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TIIVISTELMÄ
Saaristoasiain neuvottelukunta (sisäasiainministeriö) ja maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmä (maa- ja metsätalousministeriö) toteuttivat vuonna 2005 mökkiläisdemokratiapro-
jektin. Projektin tarkoituksena oli selvittää mökkiläisten osallistumismahdollisuuksien ke-
hittämisen eli mökkiläisdemokratian tarve ja mahdolliset muodot mökkikunnissa.

Projektin rahoitti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän esityksestä maa- ja metsätalous-
ministeriö.  Projektin ohjausryhmään kuului saaristoasiain neuvottelukunnan (SM), maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän (MMM), sisäasiainministeriön kuntaosaston, Väestöre-
kisterikeskuksen, Tilastokeskuksen, Suomen Kuntaliiton, Vapaa-ajan asukkaiden etujär-
jestön Vapaa-ajan asunnot ry:n sekä Asikkalan, Houtskarin ja Liperin kuntien edustajat.
Projektin konsultti oli Suunnittelukeskus Oy.

Mökkiläisdemokratialla tarkoitetaan ensisijaisesti ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkai-
den vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa järjestelmää mökkikunnissa. Va-
paa-ajan asukkailla tarkoitetaan vapaa-ajan asunnon omistavaan talouteen kuuluvia tai
pitkäaikaisia vuokrasuhteessa olevien vapaa-ajan asukkaiden talouksiin kuuluvia henki-
löitä. Mökkiläisdemokratiaan voidaan liittää myös sellaisten oman kunnan asukkaiden
edustus, jotka omistavat omassa kunnassa vapaa-ajan asunnon tai jotka ovat pitkäaikai-
sia vuokrasuhteessa olevia vapaa-ajan asukkaita.

Mökkiläisdemokratiaprojektissa etsittiin kunnallisen demokratian käytäntöjä, jotka ottavat
huomioon vapaa-ajan asukkaat. Lopullisena tarkoituksena oli tukea maaseudun kehitys-
tä vapaa-ajan asumisen avulla hyödyntäen vapaa-ajan asukkaiden osaamista ja talou-
dellista potentiaalia. Hanke perustui hallituksen periaatepäätökseen kehittää vapaa-ajan
asumisesta yksi maaseudun kehityksen kulmakivistä.

Mökkiläisdemokratiaprojektin toteuttamista puolsi mökkeilyn laajuus (Suomi on Euroo-
pan suhteellisesti suurin mökkeilymaa), mökillä vietetyn ajan piteneminen, mökkien
muuttuminen yhä enemmän vakituisten asuntojen tyyppisiksi, mökkiläisten kunnallisten
palvelujen käytön arvioitu kasvu ja yleensä vakituisen asumisen ja mökkeilyn välisen ra-
jan hälveneminen. Mökkeilyn taloudellinen merkitys maaseudulle on suuri: mökkeilyyn
käytetään vuodessa noin 3 miljardia euroa. Maaseudun tarve hyödyntää mökkeilyä
myös vapaa-ajan asukkaiden osaamisen osalta on suuri ja kasvava.

Mökkiläisdemokratiaprojektiin sisältyi selvitys mökkiläisten osallistumisen lähtökohdista,
kysely merkittäville mökkikunnille ja niiden mökkiläisille sekä suositukset mökkiläisde-
mokratian edistämiseksi kunnissa.

Mökkiläisten osallistumisen lähtökohdat

Mökkiläisten osallistumisen lähtökohdat selvitettiin kirjallisuusselvityksenä. Työssä selvi-
tettiin vapaa-ajan asumisen nykytilaa ja kehitystä sekä mökkiläisten osallistumista kos-
kevaa lainsäädäntöä ja tutkimusta.

Suomessa oli 469 400 vapaa-ajan asuntoa vuonna 2004. Toisessa kunnassa pysyvästi
asuvien eli ns. ulkokuntalaisten omistamia mökkejä oli kaksi kolmannesta mökkien mää-
rästä. Vapaa-ajan asunnon omistaviin talouksiin kuului 804 000 henkilöä. Ulkokuntalaisia
mökkiläistalouksiin kuuluvia oli 556 000 henkilöä. Edellä mainittuihin lukuihin eivät sisälly
ulkokuntalaiset kuolinpesien osakkaat, yritysten omistamien henkilöstönsä virkistykseen
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tarkoitettujen vapaa-ajan asuntojen käyttäjät eivätkä vapaa-ajan asuntojen muut kuin
omistajatalouksiin kuuluvat käyttäjät. Lukuihin eivät sisälly myöskään matkailuyritysten

kuten lomakylien mökit ja niiden käyttäjät, vuokramökit ja vuokramökkiläiset, viikkoloma-
osakkeen omistajat eivätkä osakeyhtiöpohjaisissa kerrostaloissa ja rivitaloissa olevien
vapaa-ajan asuntojen omistajat.

Suuri määrä lakeja ja muita normeja koskee kansalaisten, siis myös periaatteessa mök-
kiläisten osallistumista kuntien toimintaan. Normeista merkittäviä ovat kuntalaki, hallinto-
laki, väestötietolaki ja kotikuntalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntalaki koskee
lähinnä vakinaisten asukkaiden osallistumista, hallintolaki ja maankäyttölaki eivät tee
yleensä eroa vakinaisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen välillä.

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumisesta kuntien toimintaan on hyvin vähän tutkimustie-
toa. Valtakunnallisissa kunnallista demokratiaa käsittelevissä tutkimuksissa ei aihetta ole
käsitelty. Osallistumista ja tiedottamista on jonkin verran sivuttu muutamissa laaja-
alaisissa vapaa-ajan asumiseen liittyvissä alueellisissa selvityksissä. Yhteenvetona näis-
tä tutkimuksista voidaan todeta, että vapaa-ajan asukkaiden ja kuntien välisen vuorovai-
kutuksen lisääminen nähdään tärkeänä. Asennoituminen vapaa-ajan asukkaiden osallis-
tumiseen mökkikunnan toimintaan vaihtelee hyvin paljon kunnittain.

Kysely kunnille ja vapaa-ajan asukkaille

Mökkiläisdemokratiaprojekti sisälsi kuntakyselyn ja mökkiläiskyselyn. Kuntakysely koh-
distettiin kunnille (235), joissa on vähintään tuhat ulkokuntalaista mökkiläistä tai joissa
ulkokuntalaisia mökkiläisiä on kunnan vakinaisten asukkaiden määrästä vähintään kol-
mannes. Samanaikaisesti tehdyn mökkiläiskyselyn otos oli yhteensä 2000 henkilöä.
Otos valittiin satunnaisotantana niistä henkilöistä, jotka omistavat vapaa-ajan asunnon
kohdekunnissa ja joiden kotikunta on jokin muu kuin vapaa-ajan asunnon sijaintikunta.
Kuntakyselyyn vastasi 180 kuntaa eli 77 % kohdekunnista ja mökkiläiskyselyyn 739
mökkiläistä eli 37 % kohdejoukosta. Kyselyjen keskeiset tulokset ovat seuraavat:

Mökkiläistoimikunta

Kyselyn mukaan sekä kunnat että mökkiläiset pitävät mökkiläisdemokratiaa ja sitä
eteenpäin vievää mökkiläistoimikuntaa tarpeellisina. Kesällä 2005 mökkiläistoimikunta
tai vastaava oli 28 kyselyyn vastanneessa kunnassa. Kunnista 54 % (n. 100 kuntaa) ja
mökkiläisistä 64 % piti mökkiläistoimikuntien asettamista kuntiin tarpeellisena.

Kyselyyn vastanneista kunnista 79 % piti parhaana mökkiläistoimikunnan juridisena
muotona epävirallista toimielintä ja 18 %:ia vastanneista kunnista kunnanhallituksen vi-
rallista toimikuntaa. Sopivin mökkiläistoimikunnan toimikauden pituus olisi 3-4 vuotta ja
sopivin toimikunnan koko 7-8 jäsentä, joista 4-5 vapaa-ajan asukkaiden ja 2-3 kunnan
edustajaa.

Lähes kaikkien vastanneiden kuntien mukaan ulkokuntalaisilla mökkiläisillä tulisi olla ää-
nioikeus mökkiläistoimikunnan jäseniä valittaessa ja vaalikelpoisuus mökkiläistoimikun-
nan jäseneksi. Vastanneista kunnista 66 % kannattaa myös oman kunnan mökkiläisten
äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta. Myös perikuntien (47 %), yritysten (42 %) ja pitkäai-
kaisten vuokralaisten (30 %) äänioikeus ja vaalikelpoisuus saivat runsaasti kannatusta.

Noin 40 % kyselyyn vastanneista kunnista oli sitä mieltä, että mökkiläisen oma ilmoitus
riittää ehdokkaiden asettamistavaksi. Noin 9 % kunnista oli sitä mieltä, että kunnanhalli-
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tus voi asettaa mökkiläisehdokkaat. Mökkiläisehdokkaiden valintatavaksi katsoi  43  %
kunnista riittävän valintakokouksen. Postivaalia kannatti 33 % kunnista ja kunnan suoraa
nimeämistä 13 % kunnista.

Vaikutusmahdollisuuksien tarve

Kunnilta ja vapaa-ajan asukkailta kysyttiin, mihin asioihin vapaa-ajan asukkaiden tulisi
voida mökkikunnassaan vaikuttaa ja mitä asioita mökkiläistoimikunnan tulisi käsitellä.
Vastauksista voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä:

1. Sekä kunnat että mökkiläiset näkivät kumpikin lähes kaikki asiat sellaisiksi, joihin
mökkiläisten tulisi voida ainakin jotenkin vaikuttaa.

2. Jätehuolto ja ympäristöasiat nousivat sekä kuntien että mökkiläisten vastauksissa
tärkeimpiin kuuluviksi asioiksi.

3. Kuntien ja mökkiläisten mielipiteet erosivat toisistaan merkittävästi kylien kehittämi-
seen, kiinteistövero- ym. maksuihin ja yksityiseen palvelutarjontaan liittyvissä asiois-
sa:
• vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen olisi kuntien mukaan tar-

peellisinta kylien kehittämisessä, joka on vapaa-ajan asukkaiden itsensä mielestä
vähiten tärkeimpien asioiden joukossa.

• vähiten tarvetta osallistumiselle on kuntien mielestä kiinteistövero- ym. maksuihin
liittyvissä asioissa, jotka taas vapaa-ajan asukkaiden mukaan ovat tarpeellisim-
pien vaikuttamiskohteiden joukossa.

• yksityinen palvelutarjonta ei vapaa-ajan asukkaiden mielestä nouse kovin tärke-
äksi vaikuttamisasiaksi. Kunnat puolestaan näkevät sen yhdeksi tärkeimmistä
asioista, joihin mökkiläisten pitäisi vaikuttaa.

Mielenkiintoista on myös, että kunnat arvioivat terveyskeskusten käytön, pelastustoimen
ja kaavoituksen asioiksi, joihin mökkiläisten ei tulisi juuri vaikuttaa.

Osallistumisen esteet

Vapaa-ajan asukkaiden mukaan suurimpana esteenä osallistumiselle kunnan toimintoi-
hin on tiedon ja tiedotuksen puute. Muita mökkiläiskyselyssä esille tulleita, yleisimpiä
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen esteitä ovat kuntien ja vapaa-ajan
asukkaiden asenteet, pitkä välimatka asuinpaikkakunnan ja mökkipaikkakunnan välillä ja
vapaa-ajan asukkaiden kausiluonteinen oleskelu mökillä.

Kunnan tiedottaminen mökkiläisille

Kuntien ja vapaa-ajan asukkaiden vastaukset eroavat toisistaan arvioitaessa kunnan tie-
dotusta mökkiläisille. Vastanneista kunnista 71 %, mutta vapaa-ajan asukkaista vain 41
% ilmoitti, että kunta tiedottaa kunnan asioista erikseen vapaa-ajan asukkailleen.

Kuntien mukaan käytetyin tiedotusmuoto on kirjeen, tiedotteen tms. lähettäminen vapaa-
ajan asukkaille. Vapaa-ajan asukkaiden mukaan käytetyin tiedotusmuoto on palveluop-
paan lähettäminen. Palveluopas jäänee mieleen pysyvän käyttöarvonsa vuoksi. Kuntien
muut tiedotusmuodot eivät ehkä tavoita riittävästi mökkiläisiä.

Nykyiset osallistumismuodot

Kuntakyselyyn vastanneiden kuntien mukaan yleisin vapaa-ajan asukkaiden osallistu-
mismuoto on tällä hetkellä erilaiset kesäasukkaiden ja kunnan edustajien yhteiset tapah-
tumat ja tapaamiset (kesätapahtumat, kesäasukasillat, kesätorit). Kuntakyselyn mukaan
yleisiä osallistumis- ja vaikutusmuotoja ovat myös vapaa kansalaisvaikuttaminen ja osal-
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listuminen, henkilökohtaiset yhteydenotot, kylätoimikunta tai asukasyhdistys, mökkiläis-
toimikunta tai vastaava sekä osallistuminen kaava- ym. hankkeisiin.

Vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

Mökkiläisten vaikutusmahdollisuuksien yleistä lisäämistä omassa kunnassa kannatti 67
% kyselyyn vastanneista kunnista ja 72 % kyselyyn vastanneista mökkiläisistä. Konk-
reettisia päätöksiä vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi on 52 kyselyyn
vastanneessa kunnassa (29 % vastanneista).

Esitykset vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi

1. SUOSITUS MÖKKILÄISDEMOKRATIAMALLEIKSI

Mökkiläisdemokratiaprojekti esittää suosituksenaan kaksi mallia mökkiläisdemokratian
edistämiseksi mökkikunnissa: mökkiläistoimikuntamallin ja mökkiläisfoorumimallin. Mallit
myötäilevät kuntien ja mökkiläisten projektin kyselyyn antamia vastauksia.

Mallien toteuttaminen ei edellytä kuntalain tai muun lainsäädännön muuttamista. Malleja
voidaan soveltaa kunnissa paikallisten tarpeiden mukaan ottaen huomioon mm. kunnan
koko, mökkiläisten määrä ja aktiivisuus, mökkeilyn merkitys kunnalle sekä mökkiläisde-
mokratiasta tähän saakka saadut ja jatkossa saatavat kokemukset.

Vaikka mökkiläisdemokratiaprojekti on loppuraporttinsa liitteessä eritellyt varsin yksityis-
kohtaisesti mökkiläisdemokratian vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, projekti korostaa yk-
sinkertaisten, joustavien, epäbyrokraattisten ja paikallisiin tarpeisiin vastaavien menette-
lytapojen etuja mökkiläisdemokratian liikkeelle saattamisessa.

A. Mökkiläistoimikuntamalli

Mökkiläistoimikuntamallia suositellaan kunnille, joissa mökkiläisdemokratiaa halutaan
kehittää mökkiläistoimikunnan kautta.

Mallissa mökkikuntiin perustetaan mökkiläistoimikunta epävirallisena toimikuntana kun-
nan aktiivisella myötävaikutuksella tai kunnan organisaatioon kuuluvana virallisena kun-
nanhallituksen toimikuntana.

Asettamalla kunnanhallituksen virallisen toimikunnan kunta ilmaisee mahdollisimman
selvästi sitoutuvansa vakavasti mökkiläisten mukaan ottoon kunnalliseen demokratiaan.
Kuntalaki ei aseta esteitä ulkokuntalaisten valinnalle tällaisiin toimikuntiin toisin kuin asia
on lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston kohdalla.

Toimikunnan asettaa kunnanhallitus kuultuaan vapaa-ajan asukkaita paikallisesti riittä-
väksi arvioidulla tavalla. Kuulemistapoja ovat esimerkiksi mökkiläiskokoukset, mökki-
läisyhdistykset tai mökkiläisten postivaali.

Äänioikeus mökkiläistoimikunnan mökkiläisjäsenten valinnassa ja vaalikelpoisuus mökki-
läistoimikuntaan on syytä pitää laajana. Mökkiläisedustajien vaalissa äänioikeutettuja
voisivat olla kunnassa vapaa-ajan asunnon omistavaan talouteen kuuluvat ulkokuntalai-
set täysi-ikäiset henkilöt, perikuntien omistamien mökkien osakkaat, yritysten omistami-
en vapaa-ajan asuntojen omistajat ja varsinaisissa asuinrakennuksissa olevien vapaa-
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ajan asuntojen ulkokuntalaiset omistajat. Kunta voisi halutessaan laajentaa äänioikeutet-
tujen määrää koskemaan myös pitkäaikaisia vuokramökkiläisiä.

On suotavaa, että kuntaa edustaa mökkiläistoimikunnassa korkea luottamishenkilö- ja vi-
ranhaltijajohto, jotta mökkiläistoimikunnan esitykset tunnetaan riittävän hyvin kunnan
päätöksentekoelinten jatkokäsittelyissä. Tärkeää on myös, että kunta osoittaa mökkiläis-
toimikunnalle tarvittavan sihteerityövoiman ja käyttömäärärahat.

Mökkiläisdemokratiamalliin voi sisältyä mökkiläistoimikunnan lisäksi myös mökkiläisfoo-
rumimalliin kuuluvat osat.

B. Mökkiläisfoorumimalli

Mökkiläisfoorumimallia suositellaan kunnille, jotka haluavat kehittää mökkiläisdemokrati-
aa muulla tavalla kuin mökkiläistoimikunnan kautta.

Mökkiläisfoorumimallissa demokratia perustuu vuosittain järjestettävään mökkiläisfooru-
mitapahtumaan tai -tapahtumiin, joihin kaikki mökkiläiset voivat osallistua. Mökkiläisfoo-
rumitapahtuma kehitetään kunnissa jo nykyisin laajalti käytössä olevista mökkiläista-
paamisista.

Mökkiläisfoorumin työtä täydentävät tarvittaessa mökkiläisten tarpeita kartoittavat mökki-
läiskyselyt, tiedotteen ja palveluoppaan lähettäminen mökkiläisille, paikallislehden mah-
dollisten mökkiläisjakeluiden käyttö mökkiläistiedottamisessa sekä internetin käyttö.

2. MUUT ESITYKSET

A) Sisäasiainministeriölle ja väestörekisterikeskukselle esitetään, että ne kehittävät va-
paa-ajan asunnon omistamista koskevia tietojärjestelmiä niin, että puutteet rekistereissä
tulevat korjatuiksi ja että rekisterit soveltuvat mökkiläisdemokratian kehittämisen perus-
rekistereiksi.

B) Saaristoasiain neuvottelukunnalle, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle Suomen
Kuntaliitolle, Suomen Kylätoiminta ry:lle, Vapaa-ajan Asunnot ry:lle ja Yrityskummit ry:lle
esitetään, että ne toteuttavat mökkiläisdemokratiakoulutusprojektin. Koulutus on tarkoi-
tettu kunnille, jotka ovat kiinnostuneita mökkiläisdemokratian kehittämisestä mökkiläis-
toimikuntien tai mökkiläisfoorumien kautta.

C) Suomen Kylätoiminta ry:lle esitetään, että se järjestää vapaa-ajan asukkaita kylien
kehittämiseen aktivoivan kampanjan.

D) Suomen Kuntaliitolle ja Saaristoasiain neuvottelukunnalle esitetään, että ne seuraa-
vat mökkiläisdemokratian edistymistä kunnissa.
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SAMMANDRAG

Skärgårdsdelegationen (inrikesministeriet) och landsbygdspolitikens samarbetsgrupp
(jord- och skogsbruksministeriet) genomförde år 2005 ett projekt om demokrati för fri-
tidsboende. Syftet med projektet var att utreda hur fritidsinvånarnas påverkningsmöjlig-
heter kan utvecklas dvs. behovet av och möjliga former för demokrati för fritidsboende i
stugkommunerna.

Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet på förslag av samarbetsgrup-
pen för landsbygdspolitik. I projektets ledningsgrupp ingick skärgårdsdelegationen (IM),
samarbetsgruppen för landsbygdspolitik (JSM), inrikesministeriets kommunavdelning,
befolkningsregistercentralen, statistikcentralen, Finlands Kommunförbund, intresseorga-
nisationen för fritidsboende Fritidsbostäder rf och företrädare för Asikkala, Houtskärs och
Libelits (Liperi) kommuner. Suunnittelukeskus Oy var projektets konsult.

Med demokrati för fritidsboende menas i första hand ett system för de fritidsboendes
möjligheter att påverka och vara delaktiga i sina stugkommuner. Med fritidsboende av-
ses personer som hör till hushåll som äger en fritidsbostad eller ingår i hushåll som är fri-
tidsboende med ett långvarigt hyresförhållande. Till fritidsboendedemokratin kan också
hänföras representation för de invånare som i sin hemkommun antingen äger en fritids-
bostad eller är fritidsboende med ett långvarigt hyresförhållande.

I projektet om demokrati för fritidsboende söktes efter praxis för kommunal demokrati
som tar fritidsinvånarna i beaktande. Det slutliga syftet var att stöda landsbygdens ut-
veckling med hjälp av fritidsboendet genom att ta tillvara fritidsinvånarnas kunskapspo-
tential och ekonomiska potential. Projektet baserade sig på regeringens principbeslut om
att utveckla fritidsboendet till en av hörnstenarna i landsbygdens utveckling.

Motiveringarna till att driva ett projekt för fritidsboendedemokrati var fritidsboendets stora
omfattning (Finland har det relativt sett största fritidsboendet i Europa), den förlängda
stugsäsongen, fritidshusens standard som närmar sig de permanenta bostädernas stan-
dard, fritidsinvånarnas beräknade större användning av kommunala tjänster och att
gränsen mellan fastboende och fritidsboende i allmänhet håller på att suddas ut. Fritids-
boendet är av stor ekonomisk betydelse för landsbygden: 3 miljarder euro spenderas år-
ligen  på fritidsboende. Landsbygden har därtill ett stort och växande behov av att dra
nytta av fritidsboendet också med tanke på kunskapspotentialen.

I projektet för demokrati för fritidsboende ingick en utredning om utgångspunkterna för
fritidsinvånarnas delaktighet, en enkät till större stugkommuner och stugägarna där samt
rekommendationer om hur fritidsboendedemokratin kan främjas i kommunerna.

Utgångspunkterna för fritidsinvånarnas delaktighet

Utgångspunkterna för fritidsinvånarnas delaktighet har utretts genom en s.k. littera-
tursökning. Arbetet gick ut på att utreda fritidsboendets nuläge och utveckling, och även
den lagstiftning och forskning som berör fritidsinvånarnas delaktighet.

I Finland fanns 469 400 fritidsbostäder år 2004. Två tredjedelar av antalet stugor ägdes
av utsocknes ägare, dvs. personer som bor stadigvarande i en annan kommun. 804 000
personer hörde till hushåll som äger en fritidsbostad. 556 000 personer hörde till hushåll
som har sin fritidsbostad i en annan kommun. I ovannämnda siffror ingår inte delägare i
dödsbon hemmahörande i en annan kommun, användare av fritidsbostäder som ägs av
företag avsedda för personalens rekreation, och endast de användare som hör till ägar-
hushåll när det gäller fritidsbostäder. I siffrorna ingår inte heller turistföretagens, såsom
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semesterbyarnas, stugor  och deras användare eller uthyrningsstugor och hyresgäster-
na i dessa, ägare av veckosemesterandelar och inte heller ägare av fritidsbostäder i fler-
våningshus och radhus på aktiebolagsbasis.

