

ohella

rikastutimme

tekstiä

hyödyntäen asiantuntijoiden lausuntoja.

Opinnäytetyömme toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin suomen- ja englanninkielisenä Webropolkyselynä,

jonka

tutkimuskysymykset

tarkoituksenmukaisesti.

etenivät

loogisesti

ja

Kysely antoi vastaajille mahdollisuuden tuoda omia

ajatuksiaan esiin vapaasti laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.
Tavoitteena

oli

lisätä

syvällisempää

ymmärrystä

kuntaanmuuttajien

näkökulmasta ja heidän toiminnastaan suhteessa tutkimuskysymyksiin. Teimme
sisällönanalyysin etenemällä aineistolähtöisesti tutkimusaineistoa redusoimalla,
klusteroimalla niitä tarkoituksenmukaisesti ja osittain abstrahoimalla. Osaan
tutkimustuloksista hyödynsimme myös kvantifiointia. Aineiston perusteella
pystyimme saamaan käsityksen siitä, millaisena Inarin kunta koettiin tuoreen
kuntaanmuuttajan näkökulmasta. Tutkimustuloksiin toivat syvyyttä kyselyyn
vastanneiden suorat lainaukset tekstissä.
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Opinnäytetyöprosessi eteni johdonmukaisesti, sujuvasti ja aikataulullisesti
tutkimuksen

toteutus

mahdollisti

tietojen

tarkistamisen

ja

pohdinnan.

Tutustuimme muuttoliikettä tutkiviin julkaisuihin saadaksemme laajemman
käsityksen tutkittavasta aiheesta. Tiedonhankinnassa tärkeässä osassa olivat
Inarin kunnan internet-sivut ja Tilastokeskuksen moninaiset tilastot ja julkaisut,
joita hyödynsimme erilaisten kuvioiden ja diagrammien laatimisessa. Kuvioilla
pyrimme helpottamaan havainnollistettavan aineiston tarkastelua ja luettavuutta.
Hyödynsimme diagrammeja myös tutkimustulosten analysoinnissa. Tärkeimmät
tutkimustulokset tulivat avointen kysymysten kautta. Tutkimuksella pystyttiin
vastaamaan

esitettyihin

tutkimuskysymyksiin

ja

tutkimuksen

tavoitteet

saavutettiin. Saimme asiantuntevaa ja kannustavaa ohjausta opinnäytetyömme
ohjaajalta.
Inarin kunnan iskulause ”Inari on voimakas luonnostaan” toteutui vastauksissa,
sillä luonto nähtiin Inarin kunnan suurimpana vetovoimatekijänä ja siihen liitettiin
vastauksissa monia inarilaista luontoa kuvaavia ilmaisuja. Selkeät vuodenaikojen
vaihtelut ja kunnon talvi olivat vastaajien mielestä merkittäviä viihtymistekijöitä.
Kuntaanmuuttajien

näkökulmasta

Inarin

kunnan

vetovoimatekijät

merkittävyysjärjestyksessä tärkeimmiksi koettiin pehmeät vetovoimatekijät, joista
erityisesti luonto ja rauhallinen elämänmeno nousivat esiin erottautumistekijöinä.
Pehmeistä vetovoimatekijöistä tärkeinä koettiin myös viihtyvyys, turvallisuus ja
yleinen hyvä ilmapiiri. Toiseksi merkittävimmät vetovoimatekijät olivat kovia
vetovoimatekijöitä, joita olivat työllistyminen ja työmahdollisuudet. Sijaintitekijät
korostuivat useassa vastauksessa. Mainetekijöistä korostuivat kytkökset
kotiseutuun ja perhesuhteisiin.

Muuton motiiveista merkittävimmät olivat työn saanti, puolison työ, perhesuhteet
ja kaipuu kiireettömämpään, luonnonläheiseen asuin- ja elinympäristöön.
Hyvinvointi ja tarve elämänmuutokselle nähtiin tärkeinä. Motiivitekijänä Inarin
kuntaan muutolle mainittiin luonto yli puolessa vastauksissa. Osassa vastauksia
muuton motiiviksi ilmeni kaipuu kotiseudulle, pohjoisen vetovoima ja halu päästä
Lappiin.

