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Kysely paluu- ja tulomuuttajille

Kysely Seamk:n opiskelijoille
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Harvaan asuttu maaseutu
Maaseudun kirkonkylä tai taajama-alue
Pieni tai keskisuuri kaupunki
Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)
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Nuorilla luja usko Seinäjoen
seudun vahvaan kehitykseen
Seinäjoki
Elina Kouhia
Väestökato, vauvapula ja tyhjenevät kylänraitit. Viime aikojen keskustelu Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta on ollut huolien sävyttämää.
Vaan pelko pois, ainakin Seinäjoen seudulla voidaan siirtyä
2020-luvulle luottavaisin mielin.
Alueen nuorisolla on nimittäin
vahva usko siihen, että kaupunkiseutu kasvaa ja kukoistaa myös alkavalla vuosikymmenellä.
Tieto selviää Siirtolaisuusinstituutin ja Seinäjoen seudun K8kuntien (Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Kurikka,
Lapua ja Seinäjoki) muuttoliiketutkimuksen alustavista tuloksista.
Kyselytutkimuksen mukaan
alueelle saapuneista paluu- ja tulomuuttajista yli 85 prosenttia uskoo seudun kehityksen jatkuvan
vahvana. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoista jopa 94
prosenttia uskoo suotuisaan kehitykseen.
– Näin positiivinen usko alueen
kehitykseen oli pieni yllätys meille tutkijoillekin. Erityisen myönteistä oli, että nuorten usko tule-

❞

Voisiko Seinäjoen
kaupunkiseutu näyttää
tietä uudenlaiselle
kaupunkia ja maaseutua yhdistävälle
kehitykselle?
vaisuuteen oli vahvaa. Seinäjoen
seudun menestys viime vuosina
on luonut hyvää pohjavirettä ja
uskoa tulevaisuuteen. Se on hyvä lähtökohta kehitystyölle. Paljon vaikeampaa olisi, jos alueen
asukkaat pitäisivät seutua auringonlaskun alueena, pohtii erikoistutkija Mika Raunio siirtolaisuusinstituutista.

Tulevaisuudenuskon lisäksi alustavista tutkimustuloksista on noussut esiin toinenkin seudun kannalta myönteinen seikka: vaikka
kaupungistumisen sanotaan olevan vallitseva megatrendi, suurin
osa vastaajista asuisi mieluiten alle 100 000 asukkaan kaupungissa
tai maaseudulla.

Etenkin seudulla opiskelevien
nuorten vastauksissa korostuu toive maaseudulla asumisesta. Toisaalta taas tulo- ja paluumuuttajien keskuudessa suuri, yli 100 000
asukkaan kaupunki koetaan vetovoimaisempana kuin harvaan
asuttu maaseutu tai maaseututaajama/kirkonkylä. Kuitenkin myös
tulo- ja paluumuuttajien ryhmässä pieni- tai keskisuuri kaupunki
koettiin houkuttelevampana kuin
suurkaupunki.
Maaseutumyönteisyys näkyi
myös siinä, että vastaajat kokivat
maaseudun kehittämisen tärkeänä, se ei saa jäädä kaupungistumisen jalkoihin.
Tutkijoiden mukaan alue- ja kaupunkipolitiikassa olisikin hyvä
tunnistaa nykyistä paremmin arvostusten ja mieltymysten monimuotoisuus, jyrkälle vastakkainasettelulle ei ole perusteita.

Siirtolaisuusinstituutintutkijat uskovatkin, että maaseutumaisessa
kaupunkielämässä voisi piillä yksi
seudun mahdollisuuksista.
– Voisiko Seinäjoen kaupunkiseutu näyttää tietä uudenlaiselle kaupunkia ja maaseutua yhdistävälle
kehitykselle, tutkijat pohtivat.

Raunio avaa ajatusta tarkemmin. Hänen mukaansa urbanismilla viitataan keskittymisen ohella myös moniin henkisiin arvoihin:
sivistykseen, osaamiseen, monimuotoisuuteen ja kansainvälistymiseen. Urbanismi pitää kaupunkeja uusien ajatusten ja kulttuurin
tyyssijoina, joista monimuotoisuus
ja suvaitsevaisuus voivat levitä koko yhteiskuntaan.
– Varsinkin nykyteknologian
puitteissa voitaisiin pohtia sitä, olisiko näitä urbanismin hyviä puolia
mahdollista hyödyntää ilman keskittymisen mukanaan tuomia haittoja, Raunio pohtii.
Kuntapäättäjät ja -kehittäjät saavatkin aikanaan miettiä keinovalikoimaa, jolla urbanismin pullasta
voisi saada rusinat parhaiten irti.

K8-kunnat tiivistivät reilu vuosi
sitten yhteistyötään seudun vetovoiman kehittämiseksi ja muuttoliikenteen vahvistamiseksi.
Yksi keinoista oli tiedolla johtaminen. Siirtolaisuusinstituutille
annettiin tehtäväksi tutkia muuttoliikkeen takana olevia syitä ja
vaikuttimia.
Tutkimus on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen, jossa perataan

muuttoliikenteen taustoja sekä yritetään löytää keinoja muuttovirtojen kääntämiseksi kohti Etelä-Pohjanmaata.
Kyselytutkimuksiin tuli kuluneen syksyn aikana yhteensä noin
1 300 vastausta. Vastaajien joukossa oli tulo- ja paluumuuttajia sekä
seudulla opiskelevia nuoria.
Ensimmäisten kyselytutkimusten perusteella on haettu käsityksiä esimerkiksi siitä, mitkä syyt
ovat vaikuttaneet muuttopäätökseen ja mitkä asiat vaikuttavat
asuinseudun valintaan.
– Nyt olemme saaneet alustavia
tuloksia, seuraavaksi ovat vuorossa haastattelututkimukset, joiden
avulla pyrimme perehtymään syvemmin muuttoliikkeeseen vaikuttaviin tekijöihin, Raunio kertoo.
Tarkoituksena on, että tiedonkeruun jälkeen tutkijat antavat alueen kuntapäättäjille politiikkasuosituksia, joilla seudun houkuttelevuutta voitaisiin kehittää.
Päättäjät saavat ensimmäiset politiikkasuositukset jo alkuvuodesta. Toinen osa valmistuu kesään
mennessä, kun myös haastatteluin kerätty tutkimustieto on saatu analysoitua.