Ett stort antal lagar och andra föreskrifter berör medborgarnas, i princip således också
de fritidsboendes, deltagande i kommunernas verksamhet. Viktiga av dessa föreskrifter
är kommunallagen, förvaltningslagen, befolkningsdatalagen och lagen om hemkommun
samt markanvändnings- och bygglagen. Kommunallagen berör närmast de bofasta in-
vånarnas delaktighet, medan förvaltningslagen och markanvändnings- och bygglagen i
allmänhet inte skiljer på fastboendes och fritidsboendes delaktighet.

Det finns mycket litet forskning om fritidsinvånarnas delaktighet i kommunernas verk-
samhet. I riksomfattande undersökningar om kommunal demokrati har ämnet inte be-
handlats. Delaktighet och informationsgivning har i viss mån berörts i några övergripan-
de regionala utredningar kring fritidsboendet. Sammanfattningsvis visar dessa under-
sökningar att man ser det som viktigt att öka växelverkan mellan fritidsinvånarna och
kommunerna. Synen på fritidsinvånarnas delaktighet i sin fritidskommuns verksamhet
varierar väldigt mycket mellan kommunerna.

Enkät till kommunerna och fritidsinvånarna

Projektet för demokrati för fritidsboende innehöll en enkät till kommunerna och en till fri-
tidsboende. Kommunenkäten riktades till kommuner (235), där det finns minst tusen fri-
tidsinvånare från andra kommuner eller där de utsocknes fritidsinvånarna utgör minst en
tredjedel av de bofasta invånarna i kommunen. Enkäten till fritidsboende som gjordes
samtidigt hade ett urval på totalt 2 000 personer. Urvalet gjordes slumpmässigt bland
personer som äger en fritidsbostad i målkommunerna och vars hemkommun är en an-
nan än den kommun där fritidsbostaden finns. Kommunenkäten besvarades av 180
kommuner dvs. 77 % av målkommunerna, och enkäten till fritidsboende av 739 fritids-
boende dvs. 37 % av målgruppen. Enkäternas samlade resultat är följande:

Fritidsboendekommitté

Enkäten visar att såväl kommunerna som de fritidsboende anser att det är viktigt med
demokrati för fritidsboende och en fritidsboendekommitté som hjälper fram demokratin.
Sommaren 2005 fanns 28 fritidsboendekommittéer eller liknande i de kommuner som
svarade på enkäten. Av kommunerna ansåg 54 % (ca 100 kommuner) och av de fritids-
boende 64 % att det var angeläget att tillsätta fritidsboendekommittéer i kommunerna.

Av de kommuner som svarat tyckte 79 % att den bästa juridiska formen för en fritidsbo-
endekommitté vore ett inofficiellt organ, och 18 % att det vore en officiell kommitté under
kommunstyrelsen. Den lämpligaste mandattiden för fritidsboendekommittén vore 3–4 år
och den lämpligaste storleken på kommittén vore 7–8 medlemmar, av vilka 4–5 fritids-
boende och 2–3 representanter för kommunen.

Enligt nästan alla kommuner som svarade bör en fritidsboende som bor i en annan
kommun ha rösträtt vid valet av fritidsboendekommitténs medlemmar och vara valbara
till medlemmar i fritidsboendekommittén. Av de kommuner som svarade anser 66 % att
också stugägare i den egna kommunen bör ha rösträtt och vara valbara. Även rösträtt
och valbarhet för dödsbon (47 %), företag (42 %) och långvariga hyresgäster (30 %) fick
mycket stöd.
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Omkring 40 % av de kommuner som svarade på enkäten tyckte att fritidsinvånarens
egen anmälan räcker när det gällde sättet att ställa upp kandidater. Omkring 9 % av
kommunerna tyckte att kommunstyrelsen kan ställa upp kandidater till kommittén. 43 %
av kommunerna ansåg att ett valförrättningsmöte för fritidsboendekandidaterna var till-
räckligt i fråga om sättet att välja medlemmar till fritidsboendekommittén. 33 % av kom-
munerna understödde postval och 13 % av kommunerna att kommunen utser företrä-
darna direkt.

Behovet av påverkningsmöjligheter

Kommunerna och fritidsinvånarna tillfrågades vilka angelägenheter de fritidsboende bör
kunna påverka i sin fritidskommun och vilka frågor fritidsboendekommittén bör behandla.
Följande slutsatser kan dras av svaren:

1. Både kommunerna och fritidsinvånarna ansåg att så gott som alla frågor var sådana
som fritidsinvånarna åtminstone på något sätt bör ha inflytande på.

2. Till de viktigaste sakerna som lyftes fram såväl i kommunernas som stugägarnas
svar hörde avfallshanteringen och miljöfrågorna.

3. Kommunernas och stugägarnas åsikter gick väsentligt isär i frågor om byarnas ut-
veckling, fastighetsskatter och andra avgifter och det privata serviceutbudet:
• fritidsinvånarnas delaktighet och inflytande skulle enligt kommunerna vara mest

angeläget i frågor om byautveckling, vilket fritidsinvånarna själva ser som de
minst viktiga frågorna.

• minst behov av delaktighet tycker kommunerna att det finns i frågor om fastig-
hetsskatt och avgifter, vilket fritidsinvånarna ser som de mest angelägna frågor-
na.

• det privata serviceutbudet ser fritidsinvånarna inte som en så viktig sak att på-
verka. Kommunerna å sin sida ser det som en av de viktigaste frågorna som
stugägarna bör påverka.

Intressant är också att kommunerna bedömer att användningen av hälsovårdscentraler-
na, räddningsväsendet och planläggningen är frågor som fritidsinvånarna inte bör påver-
ka just alls.

Hinder för delaktighet

Enligt de fritidsboende är det bristen på upplysningar och information som är det största
hindret för att delta i kommunens verksamhet. Andra vanliga hinder för möjligheterna till
delaktighet och påverkan som kom fram i enkäten till fritidsboende är kommunernas och
fritidsinvånarnas attityder, långa avstånd mellan hemorten och stugorten och fritidsinvå-
narnas säsongartade vistelse på stugan.

Kommunens information till fritidsboende

Kommunernas och de fritidsboendes svar skiljer sig vid uppskattningen av den informa-
tion kommunen ger de fritidsboende. Av dem som svarat meddelade 71 % av kommu-
nerna, men bara 41 % av de fritidsboende, att kommunen särskilt informerar sina fritids-
invånare om kommunala angelägenheter.

Enligt kommunerna är det vanligaste informationssättet att skicka brev, informationsblad
eller liknande till fritidsinvånarna. Enligt fritidsinvånarna är det vanligaste informationssät-
tet att skicka en serviceguide. Serviceguiden har möjligen stannat i minnet för att man
har kontinuerlig användning för den. Kommunernas andra sätt att informera når kanske
inte fritidsinvånarna i tillräcklig mån.
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Nuvarande former av delaktighet

Enligt de kommuner som besvarat kommunenkäten är det vanligaste sättet för delaktig-
het för närvarande olika evenemang och träffar för sommargäster och kommunens re-
presentanter (sommarevenemang, aftnar för sommargäster, sommartorg). Enligt kom-
munenkäten är vanliga former för delaktighet och påverkan också fritt medborgarinfly-
tande och deltagande, personliga kontakter, byalag eller invånarförening, fritidsboende-
kommitté eller liknande samt att delta i planläggningsprojekt och andra projekt.

Hur kan påverkningsmöjligheterna förbättras

67 % av kommunerna som besvarat enkäten och 72 % av fritidsboende stödde tanken
på att allmänt förbättra fritidsinvånarnas påverkningsmöjligheter i stugkommunen. I 52 av
de kommuner som besvarat enkäten (29 % av de svarande) har man fattat konkreta be-
slut för att främja fritidsboendes delaktighet.

Förslag för att främja delaktighet för fritidsboende

1. REKOMMENDATION OM MODELLER FÖR DEMOKRATI FÖR FRITIDSBOENDE

Projektet för demokrati för fritidsboende rekommenderar två modeller för att befrämja
demokrati för fritidsboende i stugkommunerna: modellen för fritidsboendekommitté och
modellen för fritidsboendeforum. Modellerna svarar mot kommunernas och fritidsinvå-
narnas enkätsvar.

Ett genomförande av modellerna kräver inte att kommunallagen eller annan lagstiftning
ändras. Modellerna kan tillämpas i kommunerna med beaktande av lokala behov bl.a.
kommunstorleken, stugägarnas antal och aktivitet, fritidsboendets betydelse för kommu-
nen samt hittillsvarande och kommande erfarenheter av demokrati för fritidsboende.

Fastän projektet om demokrati för fritidsboende i slutrapportens bilaga rätt ingående
analyserar alternativa sätt att genomföra fritidsboendedemokrati, framhåller projektet
fördelarna med enkla, flexibla, obyråkratiska tillvägagångssätt som svarar mot de lokala
behoven för att få igång fritidsboendedemokrati.

A. Modellen för fritidsboendekommitté

Modellen för fritidsboendekommitté rekommenderas för kommuner där man vill utveckla
demokratin för fritidsboende via en fritidsboendekommitté.

I modellen bildar man i stugkommunerna en fritidsboendekommitté som en inofficiell
kommitté med kommunens aktiva medverkan, eller som en officiell kommitté som ingår i
kommunens organisation under kommunstyrelsen.

Genom att tillsätta en officiell kommitté under kommunstyrelsen uttrycker kommunen så
tydligt som möjligt sin vilja att på allvar förbinda sig till att ta med fritidsinvånarna i den
kommunala demokratin. Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för att välja perso-
ner som bor i andra kommuner till dylika kommittéer till skillnad från nämnder, kommun-
styrelse och fullmäktige.

Kommittén tillsätts av kommunstyrelsen efter att man hört fritidsinvånarna lokalt på ett
sätt som bedöms som tillräckligt. Exempel på samrådssätt är träffar för fritidsboende, fö-
reningar för fritidsboende eller postval för stugägare.
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När det gäller rösträtten i valet av fritidsboendemedlemmar till fritidsboendekommittén
och valbarheten till fritidsboendekommittén bör man ha så lite restriktioner som möjligt.
Vid valet av företrädare för fritidsboende kunde de röstberättigade vara myndiga perso-
ner som hör till ett hushåll som äger en fritidsbostad i kommunen och bor i en annan
kommun, delägare i dödsbon som äger en stuga, ägare till fritidsbostäder som ägs av fö-
retag och personer som äger en fritidsbostad i egentliga bostadshus och bor i en annan
kommun. Om kommunen så vill kunde den utvidga rösträtten till att beröra också lång-
tidshyresgäster.

Det är önskvärt att kommunen i fritidsboendekommittén företräds av en förtroendevald
och tjänsteinnehavare på hög nivå, för att man tillräckligt väl skall känna till fritidsboen-
dekommitténs förslag vid en fortsatt behandling i beslutsfattarorganen. Det är också vik-
tigt att kommunen anvisar fritidsboendekommittén behövlig sekreterararbetskraft och
disponibla anslag.

Modellen för fritidsboendedemokrati kan innehålla förutom en fritidsboendekommitté
också delar av modellen för fritidsboendeforum.

B. Modellen för fritidsboendeforum

Modellen för ett fritidsboendeforum rekommenderas för de kommuner där man vill ut-
veckla demokratin för fritidsboende på annat sätt än via en fritidsboendekommitté.

I modellen för ett fritidsboendeforum baserar sig demokratin på ett eller flera evenemang
kring ett fritidsboendeforum som organiseras årligen, där samtliga fritidsinvånare kan
delta. Fritidsboendeforumet organiseras utgående från de träffar för fritidsboende som
numera är allmänna i kommunerna.

Arbetet inom fritidsboendeforumet kompletteras vid behov av enkäter till fritidsboende
som kartlägger deras behov, utskick till stugägarna av informationsblad och servicegui-
de, utskick via lokaltidningen som eventuellt har en särskild utdelning till fritidsinvånarna
och information via internet.

2. ANDRA FÖRSLAG

A) För inrikesministeriet och befolkningsregistercentralen föreslås att de utvecklar de da-
tasystem som rör fritidshusägande så att bristerna i registren rättas till och att registren
lämpar sig som basregister för att utveckla demokratin för fritidsboende.

B) För skärgårdsdelegationen, samarbetsgruppen för landsbygdspolitik, Finlands Kom-
munförbund, Finlands Byaverksamhet rf, Fritidsbostäder rf och Yrityskummit ry föreslås
att de genomför ett utbildningsprojekt kring demokrati för fritidsboende. Utbildningen rik-
tas till kommuner som är intresserade att utveckla demokratin för fritidsboende via en fri-
tidsboendekommitté eller ett fritidsboendeforum.

C) För Finlands Byaverksamhet rf föreslås att de organiserar en kampanj som aktiverar
fritidsinvånarna till att utveckla byarna.

D) För Finlands Kommunförbund och skärgårdsdelegationen föreslås att de följer upp
hur demokratin för fritidsboende gör framsteg i kommunerna.
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I   TYÖN LÄHTÖKOHDAT

1  ALUKSI

Vapaa-ajan asumisesta on tullut maaseudun kehityksen tärkeä tekijä. Suhteessa asu-
kaslukuun Suomessa on eniten vapaa-ajan asuntoja Euroopassa. Yhä paremmin varus-
tettu mökki on yhä useammin myös etätyön paikka ja paikka, josta käydään osan vuotta
työssä vakinaisessa työpaikassa tai josta lähdetään työmatkalle. Vapaa-ajan asuminen
ja vakituinen asuminen lähenevät toisiaan. Vapaa-ajan asumiseen käytetään vuosittain
paljon rahaa, noin 3 miljardia euroa. Mökkiläiset käyttävät kasvavassa määrin mökki-
kunnan yksityisiä ja kunnallisia palveluja.

Kuntien, ennen kaikkea maaseutukuntien, tarve hyödyntää vapaa-ajan asumista sekä
taloudellisesti että osaamisen osalta on kasvava. Kuntien kannalta mielenkiintoista voisi
olla myös se, että mökkiläiset saataisiin sidottua tiiviimmin paikkakunnan kehittämistyö-
hön. Pelkästään markkinoinnin ja informoinnin kohderyhmänä olemisesta mökkiläiset
muuttuisivat enemmän toimijoiksi, jotka organisoivat kehittämistoimintaa, mikä hyödyt-
täisi koko paikkakuntaa.

Toisaalta mökkiläisten tarve saada vaikuttaa mökkikunnan asioihin kuten kunnallisiin ja
yksityisiin palveluihin kasvaa mökillä vietetyn ajan kasvun myötä. Mökkiläisten vaikutus-
mahdollisuuksia koskevan järjestelmän, ns. mökkiläisdemokratian, luomiselle mökkikun-
tiin voisi olla yhteiskunnallinen tilaus. Mökkiläisdemokratia-hankkeen tehtävä on selvittää
onko mökkiläisdemokratialle tarvetta, ja jos on, niin mitkä olisivat mökkiläisdemokratian
mahdolliset toteuttamismuodot.

Mökkiläisdemokratian käsite

Mökkiläisdemokratialla tarkoitetaan ensisijaisesti ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkai-
den vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa järjestelmää mökkikunnissa. Ul-
kokuntalaisilla vapaa-ajan asukkailla tarkoitetaan sellaisia vapaa-ajan asunnon omista-
vaan talouteen kuuluvia tai pitkäaikaisten vuokrasuhteessa olevien vapaa-ajan asukkai-
den talouksiin kuuluvia henkilöitä, joilla on kotipaikka toisessa kunnassa. Mökkiläisde-
mokratiaan voidaan liittää myös sellaisten oman kunnan asukkaiden edustus, jotka
omistavat omassa kunnassa vapaa-ajan asunnon.

Perimmältään mökkiläisdemokratiassa on kysymys länsimaisen demokratiaperiaatteen
soveltamisesta rajatulla osa-alueella. Demokratiaan kuuluu ajatus, että yhteisön toimin-
nan sujumisen ja yhteisten tavoitteiden kattavuuden ja laadun kannalta parhaita tuloksia
tuottaa järjestelmä, jossa ihmiset voivat vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja
jossa kaikkien osaaminen otetaan mukaan. Demokratia tarjoaa mahdollisuuden erilais-
ten intressien tasapuoliseen punnintaan ja mahdollisten ristiriitojen ratkaisuun ja johtaa
siten sujuvampaan yhteisten asioiden hoitoon.

Mökkiläisten osallistumisella ymmärretään tässä työssä seuraavia asioita:

• kunnan tarjoamaa järjestelmää, jonka puitteissa mökkiläiset voivat olla aktiivisia toimi-
joita ja saada itseään koskevissa yleisissä asioissa äänensä kuuluville

• toimijaverkon vapaamuotoista toimintaa
• eri välineissä tapahtuvaa tiedottamista mökkiläisten asioista
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• toimijoiden eri tavoin tapahtuvaa aktivointia
• mökkiläisten tietämystä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan

Mökkiläisten vaikuttamisella ymmärretään tässä työssä seuraavia asioita:

• mökkiläisen vaikuttaminen on aktiivista toimintaa tietyn asian edistämiseksi
• vaikuttamiskohteena voivat olla esimerkiksi kunnan menettelytavat, kunnan tarjoamat

palvelut, maankäyttö ja ympäristönsuojelu
• vaikuttaminen voi olla kuultavana olemista tai aktiivista toimimista tietyn asian järjes-

tämiseksi tai uudistamiseksi.

Tässä raportissa tarkoitettu mökkiläisdemokratia on eri asia kuin julkisessa keskuste-
lussa esiin noussut kaksoiskuntalaisuuden käsite. Kaksoiskuntalaisuus merkitsee pi-
temmälle menevää järjestelmää, jossa osa kansalaisista voisi olla sekä mökkikuntan-
sa että vakituisen asuinkuntansa asukas. Tämä saattaisi tarkoittaa äänioikeutta ja
vaalikelpoisuutta kunnallisvaaleissa molemmissa kunnissa, mökkikunnan kunnallisten
palvelujen käyttöä vakinaisten asukkaiden tapaan mahdollisin rajoituksin, asukkaan
maksamien kunnallisverojen mahdollista jakamista mökkikunnan ja vakituisen asuin-
kunnan kesken sekä kaksoiskuntalaisuuden mahdollista huomioimista kuntien valti-
onosuuksissa. Kaksoiskuntalaisuudella voisi olla suuria poliittisia ja taloudellisia vai-
kutuksia kuntajärjestelmään.

Mökkiläisten osaaminen henkisenä resurssina

Vapaa-ajan asukkaissa on monipuolista ja korkeatasoista osaamista sekä kontaktipinto-
ja, joita voidaan hyödyntää maaseudun kehitystyössä. Mökkiläisdemokratia merkitsee
mökkiläisissä olevan osaamisen hyödyntämistä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan vapaa-ajan asumisprojektin yhteydessä 1995 syntynyt
yrityskummitoiminta on hyvä esimerkki mökkiläisissä olevan osaamisen hyödyntämises-
tä. Yrityskummit ry:hyn kuuluu lähes 400 korkeaa osaamista edustavaa yrityskummia ja
yli kolmannes Suomen kunnista. Yrityskummitoiminnan päämuoto on kummien tekemä
yritysten ja kuntien maksuton neuvontatyö. Yrityskummitoiminta on nyttemmin laajentu-
nut myös muiden kuin kesäasukkaiden toiminnaksi. Toinen mökkiläisissä olevan osaa-
misen hyödyntämismuoto on mökkiläisyrittäjien ja paikallisten yrittäjien yhteiset tapaami-
set kunnissa.

Monet mökkikuntien kulttuuritapahtumat ovat syntyneet mökkiläisten osaamisesta ja
aloitteellisuudesta. Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen yleisönä erilaisiin tapahtumiin
saattaa puolestaan olla jopa ratkaiseva tapahtumien toteuttamiselle.

Mökkiläiset voivat olla mukana moninaisissa paikkakunnan yhdistyksissä kuten kotiseu-
tu- ja kulttuuriyhdistyksissä, nuorisoseuroissa ja urheiluseuroissa sekä kylätoimikunnis-
sa.

Eri alojen osaajat, usein hyvin vaativia tehtäviä hoitavat mökkiläiset tuovat uusia ajatuk-
sia ja asenteita mökkikuntiin. Ilmapiirin avartuminen tukee paikkakunnan kehittymistä ja
menestystä.

Vapaa-ajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden välisen vuorovaikutuksen merkitys lie-
nee suurinta pienissä ja syrjäisissä kunnissa, joissa vapaa-ajan asukkaiden suhteellinen
osuus on suurin.
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2  VAPAA-AJAN ASUMINEN

2.1 Vapaa-ajan asumisen kehitys

Ensimmäiset kesähuvilat rakennettiin Suomessa jo 1700-luvun lopulla. Pohjanlahden
rannikkokaupunkien ympäristössä oli ensimmäisiä pieniä huvilakeskittymiä 1800-
luvun puolivälissä. Samanlaisia keskittymiä olivat myös oululaisten huvilat Hietasaa-
ressa, porilaisten huvilat Reposaaressa ja turkulaisten Ruissalossa. Helsingin seudul-
la varsinainen loma-asutus syntyi vasta 1860- ja 1870 – luvuilla.

Huvilat sijaitsivat aluksi suurten kaupunkien ympärillä. Kesähuviloita oli 1900-luvun
alkaessa noin 1 000. Varhaiskauden huvilat olivat enimmäkseen suurikokoisia ja ko-
risteellisia.

Maailmansotien välisenä aikana kesäasuntojen määrä kasvoi suhteellisen hitaasti,
mutta tasaisesti. Kesäasuntojen hankinta yleistyi 1940-luvun lopulta voimakkaasti.

Kesäasutuksen yleistyessä 1940-luvulta 1960-luvulle rakennettiin enimmäkseen pie-
niä ja vaatimattomia mökkejä. Pikkuhiljaa 1960-luvulta alkoi etenkin Etelä-Suomesta
levitä vastakkainen suuntaus: mökiltä vaadittiin väljyyttä ja kaupunkimaisia muka-
vuuksia sekä mahdollisuutta viettää siellä aikaa myös talvella. Vähitellen kesäasunto
olikin muuttumassa vapaa-ajan asunnoksi.1

Vuosikymmeninen kuluessa vapaa-ajan asuntoja on rakennettu yhä enemmän: 1930-
ja 1940 – luvuilla noin 1 900 mökkiä vuodessa, 1960-luvulla 6 400 mökkiä ja 1970-
luvulla jopa 8 400 mökkiä vuodessa. Parina viime vuosikymmenenä mökkien raken-
tamistahti on hidastunut. 1990-luvulla mökkejä rakennettiin 7 600 vuodessa ja vuonna
2004 noin 4 200 vapaa-ajan asuntoa.