73

Vastaajat kokivat yhteisöllisyyttä sitoutuneimmin primaariyhteisöihin, kuten
perheisiin, ystävyysryhmiin ja työyhteisöihin. Toiseksi sitoutuneimmin vastaajat
kokivat kuuluvansa kuvitteellisiin yhteisöihin, joita vastausvaihtoehdoissa olivat
Inarin kunta, Pohjois-Lapin seutukunta ja Lapin maakunta. Tästä voidaan
päätellä, että Inarin kunnan hyvinvointisuunnitelmaan (Inarin kunta 2020h) kirjattu
tavoite yhteisöllisyydestä toteutuu. Vallitsevaa ilmapiiriä kuvailtiin pääosin
hyväksi

ja

ystävälliseksi.

mahdollisuudesta

Vastauksista

osallisuuteen,

kun

heijastui
taas

yleisimmin

toisaalta

osa

luottamus
uusista

kuntaanmuuttajista ei ollut muodostanut vielä käsitystään omista osallisuuden
tavoistaan. Tutkittaessa osallisuutta, ilmeni että vastaajat kokivat heillä olevan
pääsääntöisesti hyvä ja aito mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja että
heidän mielipiteensä ja näkemyksensä otetaan huomioon riittävällä tavalla.
Arktisen Inarin strategia 2030 -kuntastrategiaan (Inarin kunta 2019b) kirjatut
nykytilan vahvuudet toistuivat vastauksissa hämmästyttävän yhdenmukaisina.

Kyselytutkimuksen tyypillinen vastaaja oli 26–35-vuotias työelämässä oleva
nainen, jolla oli ylempi korkeakoulututkinto. Hänen perhemuotonsa oli joko
kahden tai useamman aikuisen talous, jossa ei ole lapsia tai kahden tai
useamman aikuisen talous, jossa on yksi tai useampi lapsi. Hän asui Ivalossa
vuokra-asunnossa ja oli muuttanut Inarin kuntaan ensimmäisen kerran vuonna
2019 ja hän oli valmis suosittelemaan Inaria asuinkuntana. Tyypillisen vastaajan
mielestä Inarissa terveydenhuollon palvelut toteutuivat hyvin ja eniten
parantamisen varaa oli vuokra-asuntotilanteessa.

Vastausten perusteella Inarin kunnan harva asutus koettiin myönteisenä
piirteenä samoin kuin sen rauhallinen elämänmeno. Tutkimustulosten perusteella
vastaajat pitivät Inarin kuntaa turvallisena ja hyvänä paikkana elää ja
työskennellä. Inarissa lapsiperheiden arki on sujuvaa ja palvelut toimivat hyvällä
tasolla. Inarin kunnan hyvinvointisuunnitelmaan (Inarin kunta 2020h) kirjattu hyvä
arjen turvallisuus ja turvallinen asumis- ja kasvuympäristö tulivat esiin
vastauksissa. Kunnan palvelut koettiin tasokkaina, mutta vastaajien mielestä
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota
tulevaisuudessa. Muita tutkimuksessa esiin nousseita kehittämiskohteita olivat
taajama-alueiden yleisen viihtyvyyden ja siisteyden kohentaminen.
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7.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen kohderyhmä oli muuttanut Inariin vuonna 2019, joten tärkeä
jatkotutkimusaihe olisi vuoden 2020 alussa levinneen koronapandemian
vaikutukset kuntaanmuuttoon. Myös Brexitin toteutuminen ja sen aiheuttamat
muutokset kansainväliseen matkailuun ja majoitus- ja matkailukapasiteetin
uusjako tulevat olemaan merkittäviä

Inarin

kunnalle

ja

siten

tärkeitä

jatkotutkimusaiheita. Toimeksiantajan näkökulmasta lähtömuuton tutkimus
antaisi arvokasta tietoa eri viihtymis- ja pitotekijöiden merkityksestä muuttoa
suunnittelevien

tai

aiemmin

hyödyntämättömien

piilossa

olevien

vetovoimatekijöiden käyttäminen kuntamarkkinoinnissa jo pois muuttaneiden
keskuudessa. Muuttuvan pohjoisen toimintaympäristön vaikutukset Inarin
kunnalle ovat tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia ja tärkeitä tutkimusaiheita.

Inarin ihme on tosiasia, sillä arktinen Inari kasvaa, kehittyy ja investoi
tulevaisuuteen. Inari nähdään vetovoimaisena ja ainutlaatuisena pohjoisen
kansainvälisenä ja monikulttuurisena kuntana, jossa on hyvät edellytykset
yritystoiminnalle. Tutkimustulokset selittävät osaltaan toimeksiantajan Inarin
kunnan muuttovoittoa ilmiönä, minkä vuoksi tämä tutkimus on hyödyllinen ja
arvokas.

Opinnäytetyön

kokemusperäinen

tutkimus

hyödyntää

toimeksiantajaorganisaatiota, jolla on mahdollista soveltaa tuloksia omassa
toiminnassaan.
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