Asennetasolla mökkeily on säilyttänyt suosionsa. Vapaa-ajan asuntoa omistamatto-
mista talouksista 27 % ilmoitti vuonna 1999 haluavansa hankkia mökin kymmenen
vuoden sisällä. Kun vastauksen prosenttiosuus suhteutettiin kaikkiin Suomen mökit-
tömiin talouksiin 1999, saatiin jopa 500 000 potentiaalin mökinomistajan joukko.
Opiskelijat olivat erityisen kiinnostuneita tulevaisuudessa hankkimaan oman vapaa-
ajan asunnon, mikä kertoo siitä, että myös nuoret ovat kiinnostuneita mökkeilystä va-
paa-ajan viettomuotona.2

Kansainvälisesti katsoen maamme mökkikanta suhteessa maan väkilukuun on Tilas-
tokeskuksen mukaan suurin Euroopassa. Väkilukuun suhteutettuna suuria mökkimai-
ta ovat myös Norja ja Ruotsi.

Kesämökkikulttuurimme elää parhaillaan murrosvaihetta. Vapaa-ajan asumisen tar-
peet ovat monialaistuneet elämäntapojen muuttuessa. Työn, kodin ja vapaa-ajan väli-
set rajapinnat ovat hämärtymässä. Väestö vanhenee ja näin asumistarpeet myös va-
paa-ajan asunnolla muuttuvat. Vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö on li-
sääntynyt ja vapaa-ajan asuntojen varustelutaso on noussut.

1 Vuori (1996).
2 Saaristoasiain neuvottelukunta (1999).
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2.2 Vapaa-ajan asumisen määritelmät

Vapaa-ajan asuinrakennus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin
tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma,
rakenne tai laitos (MRL 113 §). Rakennus määritellään MRL:ssa viranomaisvalvonnan
järjestämiseen ja lain systematiikkaan liittyvistä syistä. Rakennuksen määritelmä on siis
lähinnä viranomaisvalvonnan apuväline eikä rakennuksen tekninen määritelmä tai sen
käyttötarkoitukseen viittaava. MRL ei sisällä pääasiallista käyttötarkoitusta koskevaa
säännöstä.3

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus määräytyy lähtökohtaisesti asemakaavassa
tai yleiskaavassa ja se vahvistuu rakennuslupapäätöksellä. Jos rakennus ei ole lainvoi-
maisen kaavan alueella, käyttötarkoitus määritellään rakennusluvassa. Tässä tarkoitetut
vapaa-ajan asunnot kuuluvat rakennusten piiriin, joita rakennettaessa on haettava ra-
kennuslupa (MRL 125.1 §). Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutos-
työhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajenta-
miseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (MRL 125.2 §). Myös käyttötar-
koituksen muutos loma-asunnosta pysyvään asumiseen edellyttää rakennuslupaa (MRL
125.3 §).

Asuinrakennukseen verrattuna vapaa-ajan asunnossa pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaisia tiloja ovat lisäksi kaikki loma- ja virkistyskäyttöön liittyvät tilat (esimerkiksi sau-
na ja sen oheistilat).

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vapaa-ajan asuinrakennus on rakennus, jonka
alkuperäinen käyttötarkoitus on vapaa-ajan asuinrakennus (kunnan rakennusvalvonnan
tarkistama) tai pientalo, josta on tehty erikseen ilmoitus, että se on vapaa-ajan käytössä.

Tilastokeskuksen mukaan vapaa-ajan asuinrakennuksiksi luetaan ne rakennukset, joi-
den käyttötarkoitus oli vuoden viimeisenä päivänä vapaa-ajan asuinrakennus tai joita ko.
ajankohtana käytettiin loma-asumiseen. Vapaa-ajan asunnoiksi ei lueta vakinaisessa
asuinkäytössä olevia rakennuksia eikä myöskään majoitustoimintaa harjoittavien liikeyri-
tysten vuokrattavia lomamökkejä.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vapaa-ajan asukas on vapaa-ajan asunnon
omistavaan asuntokuntaan kuuluva henkilö, jonka vapaa-ajan asunto sijaitsee vakituisen
asuinkunnan ulkopuolella.

Väestörekisterikeskus vastaa Väestötietojärjestelmästä (VTJ), joka väestötietojen lisäksi
sisältää tietoja Suomen rakennuskannasta. Tilastokeskus on vuodesta 1985 käyttänyt
VTJ:n rakennustietoja tilastotuotannossaan, myös laatiessaan kesämökkitilastoa. VRK
noudattaa Tilastokeskuksen määritelmää vapaa-ajan asuinrakennuksesta. 1980-luvulla
ja vielä 1990 -luvun alkupuolella saatiin varsin kattavasti tieto pientaloista, jotka ovat va-
paa-ajan käytössä. Tällä hetkellä tämä tieto saadaan puutteellisesti. VTJ:ään on ajan
myötä ”kasaantunut” tyhjiä pientaloja, joiden käytöstä ei ole tietoa. Tämän ilmiön laajuut-
ta ei ole selvitetty, osa on varmasti vapaa-ajan käytössä tai tilapäisessä asuinkäytössä,
osa ränsistyneitä, osa purettuja, jne. Omistajan tai haltijan mielestä moni näistä raken-
nuksista on hänen kesämökkinsä. Tällaisia rakennuksia on tuhansia.

3 Ekroos & Majamaa (2005) ja HE 101/1998.
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Verohallitus kerää kiinteistöveroa (kunnallinen vero). Vapaa-ajan asuinrakennuksista
maksetaan yleensä hieman korkeampi vero kuin asuinrakennuksista. Verohallituksen
määritelmä vapaa-ajan asuinrakennuksesta poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen ja
Väestörekisterikeskuksen määritelmästä. Esimerkiksi kaikki rakennukset, jotka on ra-
kennettu rantakaava-alueelle kuuluvat yleensä kesämökkiveron piiriin, vaikka rakennuk-
sen käyttötarkoitus olisi joku muu.

Vapaa-ajan asuinrakennuksen omistaja

Vapaa-ajan asuinrakennuksen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Tämä ja rekistereiden
puutteet aiheuttavat ongelmia määritellä kaikki vapaa-ajan asuinrakennusten omistajat.

Virallista rekisteriä vapaa-ajan asuinrakennuksen omistajista ei ole olemassa. Kiinteistö-
tietojärjestelmän kirjaamisosa (lainhuuto- ja saantorekisteri) on virallinen kiinteistörekis-
teri ja siitä on mahdollista tulostaa kaikista kiinteistöistä virallisia otteita ”kiinteistö omista-
jatietoineen”. Omistajatiedot kuvaavat saantohetken tilannetta. Koska kaikki omistajien
osoitemuutokset, nimenmuutokset, kuolintieto ym. tiedot eivät välity kiinteistörekisteriin,
”kiinteistöjen omistajatiedot” eivät ole kattavia.

Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot vapaa-ajan asuinrakennuksista omistajatietoineen
Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesta kesämökkikannasta. VTJ:n omistajatietoja ei
päivitetä kattavasti. Tästä huolimatta VTJ:n rakennuksen omistajatiedot on paljon käytet-
ty rekisteri.

Verohallituksella on kattava rekisteri kesämökin veronmaksajista, mutta se ei ole sama
kuin kiinteistönomistajarekisteri. Verohallinto tarkistuttaa kunnilla vuosittain kiinteistöjä
koskevat tiedot kiinteistöverolain 19 §:n nojalla. Nämä kunnille toimitettavat tiedot sisäl-
tävät vapaa-ajan asunnon omistajatiedon, mutta ei kuitenkaan omistajan vakituisen
asunnon osoitetta. Tietoja kiinteistöjen omistajien osoitteista ei luovuteta kuin tapauskoh-
taisesti erikseen laissa määriteltyihin tutkimustarkoituksiin.

2.3 Tilastokeskuksen kesämökkitilastot

Vapaa-ajan asunnot

Tilastokeskuksen Kesämökki -tilaston4 mukaan Suomessa oli 469 400 vapaa-ajan asun-
toa vuoden 2004 lopussa. Vapaa-ajan asunnoista 83 % on yksityisten henkilöiden omis-
tuksessa ja 17 % yritysten, yhteisöjen, perikuntien tai ulkomaalaisten omistuksessa. Va-
paa-ajan asunnot ja asukkaat ilmenevät liitteestä 1.

Tiheintä vapaa-ajan asutus on Etelä-Suomen rannikkokunnissa sekä Keski- ja Itä-
Suomen järvialueilla. Veden läheisyyden lisäksi vapaa-ajan ajan asuntojen tiheyteen
vaikuttaa etäisyys suurista asutuskeskuksista.5 Vähiten vapaa-ajan asuntoja on Keski-
Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Koko maassa on keskimäärin 1,5 vapaa-ajan asuntoa
neliökilometrillä.

4 Tilastokeskus (2005). Kesämökit 2004.
5 Tyrkkö (1996).
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Vapaa-ajan asuntojen pinta-alat ovat vuosikymmenien kuluessa kasvaneet. Vuonna
1970 oli 20–49 m2:n kokoisia mökkejä noin 45 %, kun vuonna 2004 niitä oli 37 % kaikista
mökeistä. Suurin osa eli 64 % mökeistä oli 20 – 59 m2 kokoisia vuonna 2004.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vapaa-ajan asuntojen jakautuminen kokoluokittain
vuonna 20043.

Pinta-ala, m2 Mökkejä, lkm % mökeistä

Alle 19 32 598 7 %

20–49 175 747 37 %

50–99 205 353 44 %

Yli 100 21 050 5 %

Tuntematon 34 616 7 %

Yhteensä 469 364 100 %

Vajaa kolmannes mökeistä soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja viidennes pelkästään
kesäkäyttöön. Puolet mökeistä soveltuu sekä kevät-, kesä- että syksykäyttöön. Verk-
kosähkön piirissä on 70 % vapaa-ajan asunnoista ja 99 %:lla mökeistä on joku lämmi-
tys.6 Suomalaisista vapaa-ajan asunnoista on edelleen suuri osa perinteisiä ”kesämök-
kejä”.

Kesämökkibarometrin 2003 mukaan joka kolmannen mökin varustusta parannettiin vii-
meksi kuluneen vuoden aikana ja mökin varustusta suunnitteli seuraavan vuoden aikana
parantavansa puolet mökinomistajista.

Vapaa-ajan asukkaat

Tilastokeskuksen Kesämökki- tilaston7 mukaan vapaa-ajan asunnon omistaviin asunto-
kuntiin kuului 804 000 henkilöä eli 15 % väestöstä vuoden 2004 lopussa. Yritysten, yh-
teisöjen, perikuntien ja ulkomaalaisten omistamia vapaa-ajan asuntoja ei ole otettu huo-
mioon vapaa-ajan asukkaiden määrää laskettaessa.

Saaristoasiainneuvottelukunnan tutkimuksen (1998) mukaan yhtä mökkiä käyttää sään-
nöllisesti keskimäärin neljä henkilöä. Näin laskien vapaa-ajan asukkaita on 1,9 miljoonaa
eli runsaat kolmannes väestöstä. Tilapäiset mökkien käyttäjät mukaan lukien on mökki-
läisiä yli 3 miljoonaa.

Vajaa kolmannes mökinomistajista omisti vapaa-ajan asunnon asuinkunnassaan ja va-
jaa 60 % vakituisen asuinkuntansa ulkopuolella. Kunnan ulkopuolelta mökkikuntaan tu-

6 Tilastokeskus (2004). Mökkibarometri 2003.
7 Tilastokeskus (2005). Kesämökit 2004.
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lee 557 000 vapaa-ajan asukasta. ”Ulkokuntalaiset mökkiläiset” ovat tämän selvityksen
tutkimuksen kohteena.

Keskimääräisiä tietoja vapaa-ajan asukkaista5:

• Omistavien asuntokuntien keskikoko 2,1 henkilöä
• Yli 35 % omistavista asuntokunnista kahden aikuisen talouksia
• 15 % omistavista asuntokunnista perheitä, joissa alle 18-vuotiaita lapsia
• Omistaja keskimäärin 59-vuotias
• Alle 40-vuotiaita omistajia 8 %
• Vajaa kolmannes vanhusasuntokuntia

Seuraavassa kartassa on esitetty vapaa-ajan asukkaiden osuus vakituisesta väestöstä
kunnittain vuonna 2004. Ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden osuus vakituisista
asukkaista oli yli 50 % 98 kunnassa. Näistä 28 kunnassa ulkokuntalaisten vapaa-ajan
asukkaiden osuus oli yli 100 %.5



Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon

24

Kartta 1. Vapaa-ajan asukkaat suhteessa kunnan väkilukuun (Tilastokeskus 2005).

Vuonna 2004 oli 207 kuntaa, joissa ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden määrä oli yli
1000 henkilöä ja 149 kuntaa, joissa ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden osuus kun-
nan vakituisten asukkaiden määrästä oli yli kolmannes. Ulkokuntalaisten vapaa-ajan
asukkaiden määrä ja osuus suhteessa vakituiseen väestöön kunnittain on esitetty liit-
teessä 1.
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2.4 Viikko-osakkeet

Viikko-osakejärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa osakkeen omistaja saa oi-
keuden käyttää mökkiä tai huoneistoa yhtiöjärjestyksessä säädetyn viikkomäärän ver-
ran vuodessa. Viikko-osakejärjestelmä voi sisältää mahdollisuuden lomaviikkopaikan
vaihtamiseen toiseen lomakohteeseen.

Lomaosakeliiketoiminta on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa sekä Suo-
messa että ulkomailla. Viikko-osakkeiden omistukseen perustuva lomailu on tällä het-
kellä maailman nopeimmin kasvava matkailun muoto.8

Suomessa on 17 viikkolomakohdetta. Viikko-osakkeen omistaa lähes 60 000 suoma-
laista. Suomalaisten viikko-osakekeskusten keskimääräinen viikkokohtainen käyttöas-
te on yli 70 %. Luku on erittäin korkea, kun sitä verrataan lomahotelleihin tai vuokra-
käytössä oleviin loma-asuntoihin. Suomalainen viikko-osaketalous omistaa keskimää-
rin 1,6 viikkoa vuodessa. Omistajakohtaisen käyttöajan lyhyys vuodessa ei anna ai-
hetta mökkiläisdemokratian laajentamiseen viikko-osakkeen omistajiin.

Viikko-osakealalla suuntaus on kohti suurempia lomakeskuksia ja isompia lomahuo-
neistoja. Laajennusinvestoinnit koskevat ensisijaisesti maamme keskeisiä matkailun
vetovoimakeskuksia.

Kartta 2. Viikkolomakohteet Suomessa (Suomen Viikko-osake Yhdistys 2005).

8 Suomen Viikko-osake Yhdistys (www.suomentimeshare.fi)

http://www.suomentimeshare.fi
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2.5 Asuminen vapaa-ajan asunnolla

Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen välinen selkeä raja on osin hämärtymässä
vapaa-ajan asuntojen käyttöasteen noustessa. Työelämän muutokset, informaatioteknii-
kan kehitys, eläkeläisten suuri ja yhä kasvava määrä, työttömät ja vapaa-ajan asuntojen
kohonnut varustetaso antavat edellytykset laajempaan ”kakkosasumiseen” vapaa-ajan
asunnolla.

Tilastokeskuksen Mökkibarometri 2003 mukaan vapaa-ajan asunnolla asutaan keski-
määrin 72 vuorokautta vuoden aikana. Todellinen käyttöaste on kuitenkin hieman suu-
rempi, koska mökkejä käyttävät mm. omistajien lapset silloinkin, kun vanhemmat eivät it-
se ole paikalla. Ulkokuntalaisten mökkiläisten vapaa-ajan asuntojen käyttöaste on hie-
man korkeampi eli 75 vuorokautta.

Mökkibarometrin mukaan joka neljäs mökkiläinen arvioi mökin käytön lisääntyvän ja viisi
prosenttia vähenevän seuraavan vuoden aikana. Kaksi mökkiläistä kolmesta arvioi mö-
kin käyttönsä pysyvän ennallaan.9

Pitkäsen ja Kokin tutkimuksessa (2005), jossa tutkittiin pääkaupunkilaisten vapaa-ajan
asumista Järvi-Suomessa, noin 36 % pääkaupunkiseutulaisista arvioi vapaa-ajan asun-
tonsa käytön lisääntyvän seuraavan 5-10 vuoden aikana.

Tutkimuksessa huomattiin, että vapaa-ajan asunnon käyttöaste riippuu eniten elämänti-
lanteesta. Suurin mökkipäiviä lisäävä vaikutus on eläkkeelle jääminen. Talviasuttaviksi
varustelluilla ja riittävän suurilla (vähintään 60 m2) vapaa-ajan asunnoilla oleskellaan
keskimääräistä pidempään. Suuri merkitys vapaa-ajan asunnon käyttöasteeseen on
myös mökkeilymotivaatiolla eli sillä millaisena paikkana vapaa-ajan asunto koetaan suh-
teessa vakituiseen asuntoon. Paljon mökillä viihtyvät pääkaupunkilaiset kokevat mök-
kiympäristön kaupunkiympäristöä viihtyisämpänä ja näkevät sen tarjoavan paremmat
edellytykset itsensä toteuttamiseen. Pitkät matkat, vähäinen vapaa-aika ja vapaa-ajan
asunnon alhainen varustelutaso sen sijaan näyttävät lyhentävän mökillä vietettyä ai-
kaa.10

Suurista ikäluokista, jotka ovat myös merkittävä mökinomistajajoukko, arvioi Vaasan Yli-
opiston tutkimuksen mukaan 150 000 viettävänsä vapaa-ajan asunnolla vähintään 3
kuukautta eläkkeelle jäätyään.  Laskennallisesti noin 60 000 suuriin ikäluokkiin kuuluvis-
ta ihmisistä aikoo eläkkeelle siirtyessään muuttaa pysyvästi maaseudulle11

Suuret ikäluokat alkavat siirtyä eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua. Mökillä vietettä-
vän ajan pidentymistä tukee myös työn muuttuminen yhä vähemmän paikkaan sidotuksi,
etätyömahdollisuuksien paraneminen, liikenneyhteyksien nopeutuminen ja vapaa-ajan
asuntojen koon kasvu ja varustelutason nousu.

Pidemmällä tähtäyksellä vapaa-ajan asunnolla vietetty aika ja koko vapaa-ajan asumi-
sen sisältö saattaa muuttua suurten ikäluokkien mökkien perijäsukupolven ja aivan uusi-
en mökinomistajien noustessa suurimmaksi mökkeilijäryhmäksi.

9 Tilastokeskus (2004). Mökkibarometri 2003.
10 Pitkänen & Kokki (2005). Mennäänkö mökille?
11 Hunnakko & Palm (2002). Suurten ikäluokkien eläkeläisten muuttopotentiaali.
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3   KUNTIEN TOIMINTA JA VAPAA-AJAN ASUKKAAT

Kunnan on otettava mökkiläiset periaatteessa huomioon monien palvelujen kohdalla,
vaikka enempää mökkiläiset kuin kunnatkaan eivät sitä usein tiedosta.

Kuntalain (365/1995) mukaan kunta päättää itse osasta tehtävistään ja siitä, mitä palvelu-
ja tarjotaan vapaa-ajan asukkaille. Pääosa kunnan tehtävistä on kuitenkin lakisääteisiä,
joissa lainsäätäjä on määrännyt, onko muilla kuin kunnan vakinaisilla asukkailla oikeus
saada kunnan palveluja. Lainsäätäjä on määrännyt myös kuntien valtionosuuksien perus-
teet, esimerkiksi sen, onko kunnan valtionosuuksien perustana kunnan asukasluku tai
tietty osa asukkaista vai esimerkiksi toiminnan laajuus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) antaa kunnalle runsaasti maankäytön suunnitte-
lun ja ohjauksen tehtäviä, joissa ei tehdä eroa vakinaisen asukkaan ja vapaa-ajan asuk-
kaan välillä. Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus koskevat kaikkia maanomistajia. MKR an-
taa mökkiläiselle periaatteessa samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet maankäytön suun-
nittelussa kuin kunnan vakituisille asukkaille. Mökkien rakentaminen työllistää monissa
kunnissa rakennustarkastajia enemmän kuin muu rakentaminen.

Kuntalain mukaan mökin omistaja voi kunnan jäsenenä osallistua kaavan valmisteluun,
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä sekä tehdä valituksen  kaavas-
ta.

Kuntien on otettava huomioon mökkiliikenne kunnan tie- ja katuverkon mitoituksessa ja
ylläpidossa. Kunnat tukevat vapaa-ehtoisesti huomattavassa määrin yksityisteitä, joita
mökkiläiset käyttävät (laki yksityisistä teistä 358/1962). Kunnat tukevat myös venepaikko-
jen, niihin liittyvien pysäköintialueiden ja veneväylien rakentamista.

Kunnalla on velvollisuus hyväksyä mökkiläisen liittyminen kunnan vesi- ja viemärilaitok-
sen verkostoon sen toiminta-alueella (laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 982/1977).
Kunnat avustavat usein yksityisiä vesihuolto-osuuskuntia haja-asutusalueilla.

Kunta on velvollinen huolehtimaan mökkien jätevesijärjestelmien valvonnasta ja mökki-
alueiden jätehuollosta (jätelaki 1071/1993). Kuntien ympäristöhallinnolle vapaa-ajan
asuminen aiheuttaa työtä myös muutoin esimerkiksi vesiensuojelussa (kuntien ympäris-
tönsuojelun hallintolaki (64/ 1986).

Kunnat edistävät eri muodoin laajakaistaverkkojen rakentamista haja-asutusalueille.
Mökkialueiden sähköistyksen taloudellinen tukeminen on harvinaista.

Mökkikiinteistöt muodostavat mökkikunnissa merkittävän osan palotoimen suojeltavasta
kiinteistömassasta. Pelastustoiminta mökkialueilla edellyttää erityisjärjestelyjä ja usein
erityiskalustoa. Palotarkastus ja nuohous hajanaisilla mökkialueilla edellyttävät normaalia
enemmän työvoimaa  (pelastuslaki 468/2002).

Kunta on velvollinen järjestämään kiireellisen avosairaanhoidon, myös kiireisen hammas-
lääkäripalvelun, mökkiläiselle (kansanterveyslaki 66/1972). Samoin kiireellisissä tapauk-
sissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa on kunnan huolehdittava laitoshuollon ja
muiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä myös mökkiläiselle. Lisäksi mökkikunta on
velvollinen tarvittaessa toimeentulotuen antamiseen mökkiläiselle, sillä tämä tuki ei ole
laissa sidottu kunnan asukkaaseen. Tapaukset lienevät harvinaisia.
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Kunnan velvollisuus järjestää perusopetusta oppivelvollisuusikäisille kunnan alueella ei
ole sidottu kotikuntaan. Mökkiläisten lapsilla on periaatteessa oikeus saada opetusta
mökkikunnassa (perusopetuslaki 628/1998). Niin ikään mökkikunnan lukioon on mökki-
läisen lapsella oikeus vapaasti hakeutua (lukiolaki 629/1998).

Osallistumisoikeutta kansalaisopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen toimintaan ei
ole rajattu kotipaikkaan (laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998). Nämä laitokset ovat
mökkiläisten käytettävissä.

Kunnille myönnetään valtionosuutta yleisen kulttuuritoimen järjestämiseen (laki kuntien
kulttuuritoiminnasta 728/1992).  Kunnan museot (museolaki 729/1992), kirjastot (kirjasto-
laki 904/1998), liikuntapaikat (liikuntalaki 1054/1998) ja nuorisotilat (nuorisotyölaki
(235/1995) samoin kuin kunnan tukemat kulttuuritapahtumat ovat periaatteessa avoinna
myös mökkiläisille.

Kunnan tiedotustoimelle mökkeily aiheuttaa lisätehtäviä. Mökkikunnan johdon ajankäy-
töstä mökkeilyyn liittyvät asiat ottavat oman osansa. 12

Saaristoasiain neuvottelukunnan tutkimuksessa (1998) kysyttiin mökkiläisiltä ja kunnilta
mökkiläisten kunnallisten palvelujen käyttöä.13

Tämän kyselyn mukaan mökkiläisten kunnallisten palvelujen käyttö ei ole vielä kovin
suurta, mutta on kasvussa vapaa-ajan asunnolla asumisen kasvun myötä. Jätehuolto,
yksityistieasiat, kaavoitus, rakennustarkastus, kirjastot, kulttuuripalvelut ja terveyskes-
kuspalvelut nousivat tärkeimmiksi asioiksi.

Liitteessä 2 on esitetty Asikkalan, Houtskarin ja Liperin malleja kuntien ja vapaa-ajan
asukkaiden yhteistyöstä.

12 Luonnos raportiksi "Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä." Heikki Miettinen. Efeko. 2006.
13 Saaristoasiain neuvottelukunta (1998)
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4 VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA LAIN-
SÄÄDÄNTÖ

Suuri määrä lakeja ja normeja koskee kansalaisten, siis periaatteessa myös vapaa-ajan
asukkaiden osallistumista kuntien toimintaan. Lakien säädökset liikkuvat lainsäädännön
luonteesta riippuen yleisen ja hyvinkin yksityiskohtaisen välillä.14

Perussäännökset yksilön oikeudesta osallistua yhteiskunnan toimintoihin löytyvät Suo-
men perustuslaista. Perustuslain 2 §:n mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa
eduskunta. Sen lisäksi kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yh-
teiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain 14 §:ssä säädetään vielä
erikseen vaali- ja osallistumisoikeuksista sekä julkisen vallan tehtävästä edistää yksilön
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan
päätöksentekoon.

Julkisuuslaki ja henkilötietolaki säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Kunnan hallin-
non järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä säädetään pääosin kuntalaissa ja hal-
lintolaissa. Hallintolaki on koko julkista hallintoa koskeva yleislaki ja kuntalaki kunnan
hallintoa koskeva erityislaki. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
säädetään pääosin kuntalaissa, mutta vaikuttamismahdollisuuksista säädetään myös
muussa erityislainsäädännössä.

Seuraavassa on tarkasteltu osallistumista ja vaikuttamista koskevia lakeja erityisesti va-
paa-ajan asukkaiden osallistumisen näkökulmasta.

4.1 Kuntalaki

Kuntalain (N:o 365/1995) 4 §:n mukaan kunnan jäsen on se, joka omistaa tai hallitsee
kiinteää omaisuutta kunnassa. Näin mökinomistaja, jolla on kotikunta muualla kuin mök-
kikunnassa on mökkikunnan jäsen. Se, jonka kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikun-
ta kyseinen kunta on, on kunnan jäsenyyden lisäksi myös kunnan asukas.

Kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä kunnan tehtävät on sidottu kunnan asukkaa-
seen. Tämä merkitsee, että tullessaan hyväksytyksi kunnan asukkaaksi, on asukkaalla
ja kunnalla sekä taloudellisia velvoitteita että oikeuksia toisiaan kohtaan. Merkittäviä
kunnan taloudellisia velvoitteita ovat koulu-, päivähoito-, terveys- ja sosiaalitoimen palve-
lujen järjestäminen.

Kunnan jäsenellä on oikeus tehdä kunnallisten toimielinten päätöksiä koskeva oi-
kaisuvaatimus sekä oikeus tehdä kunnallisvalitus (Kuntalaki 92 §). Mökkiläisellä on siis
valitusoikeus kunnan asioihin. Sen sijaan kuntalain 28 §:ssä mainittu aloiteoikeus, joka
koskee kunnan toimintaa, on rajattu vain kunnan asukkaisiin. Käytännössä aloiteoikeus-
pykälällä lienee vähäinen merkitys, sillä kunnissa käsiteltäneen tavalla tai toisella kaikki
sinne saapuneet aloitteet.

Kunnallinen äänioikeus perustuu kotikuntalaissa määriteltyyn kotikuntaan eikä sitä siten
ole kunnan ulkopuolella asuvalla mökkiläisellä (Kuntalaki 127 §). Vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen ovat vain kunnan vakituiset asukkaat (Kuntalaki 33 §).

14 www.kunnat.net

http://www.kunnat.net
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Kuntalain 27 §:n mukaan kunnanvaltuuston on pidettävä huoli siitä, että kunnan asuk-
kailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan lain mukaan edistää erityisesti mm. valitsemalla
palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, tiedottamalla kunnan asioista ja jär-
jestämällä kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksen-
tekoa sekä avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmisteltua ja
suunnittelua. Kunnan toimielimistä mökkiläisasiakkaita voidaan valita työryhmiin ja toimi-
kuntiin, ei esim. lautakuntiin.

Kuntalain 27 § ei näin velvoita kuntia konkreettisiin toimenpiteisiin, vaan pikemminkin an-
taa kunnille mahdollisuuden halutessaan ottaa vapaa-ajan asukkaat palvelujen käyttäji-
en roolissa pykälässä esitettyjen osallistumista ja vaikuttamista edistävien toimenpitei-
den piiriin.

Kunnanhallitus voi kuntalain 17 § mukaan asettaa toimikuntia määrättyjen asioiden hoi-
tamiseen. Toimikunnan jäseniksi voidaan nimetä myös muita kuin kunnan vakituisia
asukkaita. Tämä tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi mökkiläisasioita valmistelevan toi-
mikunnan asettamiseen.

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksesta. Kun-
nan on myös laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristön-
suojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä ta-
voin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille (Kuntalaki
29 §).

Kuntalaki ei siis velvoita tiedottamaan ulkokuntalaisille vapaa-ajan asukkaille kunnan
asioista, eikä vapaa-ajan asukkailla ole aloiteoikeutta kunnan toimintaa koskeviin asioi-
hin. Laissa suositellaan kuntia kuulemaan eri kansalaisryhmiä ja palvelujen käyttäjiä, siis
myös vapaa-ajan asukkaita, sekä ottamaan heitä mukaan kunnan päätöksentekoon.

4.2 Hallintolaki

Hallintolaki (N:o 434/2003) on koko julkista hallintoa koskeva yleislaki. Hallintolaki vel-
voittaa kunnan toimivaltansa rajoissa neuvomaan asiakkaitaan siitä, miten sen toimi-
alaan kuuluva asia pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava (8 §). Hal-
lintolaissa säädetään myös asianosaisten kuulemisesta (34 §) sekä muiden kuin asian-
osaisten vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta (41 §). Kunta on velvoitettu hallintolain
mukaan myös ilmoittamaan julkisesti asian vireillä olosta, jos asian ratkaisulla voi olla
huomattava vaikutus laajalla alueella tai useiden asiakkaiden oloihin (41 §).

4.3 Julkisuuslaki

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (N:o 621/1999) takaa, että kuntalaisella on
oikeus tiedonsaantiin kunnassaan tapahtuvasta valmistelusta ja päätöksenteosta. Viran-
omaisella on velvollisuus edistää tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa (5 luku).
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Kunnan on, jollei salassapitosäännöksistä muuta säädetä, pidettävä saatavissa asiakir-
joja, joista selviävät tiedot valmisteilla olevista suunnitelmista, selvityksistä ja ratkaisuis-
ta. Kunnan on pyydettäessä annettava suullisesti tai muulla sopivalla tavalla tietoja asi-
oiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista
sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista.

Kunnan on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tiedotettava toiminnastaan ja palveluis-
taan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä
asioissa. Kunnan on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset
asiakirjat ovat tarpeen mukaan oltava saatavissa.

Viranomaisia joiden asiakirjoja julkisuuslaki koskee, ovat kunnallisten viranomaisten li-
säksi mm. valtion hallintoviranomaiset, tuomioistuimet sekä valtion liikelaitokset.

4.4 Väestötietolaki ja kotikuntalaki

Nykyinen väestötietolaki on ollut voimassa vuodesta 1993. Väestötietolaissa määritel-
lään väestötietojärjestelmästä, väestötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja luovutta-
misesta. Väestötietojärjestelmä sisältää koko maan viralliset tiedot Suomen kansalaisis-
ta ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaista sekä tiedot koko maan rakennus- ja
asuntokannasta.

Voimassa olonsa aikana lakia on muutettu lukuisia kertoja. Lisäksi väestötietolain sään-
nöksiin on tehty useita yksittäisiä muutoksia ja lisäyksiä lähinnä muualla lainsäädännös-
sä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Näistä muutoksista johtuen väestötietolaki on
sisällöltään ja rakenteeltaan muodostunut varsin vaikeaselkoiseksi ja tulkinnanvaraisek-
si. Tästä on ollut seurauksena ratkaisukäytäntöjen epäyhtenäisyys rekisterihallinnossa.

Edellä mainituista seikoista johtuen sisäasiainministeriö asetti 9.2.2005 väestötietolain
kokonaisuudistuksen valmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi on 2005–2007.
Edellä mainitun hankkeen tulokset tulevat olemaan keskeinen osa koko lain uudistus-
hanketta.15

Nykyisiä säädöksiä

Kotikuntalain (2 §) mukaan henkilön kotikunta on se kunta, jossa hän asuu. Jos henkilöl-
lä on käytössään useampia asuntoja, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän per-
hesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen perusteella itse pitää
kotikuntanaan ja tai johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yh-
teys.

Väestötietolain (n:o 507 11.6.1993) mukaan henkilön on tehtävä itsestään ja kanssaan
muuttaneista perheenjäsenistään muuttoilmoitus uuden paikkakuntansa rekisteritoimis-
tolle. Väestötietolain 19 § mukaan saatuaan muuttoilmoituksen rekisteritoimiston on teh-
tävä viipymättä päätös henkilön kotipaikasta.

Kunnan asukkuus vaatii siten viranomaispäätöksen. Henkilö ei tule kunnan asukkaaksi
ilman, että hän on tehnyt muuttoilmoituksen ja että henkikirjoittaja on muuttoilmoituksen

15 Sisäasiainministeriö (2005). Asettamispäätös 30.5.2005.
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perusteella tehnyt ilmoituksen henkilön kotipaikasta. Väestötieto- ja kotipaikkalaissa ei
sanota, että vapaa-ajan asunto ei kelpaisi henkilön kotipaikan perusteeksi.

Väestötietoasetuksessa (luku 6, 27 §) sanotaan, että kunnan on ilmoitettava viipymättä
väestötietojärjestelmään tiedot myönnetyistä rakennusluvista. Tämän ilmoitusmenettelyn
kautta kerätään myös vapaa-ajan rakennuksista tarvittavat sijaintitiedot: kunta ja kiinteis-
tötunnus.

4.5 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleisenä tavoitteena on mm. turvata kansalaisten
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus,
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asiois-
sa.

Lain 62 §:ssä (Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa) todetaan, että kaavoitusmenettely
tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista
kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallis-
tua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suul-
lisesti mielipiteensä asiasta.

Kaavan vireille tulosta tulee myös ilmoittaa MRL 63 §:n (Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma) mukaan sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

10. luvussa esitetään ranta-alueita koskevia erityisiä säännöksiä. Siinä esitetään mm. et-
tä maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen loma-asutusta varten (74
§). Laatimiskustannukset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen kuuluu
tällöin maanomistajalle. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kun-
nassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.

Puolet rantayleiskaavojen laatimiskustannuksista voidaan jatkossa periä maanomistajilta
heidän kaavoista saamansa hyödyn suhteessa (76 §).
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5   VAPAA-AJAN ASUKKAITA JA KUNNALLISTA DEMO-
KRATIAA KOSKEVA TUTKIMUS

Tähän lukuun on koottu muutamia merkittäviä valtakunnallisia kunnallisen demokrati-
an kehittämishankkeita sekä alueellisia vapaa-ajan asumiseen liittyviä tutkimuksia,
joissa on käsitelty vapaa-ajan asukkaiden ja mökkikuntien yhteistyötä.

• KuntaSuomi 2004 tutkimus, Suomen Kuntaliitto
• Kunnallisen demokratian kehittämishanke, Sisäasiainministeriö
• Mennäänkö mökille? Näkökulmia pääkaupunkiseutulaisten mökkeilyyn Järvi-

Suomessa, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
• Miten mökillä? Selvitys lomavietosta ja palvelutarpeista, Etelä-Savon maakuntaliitto
• Kuntakohtaisia selvityksiä

KuntaSuomi 2004 tutkimus

KuntaSuomi2004 – tutkimusohjelma on Suomen kuntatutkimuksen historian laajin tut-
kimushanke. Hanke alkoi vuonna 1995 ja siihen osallistuvat kaikki keskeiset tutkimus-
laitokset.

Suomen Kuntaliiton KuntaSuomi 2004 – tutkimusohjelman hankkeissa on tutkittu
osallistumista ja kunnallisdemokratian toimivuutta, mutta niissä ei ole sivuttu vapaa-
ajan asukkaiden osallistumista kuntien päätöksentekoon.

Kunnallisen demokratian kehittämishanke

Alue- ja kuntaministeri asetti hankkeen selvittämään kunnallisen demokratian kehit-
tämistä. Hankkeen aikaväli on 2004–2006. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat edus-
tuksellisen demokratian kehittäminen, kunnallisen asukkaiden itsehallinnon ja hallin-
non avoimuuden sekä asukkaiden osallistumisen vahvistaminen.

Hankkeen väliraportissa ”Kuntademokratian vihreä kirja” ei suoranaisesti nosteta esiin
kuntien vapaa-ajan asukkaisiin liittyviä kysymyksiä. Seuraavassa on kuitenkin joitakin
keskeisiä ajatuksia, joiden voidaan katsoa koskevan myös vapaa-ajan asukkaiden
osallistumista palvelujen käyttäjinä ja lähiympäristöstä kiinnostuneina osallisina kun-
nan toimintaan:

• Edustuksellisen ja suoran demokratian ohella päätään nostavat lähi-, käyttäjä- ja
henkilöstödemokratia, joista kaksi ensimmäistä voidaan tulkita koskevan myös va-
paa-ajan asukkaita. Lähidemokratiassa on kyse siitä, että ihmiset haluavat osallis-
tua päätöksentekoon, joka koskee heidän lähintä ympäristöään esim. asuinaluetta.
Käyttäjädemokratia taas ottaa kunnallisten palvelujen käyttäjät mukaan palvelujen
suunnitteluun. Kuntalaissa ei ole em. demokratiamuotoja koskevaa säätelyä, mutta
kunnan hallinto-organisaation väljä sääntely mahdollistaa niiden kehittämisen.

• Idea kansalaisyhteiskunnasta on osin nostettu vastaukseksi kysymykseen demo-
kratian tulevaisuudesta. Tällöin kansanvalta nähdään muunakin kuin äänestyksinä
ja vaaleina: se on kansalaisten osallisuutta julkisten asioiden sääntelyyn.

• Kaikki kehittäminen ei ole kiinni ainoastaan lain tuomista mahdollisuuksista. Kunta-
laisten osallistuminen voidaan halutessa järjestää joustavasti, mutta tästä mahdol-
lisuudesta huolimatta nykyistä osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia voidaan
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pitää riittämättöminä tarpeeseen nähden. Usein onkin enemmän kiinni asenteista
ja yleisestä toimintakulttuurista kuin lain tuomista rajoitteista.

• Suora ja edustuksellinen demokratia kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Tässä keskeistä
on, miten suoran demokratian erilaiset muodot ja osallistumiskanavat voivat elvyt-
tää edustuksellista demokratiaa.

• Vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä tulisi pyrkiä siihen, että luottamushenkilöil-
le, toimielimille sekä kuntalaisille annetaan konkreettisia mahdollisuuksia, keinova-
likoimaa sekä toimintamalleja ja – muotoja, joiden avulla he voivat asioita seurata
ja olla niissä osallisina.

• Osallistumismuotoja kehitettäessä on lähdettävä siitä, että osallistumisen pitää
tuottaa hyötyä. Jos hyötyä ei ole, osallistuminen jää vähäiseksi.16

Mennäänkö mökille? Näkökulmia pääkaupunkiseutulaisten mökkeilyyn
Järvi-Suomessa

Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen toteuttamassa suhteellisen laajassa
vapaa-ajan asumista koskevassa tutkimushankkeessa (2005) on sivuttu myös mökki-
läisten osallistumista kuntien toimintaan. Kahdeksan Järvi-Suomen kunnan virkamie-
het ja luottamushenkilöt kertoivat näkemyksistään vapaa-ajan asumiseen.

Selvityksen keskeisiä tuloksia olivat:

• Vapaa-ajan asukkaiden huomioon ottaminen kunnan toiminnassa rajoittuu useim-
miten tiedottamiseen ja myönteiseen lupapolitiikkaan. Suurimassa osassa kuntia
vapaa-ajan asukkailta ei kerätty aktiivisesti palautetta.

• Vapaa-ajan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kunnissa perustuvat lähinnä mök-
kiläisten omaan aktiivisuuteen palautteen annossa tai asioiden valmisteluprosessin
seuraamisessa.

• Osassa kuntia vapaa-ajan asuminen mainittiin kunnan toimintasuunnitelmassa.
• Kunnan strategioissa viitattiin vapaa-ajan asumiseen hyvin yleisellä tasolla.
• Vapaa-ajan asumisen kehittämiseen suunnatut toimet vaihtelivat uusille mökin-

omistajille markkinoinnista vuorovaikutuksen kehittämiseen nykyisten mökkiläisten
kanssa.

• Asennoituminen vapaa-ajan asumiseen liittyviin kysymyksiin vaihteli kunnittain.
Eroja oli vapaa-ajan asumiseen käytetyissä resursseissa ja kehittämistoimenpitei-
den suuntaamisessa.

• Useimpien vastaajien mielestä vapaa-ajan asukkaiden näkemykset otetaan aktiivi-
sesti huomioon kunnan päätöksenteossa. Mökkiläisten ajatuksia pyrittiin yhdistä-
mään päätöksentekoon mökkiläistoimikuntien ja kylätoiminnan kautta.17

Miten mökillä? Selvitys lomavietosta ja palvelutarpeista

Etelä-Savon maakuntaliiton tutkimuksessa (2001) oli mukana viisi kuntaa Etelä-
Savosta. Siinä selvitettiin muiden kysymysten ohella kuntien tiedottamista mökkiläisil-
le. Selvityksessä mukana olleet kunnat tiedottivat kunnassa olevista palveluista ja ta-
pahtumista mökkiläisille säännöllisesti ja monin eri tavoin. Silti osa kuntien edustajista
ja vapaa-ajan asukkaista oli sitä mieltä, että tiedottamisessa ja markkinoinnissa oli
puutteita. Tutkimuksessa haastateltiin 110 vapaa-ajan asukasta. Heidän osallistumi-

16 Sisäasiainministeriö (2005). Kuntademokratian vihreä kirja.
17 Pitkänen & Kokki (2005).
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sensa paikalliseen toimintaan oli vähäistä ja noin 10 % heistä oli kiinnostunut toimi-
maan aktiivisesti paikallisessa toiminnassa.

Vapaa-ajan asukkaat halusivat enemmän tietoa seuraavista asioista:

• Paikallinen toiminta.
• Palvelut.
• Ympäristössä tapahtuvat muutokset, mm. vesistön tila ja ojitukset.
• Kunnassa tehtävät vapaa-ajan asukkaita koskevat muutokset, mm. kaavoitus ja jä-

tehuolto.

Selvityksessä esitetään vapaa-ajan asukkaiden ja kuntien välisen vuorovaikutuksen
lisäämistä ja mökkiläisten ottamista osaksi kuntien toimintaa.

Kuntakohtaisia selvityksiä

Lisäksi eri puolilla Suomea on tehty vapaa-ajan asukkaille yksittäisiä kuntakohtaisia
kyselyjä, joissa on selvitetty myös vapaa-ajan asukkaiden osallistumiseen liittyviä ky-
symyksiä.

Itä-Savon kuntayhtymän18 selvityksessä kysyttiin Punkaharjun ja Savonlinnan ulko-
kuntalaisilta vapaa-ajan asukkailta näkemyksiä kuntien toiminnasta. Kyselyn mukaan:

• Loma-asukastoiminnasta oli kiinnostunut 59 % vastaajista.
• Kunnan tiedotustilaisuuksista oli kiinnostunut 75 % vastaajista.
• Miltei puolet vastaajista oli sitä mieltä, etteivät he voi vaikuttaa riittävästi mökki-

kunnan asioihin.
• Avoimissa vastauksissa osa vastaajista koki kunnan tiedotuksen palveluista, ta-

pahtumista, luonnonsuojelu- ja kaavoitusasioista puutteellisiksi.
• 40 % vapaa-ajan asukkaista oli sitä mieltä, että kunnat huomioivat heidät hyvin.
• 30 % mielestä kunnat voisivat huomioida vapaa-ajan asukkaat paremmin omassa

toiminnassaan.
• 15 % vapaa-ajan asukkaista kokivat voivansa vaikuttaa riittävästi mökkikuntansa

asioihin.

Johtopäätökset

Voidaan havaita, että vapaa-ajan asukkaiden osallistumisesta kuntien toimintaan on
hyvin vähän tutkimustietoa. Valtakunnallisissa kunnalliseen demokratiaan liittyvissä
tutkimuksissa ei aihetta ole käsitelty. Osallistumista ja tiedottamista on sivuttu jonkin
verran muutamissa laaja-alaisissa vapaa-ajan asumiseen liittyvissä alueellisissa selvi-
tyksissä.

Asennoituminen vapaa-ajan asukkaiden osallistumiseen mökkikunnan toimintaan
vaihtelee hyvin paljon kunnittain. Kuntien tiedottamisessa vapaa-ajan asukkaille näh-
dään puutteita ja mökkiläisten vaikutusmahdollisuuksia mökkikunnan asioihin pide-
tään riittämättöminä. Toisaalta nähdään, että vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä ote-
taan huomioon, jos mökkiläiset ovat itse aktiivisia kuntaan päin. Vapaa-ajan asukkai-
den ja kuntien välisen vuorovaikutuksen lisääminen nähdään tärkeänä. Punkaharjulla
ja Savonlinnassa tehdyssä kyselyssä yli puolet vapaa-ajan asukkaista on kiinnostu-
neita loma-asukastoiminnasta.

18 Itä-Savon kuntayhtymä (2000). Pihlajaveden loma-asutuksen kehittämisohjelma.
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II  KYSELY KUNNILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE

Tämän projektin yhteydessä tehtiin 235 kunnalle suunnattu kuntakysely ja 2000 mökki-
läiselle suunnattu mökkiläiskysely mökkiläisdemokratian kehittämisen tarpeesta ja mah-
dollisista muodoista. Kyselyjen tulokset on esitetty luvuissa 6, 7 ja 8.

6    KUNTIEN VASTAUKSET

Kuntien näkemyksiä vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
kehittämisen tarpeesta ja muodoista selvitettiin postikyselyllä. Kysely lähetettiin sellaisille
kunnille, joissa vuoden 2003 kesämökkitilaston mukaan oli vähintään tuhat ulkokunta-
laista vapaa-ajan asukasta tai joissa ulkokuntalaisia vapaa-ajan asukkaita oli vähintään
kolmannes kunnan vakituisten asukkaiden määrästä.

Postikysely toteutettiin kesä-elokuussa 2005. Kyselylomakkeita lähetettiin 235 kunnalle.
Varsinaisen kyselyn lisäksi lähetettiin yksi muistutuskirje. Kyselyyn vastasi 180 kuntaa,
joten vastausprosentti oli 77 %. Kyselylomake on liitteenä 3.

Kyselytutkimuksen tulokset on luokiteltu neljään luokkaan sen mukaan, miten paljon
kunnassa on ulkokuntalaisia vapaa-ajan asukkaita suhteessa vakituiseen väestöön.
Kuntaluokat sekä kuntien kokonaismäärä ja vastanneiden kuntien määrä kuntaluokittain
ovat seuraavat:

Kuntaluokka Ulkokuntalaisten mökkiläisten osuus
kunnan vakituisista asukkaista

Kuntien lukumäärä
N=235*

Vastanneet
N=180

I Yli 100 % 29 24
II 50 % - 99 % 62 49
III 20 % - 49 % 89 62
IV 0 % - 19 % 55 45

* vuoden 2003 mökkitilaston mukaan

Seuraavassa kuviossa on esitetty kuntakyselyn vastaus-% kuntaluokittain. Vastausaktii-
visuus oli korkein kuntaluokassa I, jossa ulkokuntalaisia vapaa-ajan asukkaita suhteessa
vakituiseen väestöön on eniten. Myös kuntaluokassa IV, jossa vapaa-ajan asukkaiden
osuus on alhaisin, vastausaktiivisuus oli suuri.

Kuntakyselyn vastaus-% kuntaluokittain

77 %

83 %

79 %

70 %

82 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

KAIKKI

I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)
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6.1 Tiedotus vapaa-ajan asukkaille

Kaikista kyselyyn vastanneista kunnista 71 % ilmoitti tiedottavansa kunnan asioista erik-
seen vapaa-ajan asukkailleen. Kyselyyn vastanneista kunnista 27 % ei tiedota erikseen
vapaa-ajan asukkailleen. Kyselyn mukaan eniten vapaa-ajan asukkaille tiedottavat kun-
taluokan I ja II kunnat, joissa ulkokuntalaisia kesäasukkaita suhteessa vakituisiin asuk-
kaisiin on eniten. Vähiten tiedottavat kuntaluokan IV kunnat, joissa ulkokuntalaisten ke-
säasukkaiden osuus vakituisista asukkaista on pienin.

Tiedottaako kuntanne kunnan asioista erikseen mökkiläisille?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

KAIKKI

I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Eniten käytetyt tiedotusmuodot ovat kuntakyselyn mukaan

• Kirjeen, tiedotteen tms. lähettäminen
• Paikallislehden mökkinumeron tms. lehden lähettäminen
• Palveluoppaan lähettäminen

Vähiten käytetty tiedotusmuoto on kunnan kotisivut.

Tiedotusmuodot

48,0 %

40,1 %

31,6 %

29,9 %

8,5 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

b) kirje, tiedote tms.

a) paikallislehti

c) palveluopas

e) mökkiläistapaaminen

d) kunnan kotisivut

Prosenttia vastanneista kunnista
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Kuntaluokkien välillä on jonkin verran eroja. Kuntaluokassa I, jossa ulkokuntalaisia ke-
säasukkaita suhteessa paikalliseen väestöön on eniten, yleisimmin käytetty tiedotus-
muoto on palveluoppaan lähettäminen. Kuntaluokissa II ja III eniten käytetty tiedotus-
muoto on kirjeen, tiedotteen tms. lähettäminen ja kuntaluokassa IV paikallislehden lähet-
täminen.

6.2 Vapaa-ajan asukkaiden nykyiset osallistumismuodot

Kuntakyselyyn vastanneiden kuntien mukaan yleisin vapaa-ajan asukkaiden osallistu-
mismuoto on tällä hetkellä kesäasukkaiden ja kunnan edustajien yhteiset tapahtumat ja
tapaamiset (kesätapahtumat, kesäasukasillat, kesätorit ym.). Yleisimmin käytettyjä osal-
listumis- ja vaikuttamismuotoja ovat myös vapaa kansalaisvaikuttaminen ja henkilökoh-
taiset yhteydenotot kunnan viranhaltijoihin. Lisäksi vapaa-ajan asukkailla on mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa mökkiläistoimikuntien, kylätoimikuntien tai vastaavien kautta.

Kuntakyselyssä esille tulleita osallistumis- ja vaikutusmuotoja ovat:

• Erilaiset tapahtumat ja tapaamiset
• Vapaa kansalaisvaikuttaminen ja osallistuminen
• Henkilökohtaiset yhteydenotot
• Kylätoimikunta tai asukasyhdistys
• Mökkiläistoimikunta tai vastaava
• Osallistuminen kaava- ym. hankkeisiin
• Tiedotteet, kirjeet, paikallislehti
• Kunnan internet-sivut
• Kyselyt
• Mökkiasiamies
• Yrityskummitoiminta
• Kunnan aloitelaatikko
• Tiekokoukset
• Yleisönosastot

6.3 Osallistumismahdollisuuksien lisääminen

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä yleensä
Suomessa pitää tarpeellisena 68 % kyselyyn vastanneista kunnista. Noin viidennes ky-
selyyn vastanneista kunnista ei pidä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä
yleensä Suomessa tarpeellisena. Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämistä omassa kunnassa pitää tarpeellisena 67 % ja ei pidä tarpeelli-
sena 28 % kyselyyn vastanneista kunnista.

Kuntaluokittain tarkasteltuna vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien lisäämistä pidetään tärkeänä kaikissa kuntaluokissa. Tarpeellisimpana osallis-
tumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä pidetään kuntaluokassa II ja vähiten tar-
peellisena kuntaluokassa IV.



Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon

39

Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista yleensä Suomessa?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista omassa kunnassanne?
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Kyllä Ei vastausta Ei

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi kyselyyn vastan-
neiden kuntien mukaan lisätä erityisesti seuraavilla toimenpiteillä:

• Mökkiläistoimikunnan tai vastaavan perustaminen
• Yhteisten tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen
• Mökkiläisten osallistuminen / kuuleminen kunnan kehittämishankkeissa
• Kyselyjen järjestäminen
• Tiedotuksen lisääminen
• Kunnan www-sivuille vapaa-ajan asukkaille oma info

Kuntien vastauksia kysymykseen, onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen mielestänne tarpeellista:

”Lisäämisessä on myös kielteisiä puolia. Mökkiläistoimikunta voi olla myös kuntaan painostus-
ryhmä, joka vaatii kaikenlaista.”
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”Ei niin kauan, kun ei maksa veroja mökkikuntaan.”

”Ei saisi muodostua liian byrokraattiseksi ja uusia kustannuksia tuovaksi.”

”Vapaaehtoisuuden pohjalta, mökkiläisten osaaminen ja verkostot pienen kunnan hyödyksi, vas-
taavasti mökkiläisten tarpeet paremmin huomioon ja esille.”

”Pitäisi voida siirtyä kuntaan ”kirjoille”, jos itse haluaa.”

”Erilaisia toimintaryhmiä kehittämään esim. kulttuuria, ympäristöasioita, palveluja jne.”

6.4 Päätökset osallistumisen edistämiseksi

Kyselyyn vastanneista kunnista 52 kunnassa (29 % vastanneista) on konkreettisia pää-
töksiä vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi. Valtaosassa vastanneista
kunnista (68 %) ei ole konkreettisia päätöksiä osallistumisen edistämiseksi.

Vastauksissa on varsin suuret erot kuntaluokkien välillä. Konkreettisia päätöksiä vapaa-
ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi on 43 %:lla kuntaluokan I kunnista ja vain
16 %:lla kuntaluokan IV kunnista.

Onko kunnassanne konkreettisia päätöksiä mökkiläisten
osallistumisen edistämiseksi?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Konkreettisia päätöksiä vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi on tehty
mm. seuraavissa asioissa:

• Mökkiläistoimikunnan/ mökkiläisvaltuuskunnan/ neuvottelukunnan perustaminen
• Seudullisen mökkiläisvaltuuskunnan perustaminen
• Kesäasukastyöryhmien tai erilaisten toimintaryhmien perustaminen
• Yhteisten tapahtumien, säännöllisten tapaamisten, ideariihien yms. järjestäminen

Osa vastanneista kunnista ilmoitti, että vapaa-ajan asukkaat otetaan huomioon kunta-
strategiassa, maaseutuohjelmassa tms. kunnan kehittämisohjelmassa. Joissakin kun-
nissa on tehty tai tekeillä vapaa-ajan asumisen strategia ja joissakin kunnissa vapaa-
ajan asukkaat ovat mukana kylien kehittämishankkeissa. Myös seudullisia mökkiläis-
hankkeita on vireillä muutamissa kunnissa.
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Kuntien vastauksia kysymykseen, onko kunnassanne konkreettisia päätöksiä mökkiläis-
ten osallistumisen edistämiseksi:

”Ei anna aihetta, koska mökkiläisten määrä minimaalinen.”

”Mökkiläiset ja kesäasukkaat voivat käyttää kaupunkilaisille tarkoitettuja osallistumiskanavia.”

”Suunnitteilla yhteiset ideariihet, joihin on pyydetty halukkaita kesäasukkaille lähetetyissä kyse-
lyissä.”

”Aloitetaan säännöllinen tapaaminen, joka kiertää eri kylillä vuosittain.”

6.5 Vaikuttamismahdollisuuksien tarve

Eniten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle on kyselyyn
vastanneiden kuntien mukaan seuraavissa asioissa:

• kylien kehittäminen
• haja-asutusalueiden jätehuolto
• mökkeilyn kehittämissuunnitelma
• ympäristönsuojelu ml. vesiensuojelu
• yksityinen palvelutarjonta

Vähiten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle on kyselyyn
vastanneiden kuntien mukaan seuraavissa asioissa:

• kiinteistövero ym. maksut
• terveyskeskusten käyttö
• pelastustoimi ml. nuohous
• kaavoitus ja rakentamisen ohjaus
• liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat
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Seuraavassa kuviossa on esitetty kaikkien kyselyyn vastanneiden kuntien vastausten
keskiarvo. Arvosteluasteikko oli seuraava:

1 = ei lainkaan tarvetta
2 = ei merkittävää tarvetta
3 = en osaa sanoa
4 = jossain määrin tarvetta
5 = paljon tarvetta

Miten tarpeellisena näette, että mökkiläiset vaikuttaisivat seuraaviin
asioihin kunnassanne?
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3,2

3,2
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l) liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat

n) kunnan t iedotustoiminta

e) kadut, yleiset t iet , venepaikat

d) yksityisteiden tukeminen

b) muu elinkeinoelämän kehitys

m) sähköistyksen ja teleyhteyksien edist.

k) kirjastot ja kult tuuritapahtumat

f ) haja-asutusalueiden vesihuolto

a) yksityinen palvelutarjonta

i) ympäristönsuojelu ml vesiensuojelu

q) mökkeilyn kehittämissuunnitelma

g) haja-asutusalueiden jätehuolto

p) kylien kehittäminen

Vastausten keskiarvo (1=ei lainkaan tarvetta ... 5=paljon tarvetta)

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kyselyyn vastanneiden mielestä vapaa-ajan asukkai-
den tulisi osallistua myös mm. seuraaviin asioihin: kunnan tulojen kerryttäminen, kummi-
toiminta sekä kunnan imagon kohottaminen ja tunnettavuuden lisääminen.

Kuntaluokittain tarkasteltuna vastauksissa ei ole suuria eroja eri kuntaluokkien välillä.
Kaikissa kuntaluokissa eniten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle on vas-
tanneiden kuntien mukaan kylien kehittämisessä. Myös osallistumista haja-asutusaluei-
den jätehuollon kehittämiseen pidetään tärkeänä.
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6.6 Mökkiläistoimikunnat

Mökkiläistoimikuntien määrä

Kyselyyn vastanneista kunnista 28 kunnassa (16 % vastanneista) toimii mökkiläistoimi-
kunta.  Suhteellisesti eniten mökkiläistoimikuntia on kuntaluokan I kunnissa, joissa ulko-
kuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden osuus vakituisesta väestöstä on suurin. Kyselyyn
vastanneissa kuntaluokan IV kunnissa ei ole mökkiläistoimikuntia.

Mökkiläistoimikuntien määrä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

KAIKKI

I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Mökkiläistoimikuntien hyödyt

Kunnat, joissa toimii mökkiläistoimikunta, pitävät mökkiläistoimikunnan suurimpana hyö-
tynä vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan välisen vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisään-
tymistä. Muita hyötyjä ovat luottamuksen paraneminen ja ennakkoluulojen väheneminen,
kunnan kehityksen edistäminen sekä erilaisten hankkeiden tukeminen. Yhdessätoista
kunnassa mökkiläistoimikunta oli vastikään perustettu tai sitä oltiin perustamassa vuon-
na 2005, joten niissä ei ollut vielä kokemuksia toimikunnasta.

Kuntien vastauksia kysymykseen, mitkä ovat olleet mökkiläistoimikunnan suurimmat
hyödyt:

”Keskinäisen luottamuksen rakentaminen, tiedonvälitys.”

”Mökkiläisten tarpeet kunnan tietoon.”

”Mielipiteiden vaihto, tiedonvälitys suuntaan ja toiseen.”

Mökkiläistoimikunnan tarpeellisuus

Mökkiläistoimikuntaa tai sen perustamista pitää tarpeellisena 54 % kyselyyn vastanneis-
ta kunnista. Tarpeellisimpana mökkiläistoimikuntaa tai sen perustamista pidetään kunta-
luokassa II ja vähiten tarpeellisena kuntaluokassa IV.
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Pidättekö mökkiläistoimikuntaa / mökkiläistoimikunnan
perustamista tarpeellisena?
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Kyllä Ei vastausta Ei

Mökkiläistoimikuntaa tarpeellisena pitävät kunnat perustelivat kantaansa ennen kaikkea
sillä, että mökkiläistoimikunta parantaisi tiedonkulkua, yhteistyötä ja vuorovaikutusta va-
paa-ajan asukkaiden ja kunnan välillä. Mökkiläistoimikunnan kautta vapaa-ajan asukkai-
den toiveet ja tarpeet / mökkiläisnäkökulma tulisivat paremmin esille. Toimikunnan kaut-
ta voitaisiin myös hyödyntää tehokkaammin vapaa-ajan asukkaiden laaja-alaista osaa-
mista mökkikunnan kehittämisessä. Seuraavassa on luettelo esitetyistä perusteluista:

• lisäisi tiedonkulkua, yhteistyötä ja vuorovaikutusta
• toisi vapaa-ajan asukkaiden toiveet ja tarpeet paremmin esille
• tehostaisi vapaa-ajan asukkaiden osaamisen hyödyntämistä
• parantaisi mökkiläisten asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia
• edistäisi lähidemokratiaa
• kunnassa paljon mökkejä / mökkiläisiä

Niiden kyselyyn vastanneiden kuntien mielestä, jotka eivät pidä mökkiläistoimikuntaa
tarpeellisena, mökkiläistoimikunta lisäisi turhaa byrokratiaa. Vapaa-ajan asukkailla on
nykyiselläänkin mahdollisuus osallistua, jos halukkuutta on. Vapaa-ajan asukkaiden mie-
lipiteiden kuuleminen voitaisiin paremmin hoitaa esim. kylätoimikunnan kautta tai vuosit-
tain järjestettävien tapahtumien / tapaamisten yhteydessä. Osa kyselyyn vastanneista
kunnista epäili, onko vapaa-ajan asukkailla kuitenkaan käytännössä riittävästi aktiivisuut-
ta ja halua osallistua. Seuraavassa on luettelo esitetyistä perusteluista:

• nykyisinkin jo mahdollisuus osallistua
• turhaa byrokratiaa
• mökkiläiset eivät ole riittävän aktiivisia osallistumaan
• kylätoimikunta parempi foorumi
• vuosittaiset tapahtumat / tapaamiset parempi foorumi
• mökkiläisten oma, kunnasta riippumaton toimielin olisi parempi
• mökillä halutaan viettää lomaa ja rentoutua
• voi olla painostusryhmä kuntaan
• kunnassa vähän mökkejä / mökkiläisiä
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Kuntien vastauksia kysymykseen, pidättekö mökkiläistoimikunnan perustamista tarpeel-
lisena:

”Mökkiläiset eivät ole halunneet osallistua toimikuntaan. Miten sen voi perustaa?”

”Nykyiselläänkin mökkiläisillä on mahdollisuus saada asiansa kuuluviin niin halutessaan.”

”Tarpeeton seurustelukerho.”

”Kunnan resurssit eivät riitä kaikkiin tarpeisiin.”

”Vaikutusmahdollisuuksilla on myönteinen vaikutus kesäasukkaiden pysyvyyteen.”

”Kaupunki osaisi reagoida mökkiläisten toiveisiin entistä paremmin.”

”Kunnan kehittäminen, mökkiläisistä paljon hyötyä kunnalle.”

”Seudun kehittämiseen saatava mukaan kaikki voimavarat.”

”Kesäasukkaita pitää kuunnella, joku heistä saattaa haluta muuttaa kuntaan pysyvästi.”

Mökkiläistoimikunnan organisointi

Kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan mökkiläistoimikunnan tulisi olla mieluiten epävi-
rallinen toimielin. Sopivin toimikauden pituus olisi 3-4 vuotta ja sopivin toimikunnan koko
7-8 jäsentä, joista 4-5 vapaa-ajan asukkaiden ja 2-3 kunnan edustajaa. Lähes kaikkien
kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan mökkiläistoimikunnassa tulisi olla edustettuna
ulkokuntalaiset vapaa-ajan asukkaat.

Toimikunnan juridinen asema

Valtaosa kyselyyn vastanneista kunnista (79 %) oli sitä mieltä, että mökkiläistoimikunnan
tulisi olla epävirallinen toimielin. Vain vajaa viidennes kunnista piti kunnanhallituksen
toimikuntaa sopivimpana vaihtoehtona. Muina organisoitumistapoina kunnat mainitsivat
seudullisen ”kesäasukasvaltuuston”/neuvottelukunnan sekä mökkiläisten forumin.

Mökkiläistoimikunnan juridinen asema

3,0 %

18,2 %

78,8 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Muu
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Toimikauden pituus

Kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan sopiva mökkiläistoimikunnan toimikauden pituus
on 3-4 vuotta. Vastaukset vaihtelivat 2 vuodesta 5 vuoteen.

Mökkiläistoimikunnan toimikauden pituus
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Toimikunnan koko

Kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan sopiva mökkiläistoimikunnan koko on 7-8 jäsen-
tä. Vastaukset vaihtelivat 3 jäsenestä 30 jäseneen.

Mökkiläistoimikunnan koko, jäsenet yhteensä
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Minimi Keskiarvo Maksimi

Kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan mökkiläistoimikunnassa tulisi olla mökkiläisjäse-
niä enemmän kuin kunnan edustajia. Vastausten mukaan toimikunnassa tulisi olla kes-
kimäärin 8 jäsentä, joista 5 mökkiläisten edustajia ja 3 kunnan edustajia.
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Mökkiläistoimikunnan koko
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Mökkiläisjäsenten vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kunnat (94 %) ovat sitä mieltä, että ulkokuntalaisten
vapaa-ajan asukkaiden tulisi olla vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja mökkiläistoimikunnas-
sa. Vastanneista kunnista 66 % hyväksyisi myös vakituisessa asuinkunnassa vapaa-
ajan asunnon omistavat vapaa-ajan asukkaat mökkiläistoimikuntiin.

Mökkiläisjäsenten vaalikelpoisuus ja äänioikeus
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Mökkiläisehdokkaiden asettaminen

Kyselyyn vastanneista kunnista 40 % oli sitä mieltä, että mökkiläisedustajien ehdo-
kasasettelussa vapaa-ajan asukkaan oma ilmoitus riittää. Vähiten kannatusta sai vaihto-
ehto, jossa kunnanhallitus asettaisi mökkiläisedustajat.

Mökkiläisehdokkaiden asettaminen

4,3 %
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40,2 %
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Mökkiläis- tai muu yhdistys asettaa

Mökkiläisen oma ilmoitus riittää

Mökkiläisjäsenten valintatapa

Kyselyyn vastanneista kunnista 43 % piti sopivimpana mökkiläisjäsenten valintaa joko
valintakokouksessa tai jonkin tapahtuman yhteydessä. Vähiten kannatusta sai vaihtoeh-
to, jossa kunta nimeäisi suoraan mökkiläisjäsenet. Muina valintatapoina mainittiin mm.
internet-äänestys, kylätoimikunta nimeää sekä normaali lippuäänestys esim. kirjastossa.

Mökkiläisjäsenten valintatapa
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7  VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN NÄKEMYS OSALLISTUMI-
SESTA

Vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämi-
sen tarpeesta ja muodoista mökkikunnissa selvitettiin postikyselyllä. Kyselyn otos valittiin
satunnaisotantana väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Postikysely toteutettiin kesäkuussa 2005. Kyselylomakkeita lähetettiin 2000 vapaa-ajan
asukkaalle. Kyselyyn saatiin vastauksia 739 kpl, joten vastausprosentti oli 37 %. Kysely-
lomake on liitteenä 4.

Tutkimuksen perusjoukkona olivat henkilöt, jotka omistavat vapaa-ajan asunnon valituis-
sa kunnissa ja joiden kotikunta on jokin muu kuin vapaa-ajan asunnon sijaintikunta. Vali-
tut kunnat olivat samat kuin kuntakyselyssä eli sellaiset kunnat, joissa oli vähintään tuhat
ulkokuntalaista kesäasukasta tai joissa ulkokuntalaisia kesäasukkaita oli vähintään kol-
mannes kunnan vakituisten asukkaiden määrästä.

Kyselytutkimuksen tulokset on luokiteltu neljään luokkaan sen mukaan, miten paljon vas-
taajan mökkikunnassa on ulkokuntalaisia kesäasukkaita suhteessa vakituiseen väes-
töön. Kuntaluokat sekä lähetettyjen ja palautuneiden kyselyiden määrä kuntaluokittain
olivat seuraavat:

Kuntaluokka Ulkokuntalaisten mökkiläisten osuus
kunnan vakituisista asukkaista

Lähetetyt
kyselyt

Palautuneet
kyselyt

I Yli 100 % 316 106
II 50 % - 99 % 570 216
III 20 % - 49 % 641 232
IV 0 % - 19 % 473 175

Ei tietoa 10
Kaikki 2000 739

Seuraavassa kuviossa on esitetty mökkiläiskyselyn vastaus-% kuntaluokittain. Vastaus-
aktiivisuus oli korkein kuntaluokassa II, jossa ulkokuntalaisia kesäasukkaita on 50–99 %
vakituisista asukkaista. Vastausaktiivisuus oli alhaisin kuntaluokassa I, jossa ulkokunta-
laisia kesäasukkaita suhteessa vakituiseen väestöön on eniten.
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Mökkiläiskyselyn vastaus-% kuntaluokittain
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7.1 Tiedotus vapaa-ajan asukkaille

Kaikista kyselyyn vastanneista vapaa-ajan asukkaista 41 % ilmoitti, että heidän mökki-
kuntansa tiedottaa kunnan asioista erikseen vapaa-ajan asukkaille. Kyselyn mukaan eni-
ten vapaa-ajan asukkaille tiedotetaan sellaisissa kunnissa, joissa ulkokuntalaisten kesä-
asukkaiden osuus vakituisista asukkaista on suurin (kuntaluokka I ja II). Vähiten tiedote-
taan sellaisissa kunnissa, joissa ulkokuntalaisten kesäasukkaiden osuus vakituisista
asukkaista on pienin (kuntaluokka IV).

Tiedottaako mökkikuntanne kunnan asioista erikseen mökkiläisille?
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Eniten käytetyt tiedotusmuodot ovat mökkiläiskyselyn mukaan palveluoppaan lähettämi-
nen, paikallislehden mökkinumeron tms. lehden lähettäminen sekä kirjeen tai tiedotteen
lähettäminen. Palveluoppaan lähettäminen on eniten käytetty tiedotusmuoto kaikissa
kuntaluokissa. Vähiten käytetty tiedotusmuoto kaikissa kuntaluokissa on kunnan kotisi-
vut.
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Tiedotusmuodot
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d) kunnan kotisivut

Prosenttia vastanneista vapaa-ajan asukkaista

Muista mökkikuntansa tiedotustavoista kyselyyn vastanneet vapaa-ajan asukkaat mai-
nitsivat mm. erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kokousten järjestämisen, kiinteistö-
vero-, vesi- ja jätemaksujen lähettämisen sekä kaava-asioista tiedottamisen.

7.2 Osallistumismahdollisuuksien lisääminen

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä yleensä
Suomessa pitää tarpeellisena 72 % kyselyyn vastanneista vapaa-ajan asukkaista. Vain
13 % kyselyyn vastanneista ei pidä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä
yleensä Suomessa tarpeellisena. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä
omassa mökkikunnassa pitää tarpeellisena 72 % ja ei pidä tarpeellisena 19 % kyselyyn
vastanneista vapaa-ajan asukkaista.

Kuntaluokittain tarkasteltuna vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien lisäämistä sekä yleensä Suomessa että omassa mökkikunnassa pidetään tär-
keänä kaikissa kuntaluokissa. Tarpeellisimpana osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksi-
en lisäämistä pidetään kuntaluokissa I ja IV.
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Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista yleensä Suomessa?
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Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista mökkikunnassanne?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

KAIKKI

I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi kyselyyn vastan-
neiden mukaan lisätä erityisesti seuraavilla toimenpiteillä:

• tiedotuksen lisääminen ja parantaminen (kirjeet, tiedotteet, infolehdet yms.)
• mökkiläisille vaikutuskanava, jota kautta mahdollisuus osallistua, lausua mielipiteitä

ja toiveita, esittää kehittämisideoita sekä vaikuttaa kunnan asioihin
• yhdistyksen / toimikunnan perustaminen
• yhteisten tapahtumien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
• mökkiläisten edustajan/edunvalvojan valinta esim. lautakuntiin, valtuustoon
• mökkiläisten yhteyshenkilön, mökkiasiamiehen tms. nimeäminen
• kyselyt mökkiläisten tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi
• mökkiläisille samat oikeudet kuin vakituisille asukkaille, mm. äänioikeus

Vapaa-ajan asukkaiden vastauksia kysymykseen, onko mökkiläisten osallistumis- ja vai-
kutusmahdollisuuksien lisääminen tarpeellista mökkikunnassanne:
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”Minulle riittää, kun saan itse päättää koska menen mökilleni ja koska lähden sieltä.”

”Vapaa-ajanvietto on pääasia, osallistuminen ei.”

”Jos olisi jotain muuta kuin verot. Olen 30 vuotta ollut mökkiläinen, kiinteistöluvat ja rakennusluvat
on ollut ainoa viesti kunnalta.”

”Kun saa tietoja, voi ilmaista mielipiteensä, tarpeensa ja toiveensa.”

”Mökkiläisten tietoinen aktivoiminen ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan kunnan yhteisiin asioi-
hin.”

”Jonkinlainen malli pitäisi löytää, jossa mökkiläiset voisivat vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin.”

7.3 Esteet osallistumiselle

Vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen esteenä
nousi mökkiläiskyselyssä esille ennen kaikkea tiedon ja tiedotuksen puute. Myös kuntien
ja vapaa-ajan asukkaiden asenteita vastaajat pitävät esteenä. Kyselyyn vastanneiden
mielestä kuntien viranhaltijat ja päättäjät eivät koe vapaa-ajan asukkaiden osallistumista
tärkeäksi. Toisaalta kyselyyn vastanneista osa pitää myös itseään passiivisena ja halut-
tomana osallistumaan – vapaa-ajan asunnolla halutaan viettää lomaa omassa rauhassa.
Osallistumisen esteenä vapaa-ajan asukkaiden mielestä on myös pitkä välimatka asuin-
paikkakunnan ja mökkipaikkakunnan välillä sekä vapaa-ajan asukkaiden kausiluonteinen
oleskelu mökillä (kesällä ja viikonloppuisin), mistä johtuen osallistuminen arkipäivisin pi-
dettäviin kokouksiin on vaikeaa.

Kyselyssä esille tulleet esteet vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien lisäämiselle voidaan karkeasti jakaa kuntaa koskeviin, mökkiläisiä koskeviin ja
yleisiin esteisiin. Kyselyyn vastanneiden mukaan suurimpia esteitä ovat seuraavat:

Yleiset esteet:
• tiedon puute
• vaikutusmahdollisuuksien ja vaikutuskanavien puute
• resurssien (raha, aika) puute
• byrokratia
• lainsäädäntö
• kunnallinen demokratia
• yhteistyön puute
•
Kuntaan ja kunnan toimintaan liittyvät esteet:
• tiedotuksen puute
• asenteet (nurkkakuntaisuus, paikallisten asukkaiden asenne)
• kunnan päättäjät eivät pidä osallistumista tärkeänä
• mökkiläisiä ei hyväksytä osaksi kuntayhteisöä
• kunnallisen päätöksenteon riitaisuus ja sisäänpäin lämpiävyys
• viranhaltijoiden ja päättäjien haluttomuus/penseys
• mökkiläisten edunvalvojan puute

Mökkiläisiin liittyvät esteet:
• pitkä ja hankala matka mökille
• kausiluontoinen oleskelu mökillä (kesällä ja viikonloppuisin)
• aikataulujen yhteensopimattomuus (kokoukset arkisin)
• aikapula ja passiivisuus (mökillä halutaan olla lomalla)
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• mökkiläisten vakituiset asuinpaikat ympäri Suomea
• mökkiasutuksen hajanaisuus
• mökkiläiset eivät tunne toisiaan
• mökkiläisten hajanaiset intressit
• mökkiläisten ikääntyminen

Vapaa-ajan asukkaiden vastauksia kysyttäessä suurimpia esteitä mökkiläisten osallis-
tumismahdollisuuksien lisäämiselle:

”Mökkiläiselle ei tiedoteta mitään asioita. Kaikki täytyy yrittää saada selville kyselemällä.”

”Ei ole vaikutuskanavaa, puutteellinen tiedonsaanti.”

”Mökkiläiset hajallaan ja vain kausiluontoisesti kunnassa.”

”Etäisyys sekä aika (olen mökillä mökkeilemässä enkä esim. viikonloppuna istumassa palaveris-
sa).”

”Kunta ei näe mökkiläisiä voimavarana (henkisenä ja rahallisena).”

”Asenteet kaupunkilaisten ja maalaisten välillä, kumminkin puolin.”

”Lomat eri aikoina, kuntalaiset eivät välttämättä halua vieraspaikkakuntalaisten sotkeutuvan kun-
nan "itsehallintoon".”

”Kunnalla ei ole aikaa ja rahaa.”

”Kuntien aktiivisuus heikko, vähän henkilökuntaa pienissä kunnissa hoitamaan kaikkia asioita.”

”Pelot mökkiläisten vaatimuksista tai palveluista”.

”Ei kuulu kenenkään vastuualueeseen.”

7.4 Vaikuttamismahdollisuuksien tarve

Eniten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle on kyselyyn
vastanneiden vapaa-ajan asukkaiden mukaan seuraavissa asioissa:

• yksityisteiden tukeminen
• ympäristönsuojelu ml. vesiensuojelu
• haja-asutusalueiden jätehuolto
• kunnan tiedotustoiminta
• kiinteistövero- ym. maksut
Vähiten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle on kyselyyn
vastanneiden mukaan seuraavissa asioissa:

• Liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat
• Kirjastot ja kulttuuritapahtumat

Seuraavassa kuviossa on esitetty kaikkien kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan asukkai-
den vastausten keskiarvo. Arvosteluasteikko oli seuraava:

1 = ei lainkaan tarvetta
2 = ei merkittävää tarvetta
3 = en osaa sanoa
4 = jossain määrin tarvetta
5 = paljon tarvetta
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Miten tarpeellisena näette, että mökkiläiset vaikuttaisivat seuraaviin
asioihin mökkikunnassanne?
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l) liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat

k) kirjastot ja kult tuuritapahtumat

b) muu elinkeinoelämän kehitys

a) yksityinen palvelutarjonta

p) kylien kehittäminen

m) sähköistyksen ja teleyhteyksien edist.

q) mökkeilyn kehittämissuunnitelma

j) terveyskeskusten käyt tö

f ) haja-asutusalueiden vesihuolto

e) kadut, yleiset t iet, venepaikat

c) kaavoitus ja rakentamisen ohjaus

h) pelastustoimi ml nuohous

o) kiinteistövero, maksut

n) kunnan t iedotustoiminta

g) haja-asutusalueiden jätehuolto

i) ympäristönsuojelu ml vesiensuojelu

d) yksityisteiden tukeminen

Vastausten keskiarvo (1=ei lainkaan tarvetta ... 5=paljon tarvetta)

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kyselyyn vastanneiden mielestä vapaa-ajan asukkai-
den tulisi voida vaikuttaa myös mm. seuraaviin asioihin: metsästys ja kalastus, vesistön-
huolto, vesiliikenne, laivayhteydet ja vesiväylät, turvallisuus sekä varkauksien ja vahin-
gontekojen estäminen.

Kuntaluokittain tarkasteltuna vastauksissa ei ole suuria eroja kuntaluokkien välillä. Kai-
kissa kuntaluokissa eniten tarvetta vapaa-ajan asukkaiden osallistumiselle on vastan-
neiden mukaan yksityisteihin ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa ja vähiten tarvet-
ta liikuntapaikkoja ja liikuntatapahtumia koskevissa asioissa.

7.5 Mökkiläistoimikunnan tarpeellisuus

Mökkiläistoimikuntaa pitää tarpeellisena 64 % kyselyyn vastanneista vapaa-ajan asuk-
kaista. Kuntaluokittain tarkasteltuna mökkiläistoimikuntaa pidetään tärkeänä kaikissa
kuntaluokissa. Tärkeimpänä toimikuntaa pidetään (70 % vastanneista) kuntaluokassa I,
jossa ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden osuus suhteessa vakituisiin asukkaisiin
on suurin.
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Pidättekö mökkiläistoimikunnan perustamista tarpeellisena?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä Ei vastausta Ei

Mökkiläistoimikuntaa tarpeellisena pitävät perustelivat kantaansa ennen kaikkea sillä, et-
tä mökkiläistoimikunta parantaisi vapaa-ajan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja
asemaa mökkikunnissa. Usean kyselyyn vastanneen mukaan vapaa-ajan asukkaan ovat
tällä hetkellä kunnille vain rahastuskohde. Vastanneiden mukaan mökkiläistoimikunta
ajaisi mökkiläisten asioita ja etua, toimisi yhteistyöelimenä kunnan/kuntalaisten ja vapaa-
ajan asukkaiden välillä sekä edistäisi kunnan kehittämistä. Seuraavassa on luettelo ylei-
simmin esitetyistä perusteluista:

• parantaisi vaikutusmahdollisuuksia
• toisi mökkiläisten mielipiteet paremmin esille
• ajaisi mökkiläisten asioita ja etuja
• lisäisi yhteistyötä/vuorovaikutusta kunnan/kuntalaisten ja mökkiläisten välillä
• lisäisi tiedotusta ja tiedonkulkua
• parantaisi yhteisten asioiden käsittelyä ja hoitoa
• tukisi mökkien ympärivuotista käyttöä
• edistäisi kunnan kehittämistä, mökkiläisten tieto-taidon hyödyntäminen
• mökkiläisten merkitys kasvaa, vakituiset asukkaat vähenevät

Niiden kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan asukkaiden mielestä, jotka eivät pidä mökki-
läistoimikuntaa tarpeellisena, ei pitäisi lisätä byrokratiaa perustamalla uusia toimikuntia.
Vapaa-ajan asukkaiden huomioon ottaminen pitäisi hoitua vastanneiden mielestä muu-
tenkin, sillä useassa kunnassa on jo kylätoimikunta tai muu epävirallinen toimikunta, joi-
den toimintaan vapaa-ajan asukkaat osallistuvat. Varsin monen kyselyyn vastanneen
mielestä vapaa-ajan asunto on lomaa varten eikä vapaa-ajan asukkailla ole resursseja
eikä aikaa osallistua ja vaikuttaa mökkikunnan asioihin. Seuraavassa on luettelo ylei-
simmin esitetyistä perusteluista:

• toimikunnalla ei olisi todellista vaikutus-/päätösvaltaa
• kunnassa on jo jokin epävirallinen toimikunta, kylätoimikunta tms.
• mökki on lomaa varten, ei aikaa/halua osallistua
• lisäisi byrokratiaa, ei turhia toimikuntia
• asioiden pitäisi hoitua muutenkin
• mökkiläisillä ei ole yhteneviä tarpeita
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Vapaa-ajan asukkaiden vastauksia kysyttäessä mökkiläistoimikunnan tarpeelli-
suutta:

”Mökillä rentoudutaan, ei mietitä toimikuntia.”

”Kunnassa on jo tarpeeksi virkamiehiä. Ei lisää organisaatioita, jotka vain maksaa. Kun-
nanhallinnon sisälle järjestelmä, jonka kautta mökkiläisen asiat tulevat esille.

”Löytyykö aktiivisuutta? Tarvetta on.”

”Ajaisi mökkiläisten etuja, hajanaisten tarpeiden koordinointi, yhteydenpito kuntaan.”

”Riippuu mökkiläistoimikunnan valtuuksista.”

”Onnistuessaan hanke edistäisi yhteisiä asioita ja vähentäisi eroja. Huonoimmillaan aiheut-
taisi vain eripuraa ja etujen ajamista. Silti voisi olla kokeilun arvoinen.”

”Mökkiläiset haluavat monesti pysäyttää kunnan elinkeinoelämän kehityksen.”

”Syntyy uusia ideoita.”

”Tarjoaa kunnalle kehitysmahdollisuuksia ja mökkiläiselle sitoutumista ja viihtymistä.”

”Se olisi erinomainen foorumi hoitaa asioita niin, että molempien osapuolien näkökulmat
otetaan huomioon.”
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8   YHTEENVETO KUNTIEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN
NÄKEMYKSISTÄ

8.1 Nykyinen osallistuminen

Tiedotus ja tiedotusmuodot

Kuntien ja vapaa-ajan asukkaiden vastaukset eroavat selkeästi toisistaan arvioitaessa
kunnan tiedotusta. Vastanneista kunnista 71 % mutta vapaa-ajan asukkaista vain 41 %
ilmoitti, että kunta tiedottaa kunnan asioista erikseen vapaa-ajan asukkailleen. Ero viit-
taisi siihen, että kunnat käyttävät tiedotuksessaan muotoja, jotka eivät joko tavoita mök-
kiläisiä tai jäävät mökkiläisiltä huomaamatta.

Tiedotetaanko kunnan asioista erikseen mökkiläisille?
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50 %

36 %

29 %

71 %
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82 %

70 %

55 %
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I (yli 100 %)

II (50-99 %)

III (20-49 %)

IV (0-19 %)

Kyllä-vastausten osuus

Vapaa-ajan asukkaat Kunnat

Kuntien mukaan käytetyin tiedotusmuoto on kirjeen, tiedotteen tms. lähettäminen vapaa-
ajan asukkaille. Vapaa-ajan asukkaiden mukaan käytetyin tiedotusmuoto on palveluop-
paan lähettäminen. Voidaanko ajatella, että palveluopas tavoittaa mökkiläisen parhaiten,
mutta kunnan lähettämä kirje saattaa jäädä mökkiläisiltä usein huomaamatta?
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Yleisimmät tiedotusmuodot
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a) paikallislehti

c) palveluopas

e) mökkiläistapaaminen

d) kunnan kotisivut

Prosenttia vastanneista

Vapaa-ajan asukkaat Kunnat

Nykyiset osallistumismuodot

Kuntakyselyyn vastanneiden kuntien mukaan yleisin vapaa-ajan asukkaiden osallistu-
mismuoto on tällä hetkellä erilaiset kesäasukkaiden ja kunnan edustajien yhteiset tapah-
tumat ja tapaamiset (kesätapahtumat, kesäasukasillat, kesätorit ym.). Kuntakyselyssä
esille tulleet, yleisimmin käytetyt osallistumis- ja vaikutusmuodot ovat:

• erilaiset tapahtumat ja tapaamiset
• vapaa kansalaisvaikuttaminen ja osallistuminen
• henkilökohtaiset yhteydenotot
• kylätoimikunta tai asukasyhdistys
• mökkiläistoimikunta tai vastaava
• osallistuminen kaava- ym. hankkeisiin

Esteet osallistumiselle

Vapaa-ajan asukkaiden mukaan suurimpana esteenä osallistumiselle on tiedon ja tiedo-
tuksen puute. Mökkiläiskyselyssä esille tulleet, yleisimmät osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämisen esteet ovat:

• tiedon ja tiedotuksen puute
• kuntien ja vapaa-ajan asukkaiden asenteet
• pitkä välimatka asuinpaikkakunnan ja mökkipaikkakunnan välillä
• vapaa-ajan asukkaiden kausiluonteinen oleskelu mökillä

8.2 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Valtaosa vastanneista kunnista ja vapaa-ajan asukkaista pitää vapaa-ajan asukkaiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä tarpeellisena sekä omassa kunnas-
sa että yleensä Suomessa. Vapaa-ajan asukkaat pitävät osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämistä jonkin verran tarpeellisempana kuin kunnat.
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Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista yleensä Suomessa?
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Onko mökkiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen tarpeellista omassa kunnassa?
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Kyllä-vastausten osuus

Vapaa-ajan asukkaat Kunnat

Konkreettiset päätökset osallistumisen edistämiseksi

Kyselyyn vastanneista kunnista 52 kunnassa (29 % vastanneista) on konkreettisia pää-
töksiä vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen edistämiseksi. Vapaa-ajan asukkaiden
osallistumista edistetään mm. seuraavilla toimenpiteillä:

• Mökkiläistoimikunnan/ mökkiläisvaltuuskunnan/ neuvottelukunnan perustaminen
• Seudullisen mökkiläisvaltuuskunnan perustaminen
• Kesäasukastyöryhmien tai erilaisten toimintaryhmien perustaminen
• Yhteisten tapahtumien, säännöllisten tapaamisten, ideariihien yms. järjestäminen
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Vaikuttamismahdollisuuksien tarpeellisuus

Kuntien ja vapaa-ajan asukkaiden näkemykset asioista, joihin vapaa-ajan asukkaiden tu-
lisi voida mökkikunnassaan vaikuttaa, eroavat toisistaan paljon.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan asukkaiden ja
kuntien näkemykset tärkeimmistä ja vähiten tärkeistä vaikuttamiskohteista:

Vapaa-ajan asukkaat Kunnat
1. yksityisteiden tukeminen 1. kylien kehittäminen
2. ympäristönsuojelu ml. vesiensuojelu 2. haja-asutusalueiden jätehuolto
3. haja-asutusalueiden jätehuolto 3. mökkeilyn kehittämissuunnitelma
4. kunnan tiedotustoiminta 4. ympäristönsuojelu ml. vesiensuojelu
5. kiinteistövero- ym. maksut 5. yksityinen palvelutarjonta
: :
13. kylien kehittäminen 13. liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat
14. yksityinen palvelutarjonta 14. kaavoitus ja rakentamisen ohjaus
15. muu elinkeinoelämän kehitys 15. pelastustoimi ml. nuohous
16. kirjastot ja kulttuuripalvelut 16. terveyskeskusten käyttö
17. liikuntapaikat ja liikuntatapahtumat 17. kiinteistövero ym. maksut

Kuntien mukaan tarpeellisinta vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen
olisi kylien kehittämisessä, joka taas vapaa-ajan asukkaiden itsensä mielestä on vähiten
tärkeimpien asioiden joukossa. Kuntien mielestä vähiten tarvetta osallistumiselle on kiin-
teistövero- ym. maksuihin liittyvissä asioissa, jotka taas vapaa-ajan asukkaiden mukaan
ovat tarpeellisimpien vaikuttamiskohteiden joukossa.

8.3 Mökkiläistoimikunnat

Mökkiläistoimikuntien määrä ja tarpeellisuus

Kyselyyn vastanneista kunnista 28 kunnassa toimii mökkiläistoimikunta. Mökkiläistoimi-
kuntaa tai sen perustamista pitää tarpeellisena 64 % kyselyyn vastanneista vapaa-ajan
asukkaista ja 54 % kyselyyn vastanneista kunnista.
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Pidättekö mökkiläistoimikuntaa / mökkiläistoimikunnan
perustamista tarpeellisena?
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Kyllä-vastausten osuus

Vapaa-ajan asukkaat Kunnat

Mökkiläistoimikunnan hyödyt

Kunnat, joissa toimii mökkiläistoimikunta, pitävät mökkiläistoimikunnan suurimpana hyö-
tynä vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan välisen vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisään-
tymistä. Muita hyötyjä ovat luottamuksen paraneminen ja ennakkoluulojen väheneminen,
kunnan kehityksen edistäminen sekä erilaisten hankkeiden tukeminen.

Mökkiläistoimikunnan organisointi

Kuntakyselyn mukaan mökkiläistoimikunnan tulisi olla mieluiten epävirallinen toimielin.
Sopivin toimikauden pituus olisi 3-4 vuotta. Sopivin toimikunnan koko olisi 7-8 jäsentä,
joista 4-5 vapaa-ajan asukkaiden ja 2-3 kunnan edustajaa. Lähes kaikkien kyselyyn vas-
tanneiden kuntien mukaan mökkiläistoimikunnassa tulisi olla edustettuna ulkokuntalaiset
vapaa-ajan asukkaat.
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III  SUOSITUKSET

9   SUOSITUKSET OSALLISTUMISEN EDISTÄMISEKSI

1) SUOSITUS MÖKKILÄISDEMOKRATIAMALLEIKSI

Mökkiläisdemokratiaprojekti esittää suosituksenaan kaksi mallia mökkiläisdemokratian
edistämiseksi mökkikunnissa: A. mökkiläistoimikuntamallin ja B. mökkiläisfoorumimallin.
Mallit myötäilevät kuntien ja mökkiläisten projektin kyselyyn antamia vastauksia.

Mallien toteuttaminen ei edellytä kuntalain tai muun lainsäädännön muuttamista. Malleja
voidaan soveltaa kunnissa paikallisten tarpeiden mukaan ottaen huomioon mm. kunnan
koko, mökkiläisten määrä ja aktiivisuus, mökkeilyn merkitys kunnalle sekä mökkiläisde-
mokratiasta tähän saakka saadut kokemukset.

Vaikka mökkiläisdemokratiaprojekti on loppuraporttinsa liitteessä eritellyt varsin yksityis-
kohtaisesti mökkiläisdemokratian vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, projekti korostaa yk-
sinkertaisten, joustavien, epäbyrokraattisten ja paikallisiin tarpeisiin vastaavien menette-
lytapojen etuja mökkiläisdemokratian liikkeelle saattamisessa.

A. Mökkiläistoimikuntamalli

Mökkiläistoimikuntamallia suositellaan kunnille, joissa mökkiläisdemokratiaa halutaan
kehittää mökkiläistoimikunnan kautta.

Mallissa mökkikuntiin perustetaan mökkiläistoimikunta epävirallisena toimikuntana kun-
nan aktiivisella myötävaikutuksella tai kunnan organisaatioon kuuluvana virallisena kun-
nanhallituksen toimikuntana.

Asettamalla kunnanhallituksen virallisen toimikunnan kunta ilmaisee mahdollisimman
selvästi sitoutuvansa vakavasti mökkiläisten mukaanottoon kunnalliseen demokratiaan.
Kuntalaki ei aseta esteitä ulkokuntalaisten valinnalle tällaisiin toimikuntiin toisin kuin asia
on lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston kohdalla.

Toimikunnan asettaa kunnanhallitus kuultuaan vapaa-ajan asukkaita paikallisesti riittä-
väksi arvioidulla tavalla. Kuulemistapoja ovat esimerkiksi mökkiläiskokoukset, mökkiläis-
ten postivaali tai mökkiläisyhdistykset. Äänioikeus mökkiläistoimikunnan mökkiläisedus-
tajien valinnassa ja vaalikelpoisuus mökkiläistoimikuntaan on syytä pitää laajana. Se
voisi koskea esim. vapaa-ajan asunnon omistavien perikuntien osakkaita, lomaosakkeen
omistajia, vakituisissa asuintaloissa olevia vapaa-ajan asukkaita, ulkomaalaisia vapaa-
ajan asukkaita sekä yrityksiä, jotka omistavat ei-matkailulliseen käyttöön tarkoitettuja va-
paa-ajan asuntoja. Halutessaan kunta voisi laajentaa oikeuden koskemaan myös pitkä-
aikaisia vuokramökkiläisiä.

Mökkiläisedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kunnassa vapaa-ajan asunnon omis-
tavaan talouteen kuuluvat ulkokuntalaiset täysi-ikäiset henkilöt, perikuntien omistamien
mökkien osakkaat, yritysten omistamien vapaa-ajan asuntojen omistajat ja varsinaisissa
asuinrakennuksissa olevien vapaa-ajan asuntojen ulkokuntalaiset omistajat. Kunta voi
halutessaan laajentaa äänioikeutettujen määrää koskemaan myös pitkäaikaisia vuokra-
mökkiläisiä.
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On suotavaa, että kuntaa edustaa mökkiläistoimikunnassa korkea luottamishenkilö- ja vi-
ranhaltijajohto, jotta mökkiläistoimikunnan esitykset tunnetaan riittävän hyvin kunnan
päätöksentekoelinten jatkokäsittelyissä. Tärkeää on myös, että kunta osoittaa mökkiläis-
toimikunnalle tarvittavan sihteerityövoiman ja käyttömäärärahat.

Mökkiläisdemokratiamalliin voi sisältyä mökkiläistoimikunnan lisäksi myös mökkiläisfoo-
rumimalliin kuuluvat osat.

B. Mökkiläisfoorumimalli

Mökkiläisfoorumimallia suositellaan kunnille, jotka haluavat kehittää mökkiläisdemokrati-
aa muulla tavalla kuin mökkiläistoimikunnan kautta.

Mökkiläisfoorumimallissa demokratia perustuu vuosittain järjestettävään mökkiläisfooru-
mitapahtumaan tai -tapahtumiin, joihin kaikki mökkiläiset voivat osallistua. Mökkiläisfoo-
rumitapahtuma kehitetään kunnissa jo nykyisin laajalti käytössä olevista mökkiläista-
paamisista.

Mökkiläisfoorumin työtä täydentävät tarvittaessa mökkiläisten tarpeita kartoittavat mökki-
läiskyselyt, tiedotteen ja palveluoppaan lähettäminen mökkiläisille, paikallislehden mah-
dollisten mökkiläisjakeluiden käyttö mökkiläistiedottamisessa sekä internetin käyttö.

Yksityiskohtaiset kuvaukset malleista on esitetty liitteessä 5.

2) MUUT ESITYKSET

A) Tietojärjestelmien kehittäminen

Sisäasiainministeriölle ja väestörekisterikeskukselle esitetään, että ne kehittävät vapaa-
ajan asunnon omistamista koskevia tietojärjestelmiä niin, että puutteet rekistereissä tule-
vat korjatuiksi ja että rekisterit soveltuvat mökkiläisdemokratian kehittämisen perusrekis-
tereiksi. Väestötietolakia ja väestötietojärjestelmää kehitetään niin, että rakennusten
omistajien tiedot saadaan väestötietojärjestelmästä selville.

B) Koulutus

Saaristoasiain neuvottelukunnalle, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle Suomen Kunta-
liitolle, Suomen Kylätoiminta ry:lle, Vapaa-ajan Asunnot ry:lle ja Yrityskummit ry:lle esite-
tään, että ne toteuttavat mökkiläisdemokratiakoulutusprojektin. Koulutus on tarkoitettu
kunnille, jotka ovat kiinnostuneita mökkiläisdemokratian kehittämisestä mökkiläistoimi-
kuntien tai mökkiläisfoorumien kautta.

C) Kampanja mökkiläisten aktivoimiseksi kylätoimintaan

Suomen Kylätoiminta ry:lle esitetään, että se järjestää vapaa-ajan asukkaita kylien kehit-
tämiseen aktivoivan kampanjan.

D) Mökkiläisdemokratian edistymisen seuranta

Suomen Kuntaliitolle ja Saaristoasiain neuvottelukunnalle esitetään, että ne seuraavat
mökkiläisdemokratian edistymistä kunnissa.
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Liite 1 Mökit ja mökkiläiset

1.1   Mökit ja mökkiläiset maakunnittain 2004

Maakunta Mökkien lukumäärä Kesäasukkaiden lukumäärä
Mökkien
lukumäärä
yhteensä

Ulkokun-
talaisten
omistamien
mökkien
lkm

Mökkien
lkm,
joiden
omistaja
asuu
mökki-
kunnassa

Mökkien
lkm, kun
omistaja
ei kuulu
asunto-
väestöön*

Mökin
omistavaan
as.kuntaan
kuuluvat
henkilöt
yhteensä
(hlö lkm)**

Mökki-
kunnassa
asuvat
(hlö
lkm)**

Ulko-
kunta-
laiset
kesä-
asukkaat
(hlö
lkm)**

KOKO MAA 469 364 269 969 116 518 82 877 803 851 248 092 555 759
Uusimaa 29 854 19 207 4 478 6 169 45 786 9 278 36 508
Itä-Uusimaa 10 511 6 663 1 822 2 026 17 347 3 959 13 388
Varsinais-Suomi 46 790 29 850 8 323 8 617 74 320 15 996 58 324
Satakunta 18 855 9 806 6 291 2 758 32 797 12 783 20 014
Kanta-Häme 20 456 13 702 3 569 3 185 34 663 7 415 27 248
Pirkanmaa 44 331 27 043 10 435 6 853 75 594 21 461 54 133
Päijät-Häme 20 840 13 985 4 000 2 855 35 300 7 679 27 621
Kymenlaakso 17 408 11 312 3 746 2 350 30 343 7 603 22 740
Etelä-Karjala 20 755 13 556 5 032 2 167 37 642 10 320 27 322
Etelä-Savo 43 452 27 463 11 317 4 672 79 896 23 002 56 894
Pohjois-Savo 29 927 14 647 10 528 4 752 54 542 22 699 31 843
Pohjois-Karjala 23 212 12 555 8 127 2 530 44 353 17 558 26 795
Keski-Suomi 33 165 19 870 7 601 5 694 58 536 16 481 42 055
Etelä-Pohjanmaa 12 557 6 770 3 757 2 030 24 614 9 427 15 187
Pohjanmaa 19 379 8 110 6 521 4 748 31 879 14 605 17 274
Keski-Pohjanmaa 3 880 1 241 1 093 1 546 5 664 2 821 2 843
Pohjois-Pohjanmaa 27 772 12 503 7 331 7 938 44 944 17 270 27 674
Kainuu 13 290 6 682 4 770 1 838 25 333 10 396 14 937
Lappi 27 307 13 112 6 881 7 314 44 595 15 548 29 047
Ahvenanmaa 5 623 1 892 896 2 835 5 703 1 791 3 912
Lähde: Tilastokeskus, Kesämökit 2004

* Perikunnan, yhteisön, yrityksen ym. omistuksessa olevat kesämökit
** Tiedot saadaan vain asuntoväestöön kuuluvista mökinomistajista ja omistajatalouksiin kuuluvista.

Perikuntien omistamia, yhteisomistuksessa tai ulkomaalaisten omistamia kesämökkejä ei ole
voitu huomioida kesäasukkaiden lukua laskettaessa.
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1.2  Ulkokuntalaisten mökkiläisten määrä kunnittain 2004
Lähde: Tilastokeskus, Kesämökit 2004
** Perikuntien, yhteisöjen ja yritysten omistamia mökkejä ei ole huomioitu

Kunta (mökkikunta) Väki-
luku

Mökkien
lkm kun-
nassa

Ulkokun-
talaisten
omistamien
mökkien
lkm

Ulkokunta-
laisia ke-

säasukkai-
ta   vakitui-
sista asuk-
kaista %

Ulkokunta-
laisten

kesäasuk-
kaiden lkm
(hlö lkm)**

Sijoitus
viimeisen
sarakkeen

tietojen
mukaan

KOKO MAA 5236611 469364 269969 10,6 % 555759
Mäntyharju 6915 4559 3435 101,0 % 6987 1
Tammisaari - Ekenäs 14521 4890 3354 42,6 % 6192 2
Asikkala 8547 3698 2593 60,9 % 5201 3
Puumala 2864 3185 2449 178,5 % 5111 4
Ruokolahti 5937 3079 2343 83,5 % 4955 5
Kuusamo 17193 6067 2098 28,1 % 4828 6
Loppi 7823 3174 2303 59,5 % 4658 7
Hirvensalmi 2579 2761 2211 180,6 % 4658 8
Sysmä 4697 3477 2427 98,9 % 4645 9
Kangasniemi 6315 3528 2164 73,1 % 4618 10
Tammela 6484 3173 2259 70,2 % 4551 11
Jaala 1938 2935 2331 232,9 % 4513 12
Taipalsaari 4844 3209 2341 89,2 % 4322 13
Ristiina 5096 2839 2117 84,3 % 4297 14
Kustavi - Gustavs 941 2790 2207 453,8 % 4270 15
Valkeala 11325 3108 2073 37,5 % 4247 16
Mikkeli - S:t Michel 46531 4549 2004 9,0 % 4211 17
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk 22123 3771 2046 19,0 % 4199 18
Uusikaupunki - Nystad 16260 3708 2149 25,1 % 4078 19
Kuhmoinen 2838 2767 2022 141,6 % 4020 20
Kangasala 26185 3507 2225 15,3 % 4012 21
Luumäki 5274 2943 2064 75,2 % 3968 22
Pieksänmaa 8691 2941 1904 45,2 % 3927 23
Padasjoki 3637 2582 1963 106,5 % 3872 24
Liperi 11641 2796 1878 31,9 % 3710 25
Porvoo - Borgå 46793 3440 1814 7,9 % 3703 26
Iitti 7336 2483 1829 50,4 % 3699 27
Nummi-Pusula 5912 2602 1908 61,9 % 3661 28
Savitaipale 4162 2535 1729 85,2 % 3546 29
Heinola 20910 3210 1736 16,9 % 3534 30
Kirkkonummi - Kyrkslätt 32772 2429 1649 10,5 % 3432 31
Hauho 3920 2601 1734 86,4 % 3387 32
Leppävirta 10970 2986 1593 30,7 % 3364 33
Parainen - Pargas 12024 2771 1682 27,9 % 3358 34
Pudasjärvi 9561 3045 1418 34,1 % 3265 35
Virrat - Virdois 7943 2356 1399 39,9 % 3173 36
Posio 4319 2321 1368 73,1 % 3158 37
Luopioinen 2395 2217 1675 129,6 % 3105 38
Rymättylä - Rimito 1999 2176 1602 155,3 % 3104 39
Vihti - Vichtis 25561 2634 1715 12,0 % 3078 40
Mustasaari - Korsholm 17240 3474 1595 17,7 % 3051 41
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Lohja - Lojo 36218 2369 1488 8,3 % 2989 42
Kuru 2767 1749 1367 105,7 % 2924 43
Nauvo - Nagu 1443 2195 1552 201,8 % 2912 44
Hartola 3692 2225 1484 78,6 % 2903 45
Dragsfjärd 3378 2237 1486 85,7 % 2895 46
Ikaalinen - Ikalis 7569 2230 1415 37,4 % 2830 47
Joutsa 4045 1901 1270 67,4 % 2725 48
Viitasaari 7524 2142 1250 35,8 % 2690 49
Korpilahti 4985 1906 1258 53,7 % 2678 50
Längelmäki 1703 1845 1365 155,1 % 2641 51
Pertunmaa 2115 1702 1290 124,7 % 2637 52
Somero 9684 2117 1287 27,2 % 2631 53
Jämsä 15282 2392 1228 17,0 % 2593 54
Orivesi 8890 2059 1266 29,1 % 2588 55
Kuopio 90518 5137 1153 2,8 % 2552 56
Sipoo - Sibbo 18444 2093 1364 13,8 % 2542 57
Hattula 9281 1993 1357 27,3 % 2536 58
Taivassalo - Tövsala 1762 1829 1314 143,7 % 2532 59
Inkoo - Ingå 5152 1941 1392 49,0 % 2522 60
Karjalohja - Karislojo 1491 1697 1326 167,1 % 2492 61
Ruovesi 5431 2287 1196 45,8 % 2490 62
Pernaja - Pernå 3893 1667 1192 63,4 % 2468 63
Pyhtää - Pyttis 5167 1599 1218 47,3 % 2445 64
Juva 7403 1955 1130 32,9 % 2438 65
Kittilä 5833 2438 1044 41,7 % 2433 66
Sulkava 3257 1778 1151 74,4 % 2423 67
Pälkäne 4342 1715 1223 55,5 % 2410 68
Inari - Enare 7084 2196 1130 34,0 % 2409 69
Savonlinna - Nyslott 27463 3145 1180 8,7 % 2402 70
Vesilahti 3675 1620 1184 64,7 % 2379 71
Lieksa 14080 2491 1051 16,9 % 2377 72
Urjala 5524 1544 1140 42,7 % 2358 73
Merikarvia - Sastmola 3649 1603 1150 63,9 % 2330 74
Rautalampi 3707 1527 1070 62,7 % 2326 75
Hamina - Fredrikshamn 21887 2200 1182 10,5 % 2292 76
Sotkamo 10701 1826 1017 21,4 % 2291 77
Nastola 14789 1516 1105 15,3 % 2263 78
Lammi 5625 1636 1185 40,2 % 2261 79
Virolahti 3718 1576 1112 60,8 % 2260 80
Juuka 6177 1676 994 36,1 % 2230 81
Vaala 3751 1586 1049 59,2 % 2220 82
Rantasalmi 4409 1863 1115 50,1 % 2209 83
Suomenniemi 838 1317 1041 262,3 % 2198 84
Parikkala 6271 1839 1032 34,9 % 2191 85
Kerimäki 5905 1816 1077 36,7 % 2166 86
Kuhmo 10449 2330 915 20,6 % 2155 87
Kisko 1869 1451 1074 114,3 % 2136 88
Nilsiä 6587 1907 955 32,4 % 2132 89
Puolanka 3472 1468 962 61,1 % 2120 90
Punkaharju 4083 1558 1045 51,7 % 2110 91
Keuruu 11260 1784 938 18,7 % 2110 92
Ilomantsi - Ilomants 6538 1808 975 32,2 % 2103 93
Korppoo - Korpo 889 1507 1037 230,9 % 2053 94
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Kontiolahti 12339 1576 981 16,6 % 2053 95
Pielavesi 5550 1473 891 36,5 % 2027 96
Laukaa 17068 1614 949 11,7 % 2001 97
Tuusniemi 3031 1300 919 65,6 % 1987 98
Hankasalmi 5600 1603 930 35,5 % 1987 99
Janakkala 15661 1737 1007 12,7 % 1986 100
Karttula 3505 1319 974 56,3 % 1975 101
Heinävesi 4403 1566 907 44,8 % 1973 102
Ähtäri - Etseri 6964 1307 787 27,6 % 1925 103
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 34407 1661 966 5,5 % 1906 104
Polvijärvi 5048 1432 877 37,7 % 1905 105
Suomussalmi 10248 2138 833 18,6 % 1904 106
Hollola 20965 1568 1023 9,0 % 1883 107
Kitee 9877 1976 924 18,8 % 1861 108
Ylöjärvi 22334 1437 950 8,1 % 1814 109
Sauvo - Sagu 2896 1334 953 62,5 % 1811 110
Kemiö - Kimito 3301 1378 884 54,0 % 1781 111
Suomusjärvi 1321 1319 953 134,5 % 1777 112
Luoto - Larsmo 4323 1742 923 41,1 % 1776 113
Luvia 3306 1207 864 52,8 % 1745 114
Alavus 9669 1339 834 17,9 % 1735 115
Rääkkylä 2936 1212 831 58,4 % 1716 116
Vammala 15213 1698 858 11,0 % 1668 117
Maksamaa - Maxmo 1049 1112 754 159,0 % 1668 118
Kokemäki - Kumo 8420 1342 795 19,7 % 1658 119
Parkano 7471 1181 693 22,1 % 1648 120
Rautjärvi 4336 1270 808 38,0 % 1648 121
Sammatti 1242 1191 904 132,3 % 1643 122
Vilppula 5546 1315 806 29,4 % 1630 123
Siikainen 1816 961 787 89,7 % 1629 124
Paltamo 4219 1143 750 38,3 % 1617 125
Lemi 3109 1286 842 52,0 % 1616 126
Maalahti - Malax 5554 2051 811 28,7 % 1592 127
Nokia 28604 1522 849 5,5 % 1585 128
Saarijärvi 10096 1348 673 15,6 % 1577 129
Kemijärvi 9529 1862 673 16,4 % 1563 130
Kaavi 3630 1145 682 43,0 % 1560 131
Kolari 3862 1607 667 40,0 % 1544 132
Perniö - Bjärnå 6026 1013 668 24,9 % 1502 133
Espoo - Esbo 227472 1862 776 0,7 % 1501 134
Kristiinankaupunki - Kristinestad 7760 1297 603 19,3 % 1497 135
Hämeenkyrö - Tavastkyro 10089 1353 785 14,7 % 1482 136
Tampere - Tammerfors 202932 3439 694 0,7 % 1474 137
Mouhijärvi 2998 1046 739 48,2 % 1446 138
Pori - Björneborg 76152 3507 749 1,9 % 1445 139
Ylitornio - Övertorneå 5275 1208 626 27,3 % 1438 140
Ranua 4871 1183 629 29,5 % 1437 141
Tuulos 1576 911 675 90,7 % 1429 142
Mäntsälä 17899 1069 729 8,0 % 1425 143
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2895 957 700 49,2 % 1423 144
Kalvola 3435 1019 678 41,1 % 1413 145
Joensuu 57558 1705 636 2,5 % 1413 146
Pyhäranta 2251 962 714 62,4 % 1405 147
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Konnevesi 3154 1138 716 44,5 % 1403 148
Kesälahti 2712 1009 645 51,2 % 1389 149
Toivakka 2373 1014 706 57,8 % 1372 150
Haukivuori 2295 1034 657 59,5 % 1366 151
Sumiainen 1289 870 634 105,4 % 1359 152
Viljakkala 2077 920 687 64,6 % 1342 153
Kuhmalahti 1118 890 687 119,7 % 1338 154
Eno 6879 1185 652 19,5 % 1338 155
Äänekoski 13717 1491 678 9,7 % 1335 156
Salla 4683 1254 581 28,1 % 1315 157
Ii 6632 1128 629 19,7 % 1307 158
Merimasku 1513 886 729 86,3 % 1305 159
Sodankylä 9336 1596 585 14,0 % 1304 160
Juankoski 5622 1012 599 23,2 % 1303 161
Pihtipudas 4984 980 550 26,0 % 1296 162
Lempäälä 17733 1096 671 7,3 % 1290 163
Eurajoki - Euraåminne 5796 962 652 22,2 % 1285 164
Utajärvi 3231 969 597 39,6 % 1280 165
Orimattila 14408 911 613 8,8 % 1275 166
Maaninka 3793 929 618 33,4 % 1265 167
Tohmajärvi 5511 1028 586 22,8 % 1257 168
Laitila 8569 1228 618 14,6 % 1251 169
Joroinen - Jorois 5645 1182 640 22,2 % 1251 170
Särkisalo - Finby 710 760 575 174,6 % 1240 171
Houtskari - Houtskär 674 902 593 182,8 % 1232 172
Ylämaa 1511 813 557 81,1 % 1226 173
Taivalkoski 4779 1135 499 25,6 % 1223 174
Lappajärvi 3746 1014 597 32,6 % 1220 175
Renko 2377 800 589 50,9 % 1211 176
Valkeakoski 20472 1247 594 5,9 % 1209 177
Kannonkoski 1630 760 491 72,9 % 1188 178
Simo 3655 944 607 32,2 % 1177 179
Tervo 1890 874 580 62,1 % 1174 180
Savonranta 1238 779 548 94,7 % 1173 181
Haukipudas 17090 953 507 6,9 % 1173 182
Kihniö 2366 771 524 49,5 % 1170 183
Eura 9428 1112 539 12,3 % 1158 184
Suonenjoki 7836 1064 555 14,8 % 1157 185
Luhanka 893 756 573 129,6 % 1157 186
Kiikala 1872 795 562 61,8 % 1156 187
Pomarkku - Påmark 2578 788 573 44,8 % 1156 188
Nurmes 9193 1260 500 12,6 % 1156 189
Siuntio - Sjundeå 5312 810 538 21,6 % 1147 190
Miehikkälä 2447 710 503 45,7 % 1119 191
Lavia 2218 785 563 50,3 % 1115 192
Kalajoki 9152 1389 502 12,2 % 1113 193
Ylikiiminki 3331 825 540 33,4 % 1112 194
Närpiö - Närpes 9515 1527 453 11,5 % 1094 195
Karkkila - Högfors 8802 944 547 12,4 % 1090 196
Pello 4524 982 473 24,0 % 1088 197
Enontekiö - Enontekis 1998 788 491 54,3 % 1085 198
Kivijärvi 1452 706 463 74,0 % 1074 199
Hausjärvi 8343 836 588 12,8 % 1070 200
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Karstula 4858 849 450 21,9 % 1066 201
Korsnäs 2199 987 461 48,4 % 1064 202
Vehmaa 2448 800 537 43,3 % 1060 203
Outokumpu 7803 1025 458 13,5 % 1051 204
Siilinjärvi 20234 975 491 5,1 % 1034 205
Pyhäjärvi 6285 1005 414 16,2 % 1016 206
Vesanto 2689 816 484 37,7 % 1013 207
Lapinlahti 7594 976 456 13,0 % 988 208
Sonkajärvi 4995 810 441 19,3 % 966 209
Evijärvi 2935 667 412 32,9 % 966 210
Uusikaarlepyy - Nykarleby 7436 1254 461 12,9 % 958 211
Petäjävesi 3682 769 469 25,9 % 954 212
Kiiminki 11778 799 485 8,0 % 943 213
Muonio 2442 950 414 38,6 % 942 214
Kiuruvesi 9864 1051 388 9,5 % 941 215
Enonkoski 1738 689 435 53,5 % 929 216
Kuivaniemi 2028 753 459 45,8 % 929 217
Kuortane 4230 710 406 21,8 % 921 218
Mynämäki 6334 744 457 14,1 % 893 219
Anjalankoski 17085 737 434 5,2 % 890 220
Askainen - Villnäs 938 613 485 93,8 % 880 221
Hanko - Hangö 9905 765 513 8,8 % 874 222
Uurainen 3096 642 416 27,9 % 864 223
Nurmijärvi 36568 777 451 2,3 % 859 224
Säkylä 4930 692 418 17,4 % 857 225
Varkaus 24269 1296 372 3,5 % 848 226
Askola 4530 565 414 18,4 % 835 227
Jämsänkoski 7524 725 386 10,9 % 822 228
Iisalmi - Idensalmi 22639 1256 355 3,5 % 789 229
Kotka 54759 1518 383 1,4 % 776 230
Muurame 8597 704 436 9,0 % 773 231
Turku - Åbo 174824 2486 436 0,4 % 769 232
Ristijärvi 1659 536 343 46,4 % 769 233
Vuolijoki 2643 593 341 29,1 % 769 234
Västanfjärd 812 534 354 94,3 % 766 235
Lappeenranta - Villmanstrand 58982 1495 360 1,3 % 763 236
Oravainen - Oravais 2185 605 339 34,9 % 763 237
Yläne 2119 650 390 35,8 % 758 238
Rautavaara 2137 550 320 35,1 % 750 239
Joutseno 10808 767 375 6,9 % 744 240
Varpaisjärvi 3089 596 326 23,9 % 739 241
Myrskylä - Mörskom 2036 516 370 36,1 % 734 242
Hämeenkoski 2200 527 394 33,3 % 733 243
Pelkosenniemi 1152 637 322 63,4 % 730 244
Pyhäjoki 3502 699 332 20,6 % 723 245
Multia 2036 592 338 35,4 % 721 246
Halikko 9491 696 390 7,6 % 719 247
Pyhäselkä 7554 638 342 9,5 % 719 248
Kruunupyy - Kronoby 6811 740 300 10,5 % 718 249
Muhos 8191 627 364 8,7 % 716 250
Punkalaidun 3523 527 355 20,3 % 714 251
Yli-Ii 2295 524 330 31,1 % 714 252
Kylmäkoski 2653 504 366 26,7 % 708 253
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Leivonmäki 1165 486 344 60,6 % 706 254
Savukoski 1329 483 288 53,1 % 706 255
Pornainen - Borgnäs 4569 488 348 15,4 % 705 256
Velkua 233 471 370 301,7 % 703 257
Lapinjärvi - Lappträsk 2979 438 328 23,3 % 693 258
Forssa 18076 714 328 3,8 % 688 259
Lehtimäki 1970 407 277 34,9 % 688 260
Karjaa - Karis 8977 521 372 7,6 % 686 261
Pertteli 3833 495 355 17,8 % 684 262
Suodenniemi 1349 452 317 50,5 % 681 263
Hailuoto - Karlö 986 506 313 68,1 % 671 264
Pedersören kunta - Pedersöre 10511 753 322 6,3 % 660 265
Alajärvi 9057 720 298 7,3 % 658 266
Soini 2667 429 273 24,3 % 647 267
Ruukki 4487 474 298 14,3 % 643 268
Lappi 3259 639 330 19,7 % 641 269
Tornio - Torneå 22204 1215 309 2,9 % 638 270
Iniö 253 479 312 249,8 % 632 271
Utsjoki 1367 555 259 45,7 % 625 272
Hyrynsalmi 3148 527 252 19,8 % 623 273
Noormarkku - Norrmark 6121 463 294 10,1 % 621 274
Pylkönmäki 1034 444 285 60,0 % 620 275
Siikajoki 1343 342 273 46,1 % 619 276
Piikkiö - Pikis 6836 486 328 9,0 % 616 277
Pohja - Pojo 4920 551 346 12,4 % 610 278
Kankaanpää 12692 762 277 4,8 % 610 279
Juupajoki 2275 448 302 26,8 % 610 280
Kälviä - Kelviå 4510 488 287 13,4 % 606 281
Töysä 3211 431 252 18,7 % 600 282
Rauma - Raumo 36673 1432 294 1,6 % 596 283
Humppila 2595 379 269 23,0 % 596 284
Artjärvi - Artsjö 1540 393 285 38,4 % 591 285
Tuusula - Tusby 34513 581 333 1,7 % 590 286
Lestijärvi 956 391 238 61,4 % 587 287
Tervola 3710 459 272 15,5 % 576 288
Kinnula 1940 417 225 29,5 % 572 289
Kärkölä 5019 389 295 11,4 % 571 290
Lemland 1694 768 284 32,7 % 554 291
Lapua - Lappo 14012 580 248 3,9 % 541 292
Keminmaa 8863 517 264 6,0 % 535 293
Valtimo 2769 395 225 18,7 % 517 294
Kauhajoki 14544 486 221 3,5 % 508 295
Jalasjärvi 8691 486 241 5,8 % 507 296
Vaasa - Vasa 57030 1559 218 0,9 % 490 297
Oulunsalo 9192 388 236 5,3 % 490 298
Rantsila 2072 386 233 23,6 % 489 299
Vieremä 4143 502 217 11,8 % 487 300
Vantaa - Vanda 185429 826 246 0,3 % 483 301
Masku 5869 333 239 8,2 % 482 302
Karvia 2875 352 195 16,6 % 476 303
Äetsä 4990 359 224 9,5 % 472 304
Kajaani - Kajana 35675 1143 220 1,3 % 469 305
Keitele 2803 426 208 16,6 % 466 306
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Vöyri - Vörå 3541 424 230 13,1 % 465 307
Pietarsaari - Jakobstad 19467 951 169 2,4 % 461 308
Köyliö - Kjulo 2952 363 232 15,3 % 452 309
Isojoki - Storå 2592 375 194 17,2 % 447 310
Ypäjä 2678 297 211 16,5 % 443 311
Haapavesi 7753 479 190 5,7 % 441 312
Vimpeli 3415 434 199 12,8 % 437 313
Ilmajoki 11517 397 193 3,7 % 429 314
Kortesjärvi 2419 416 205 17,7 % 428 315
Jokioinen - Jockis 5731 331 206 7,4 % 425 316
Jämijärvi 2226 296 200 19,0 % 424 317
Reisjärvi 3127 378 168 13,4 % 418 318
Pyhäntä 1820 314 165 22,7 % 413 319
Pukkila 1992 296 208 20,6 % 411 320
Pirkkala - Birkala 14560 433 229 2,7 % 400 321
Kokkola - Karleby 35888 1038 159 1,1 % 399 322
Ylistaro 5561 300 182 7,0 % 391 323
Hämeenlinna - Tavastehus 47178 615 200 0,8 % 386 324
Ulvila - Ulvsby 13934 371 185 2,8 % 384 325
Naantali - Nådendal 13818 462 238 2,8 % 381 326
Jurva 4561 261 171 8,2 % 376 327
Vårdö 425 419 177 88,5 % 376 328
Kaarina - S:t Karins 21568 372 222 1,7 % 374 329
Nousiainen - Nousis 4425 271 173 7,9 % 349 330
Pöytyä 6220 274 162 5,6 % 348 331
Hyvinkää - Hyvinge 43523 379 182 0,8 % 345 332
Lemu 1603 216 165 20,8 % 333 333
Kiikoinen 1313 234 165 25,2 % 331 334
Muurla 1455 270 177 22,5 % 328 335
Alahärmä 4873 288 146 6,7 % 328 336
Hammarland 1387 492 150 23,4 % 325 337
Föglö 607 510 161 53,4 % 324 338
Mietoinen 1712 262 188 18,9 % 323 339
Paimio - Pemar 9808 325 160 3,3 % 319 340
Alastaro 3024 268 150 10,4 % 313 341
Saltvik 1723 509 158 18,0 % 311 342
Loviisa - Lovisa 7417 327 139 4,1 % 305 343
Tyrnävä 5616 281 148 5,4 % 304 344
Isokyrö - Storkyro 5074 267 140 5,8 % 296 345
Laihia - Laihela 7522 254 145 3,9 % 295 346
Huittinen 9109 301 143 3,2 % 289 347
Eckerö 897 434 133 32,1 % 288 348
Loimaa 13087 387 136 2,2 % 287 349
Kyyjärvi 1693 241 134 16,8 % 285 350
Raahe - Brahestad 22527 779 129 1,3 % 282 351
Kurikka 10568 350 120 2,6 % 277 352
Sievi 5210 266 122 5,3 % 277 353
Liljendal 1463 212 134 18,7 % 274 354
Koski Tl 2545 260 131 10,6 % 271 355
Marttila 2097 247 125 12,9 % 271 356
Himanka 3113 416 110 8,7 % 270 357
Oulainen 8129 337 118 3,3 % 266 358
Sund 1024 347 120 25,3 % 259 359
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Kuusankoski 20337 330 121 1,2 % 254 360
Seinäjoki 35918 297 99 0,7 % 249 361
Kestilä 1683 235 126 14,6 % 246 362
Geta 461 301 110 52,7 % 243 363
Honkajoki 2023 193 109 11,8 % 239 364
Lumparland 379 260 103 63,1 % 239 365
Elimäki 8365 196 123 2,8 % 238 366
Kauhava 8110 234 104 2,8 % 231 367
Lohtaja - Lochteå 2883 351 108 7,9 % 229 368
Vähäkyrö - Lillkyro 4699 219 110 4,7 % 223 369
Lumijoki 1798 206 122 12,4 % 223 370
Jomala 3508 378 122 6,3 % 222 371
Nurmo 11795 202 109 1,8 % 214 372
Teuva - Östermark 6307 195 87 3,4 % 212 373
Riihimäki 26847 240 113 0,8 % 208 374
Kaskinen - Kaskö 1519 163 76 13,4 % 203 375
Viiala 5372 193 102 3,7 % 201 376
Vampula 1742 151 94 11,4 % 199 377
Merijärvi 1303 159 81 14,8 % 193 378
Kumlinge 371 256 100 51,8 % 192 379
Mänttä 6578 207 84 2,9 % 188 380
Finström 2399 343 97 7,8 % 186 381
Oulu - Uleåborg 127226 895 83 0,1 % 185 382
Ylivieska 13343 250 78 1,4 % 181 383
Halsua 1456 216 82 12,1 % 176 384
Lieto - Lundo 15002 167 89 1,2 % 175 385
Kuusjoki 1781 162 91 9,5 % 169 386
Vihanti 3380 124 63 4,7 % 159 387
Toijala 8299 164 72 1,8 % 153 388
Veteli - Vetil 3637 249 71 4,2 % 153 389
Lahti - Lahtis 98281 344 67 0,2 % 150 390
Kodisjoki 521 127 89 28,4 % 148 391
Haapajärvi 8013 220 62 1,8 % 148 392
Kökar 296 213 67 49,7 % 147 393
Karijoki - Bötom 1693 124 70 8,6 % 146 394
Imatra 29728 202 64 0,5 % 145 395
Pulkkila 1680 165 71 8,6 % 145 396
Liminka - Limingo 7039 157 78 2,0 % 144 397
Brändö 516 233 63 27,5 % 142 398
Vahto 1876 123 77 7,4 % 138 399
Tarvasjoki 1941 132 65 7,0 % 136 400
Perho 3005 203 56 4,4 % 132 401
Kemi 22907 298 53 0,6 % 132 402
Jyväskylä 83582 367 57 0,1 % 121 403
Piippola 1347 108 56 8,7 % 117 404
Kiukainen 3365 87 54 3,4 % 114 405
Mellilä 1254 84 47 8,5 % 107 406
Oripää 1343 96 50 7,9 % 106 407
Ylihärmä 3051 108 45 3,5 % 106 408
Järvenpää - Träskända 37328 94 48 0,3 % 97 409
Sottunga 131 89 40 71,8 % 94 410
Toholampi 3665 156 45 2,5 % 93 411
Nivala 10839 187 38 0,8 % 91 412



Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon

76

Nakkila 5859 70 39 1,4 % 82 413
Kaustinen - Kaustby 4393 182 38 1,9 % 82 414
Suolahti 5378 96 35 1,5 % 80 415
Helsinki - Helsingfors 559046 406 34 0,0 % 76 416
Kannus 5961 125 30 1,3 % 75 417
Alavieska 2894 83 28 2,6 % 75 418
Aura 3620 86 42 2,0 % 74 419
Kärsämäki 3091 96 32 2,3 % 70 420
Salo 24878 69 29 0,2 % 55 421
Kempele 13982 39 18 0,3 % 42 422
Ullava 1015 65 17 4,0 % 41 423
Rusko 3722 46 22 1,0 % 39 424
Raisio - Reso 23594 66 19 0,2 % 37 425
Harjavalta 7745 55 16 0,4 % 30 426
Rovaniemi 35377 43 11 0,0 % 13 427
Kerava - Kervo 31361 26 7 0,0 % 10 428
Maarianhamina - Mariehamn 10712 71 7 0,1 % 10 429
Pieksämäki 12436 23 4 0,1 % 8 430
Kouvola 31177 16 3 0,0 % 7 431
Kauniainen - Grankulla 8465 2 1 0,0 % 1 432
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1.3  Ulkokuntalaisten mökkiläisten osuus vakituisista asukkaista kunnittain 2004

Lähde: Tilastokeskus, Kesämökit 2004
** Perikuntien, yritysten ja yhteisöjen omistamia mökkejä ei ole huomioitu

Kunta (mökkikunta) Väkiluku Mökkien
lkm kun-
nassa

Ulkokun-
talaisten
omistamien
mökkien
lkm

Ulkokunta-
laisten
kesä-
asukkaiden
lkm (hlö
lkm)**

Ulkokunta-
laisia kesä-
asukkaita
vakituisista
asukkaista
%

Sijoitus
viimeisen
sarakkeen
tietojen
mukaan

KOKO MAA 5236611 469364 269969 555759 10,6 %
Kustavi - Gustavs 941 2790 2207 4270 453,8 % 1
Velkua 233 471 370 703 301,7 % 2
Suomenniemi 838 1317 1041 2198 262,3 % 3
Iniö 253 479 312 632 249,8 % 4
Jaala 1938 2935 2331 4513 232,9 % 5
Korppoo - Korpo 889 1507 1037 2053 230,9 % 6
Nauvo - Nagu 1443 2195 1552 2912 201,8 % 7
Houtskari - Houtskär 674 902 593 1232 182,8 % 8
Hirvensalmi 2579 2761 2211 4658 180,6 % 9
Puumala 2864 3185 2449 5111 178,5 % 10
Särkisalo - Finby 710 760 575 1240 174,6 % 11
Karjalohja - Karislojo 1491 1697 1326 2492 167,1 % 12
Maksamaa - Maxmo 1049 1112 754 1668 159,0 % 13
Rymättylä - Rimito 1999 2176 1602 3104 155,3 % 14
Längelmäki 1703 1845 1365 2641 155,1 % 15
Taivassalo - Tövsala 1762 1829 1314 2532 143,7 % 16
Kuhmoinen 2838 2767 2022 4020 141,6 % 17
Suomusjärvi 1321 1319 953 1777 134,5 % 18
Sammatti 1242 1191 904 1643 132,3 % 19
Luopioinen 2395 2217 1675 3105 129,6 % 20
Luhanka 893 756 573 1157 129,6 % 21
Pertunmaa 2115 1702 1290 2637 124,7 % 22
Kuhmalahti 1118 890 687 1338 119,7 % 23
Kisko 1869 1451 1074 2136 114,3 % 24
Padasjoki 3637 2582 1963 3872 106,5 % 25
Kuru 2767 1749 1367 2924 105,7 % 26
Sumiainen 1289 870 634 1359 105,4 % 27
Mäntyharju 6915 4559 3435 6987 101,0 % 28
Sysmä 4697 3477 2427 4645 98,9 % 29
Savonranta 1238 779 548 1173 94,7 % 30
Västanfjärd 812 534 354 766 94,3 % 31
Askainen - Villnäs 938 613 485 880 93,8 % 32
Tuulos 1576 911 675 1429 90,7 % 33
Siikainen 1816 961 787 1629 89,7 % 34
Taipalsaari 4844 3209 2341 4322 89,2 % 35
Vårdö 425 419 177 376 88,5 % 36
Hauho 3920 2601 1734 3387 86,4 % 37
Merimasku 1513 886 729 1305 86,3 % 38
Dragsfjärd 3378 2237 1486 2895 85,7 % 39
Savitaipale 4162 2535 1729 3546 85,2 % 40
Ristiina 5096 2839 2117 4297 84,3 % 41
Ruokolahti 5937 3079 2343 4955 83,5 % 42
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Ylämaa 1511 813 557 1226 81,1 % 43
Hartola 3692 2225 1484 2903 78,6 % 44
Luumäki 5274 2943 2064 3968 75,2 % 45
Sulkava 3257 1778 1151 2423 74,4 % 46
Kivijärvi 1452 706 463 1074 74,0 % 47
Kangasniemi 6315 3528 2164 4618 73,1 % 48
Posio 4319 2321 1368 3158 73,1 % 49
Kannonkoski 1630 760 491 1188 72,9 % 50
Sottunga 131 89 40 94 71,8 % 51
Tammela 6484 3173 2259 4551 70,2 % 52
Hailuoto - Karlö 986 506 313 671 68,1 % 53
Joutsa 4045 1901 1270 2725 67,4 % 54
Tuusniemi 3031 1300 919 1987 65,6 % 55
Vesilahti 3675 1620 1184 2379 64,7 % 56
Viljakkala 2077 920 687 1342 64,6 % 57
Merikarvia - Sastmola 3649 1603 1150 2330 63,9 % 58
Pernaja - Pernå 3893 1667 1192 2468 63,4 % 59
Pelkosenniemi 1152 637 322 730 63,4 % 60
Lumparland 379 260 103 239 63,1 % 61
Rautalampi 3707 1527 1070 2326 62,7 % 62
Sauvo - Sagu 2896 1334 953 1811 62,5 % 63
Pyhäranta 2251 962 714 1405 62,4 % 64
Tervo 1890 874 580 1174 62,1 % 65
Nummi-Pusula 5912 2602 1908 3661 61,9 % 66
Kiikala 1872 795 562 1156 61,8 % 67
Lestijärvi 956 391 238 587 61,4 % 68
Puolanka 3472 1468 962 2120 61,1 % 69
Asikkala 8547 3698 2593 5201 60,9 % 70
Virolahti 3718 1576 1112 2260 60,8 % 71
Leivonmäki 1165 486 344 706 60,6 % 72
Pylkönmäki 1034 444 285 620 60,0 % 73
Loppi 7823 3174 2303 4658 59,5 % 74
Haukivuori 2295 1034 657 1366 59,5 % 75
Vaala 3751 1586 1049 2220 59,2 % 76
Rääkkylä 2936 1212 831 1716 58,4 % 77
Toivakka 2373 1014 706 1372 57,8 % 78
Karttula 3505 1319 974 1975 56,3 % 79
Pälkäne 4342 1715 1223 2410 55,5 % 80
Enontekiö - Enontekis 1998 788 491 1085 54,3 % 81
Kemiö - Kimito 3301 1378 884 1781 54,0 % 82
Korpilahti 4985 1906 1258 2678 53,7 % 83
Enonkoski 1738 689 435 929 53,5 % 84
Föglö 607 510 161 324 53,4 % 85
Savukoski 1329 483 288 706 53,1 % 86
Luvia 3306 1207 864 1745 52,8 % 87
Geta 461 301 110 243 52,7 % 88
Lemi 3109 1286 842 1616 52,0 % 89
Kumlinge 371 256 100 192 51,8 % 90
Punkaharju 4083 1558 1045 2110 51,7 % 91
Kesälahti 2712 1009 645 1389 51,2 % 92
Renko 2377 800 589 1211 50,9 % 93
Suodenniemi 1349 452 317 681 50,5 % 94
Iitti 7336 2483 1829 3699 50,4 % 95
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Lavia 2218 785 563 1115 50,3 % 96
Rantasalmi 4409 1863 1115 2209 50,1 % 97
Kökar 296 213 67 147 49,7 % 98
Kihniö 2366 771 524 1170 49,5 % 99
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2895 957 700 1423 49,2 % 100
Inkoo - Ingå 5152 1941 1392 2522 49,0 % 101
Korsnäs 2199 987 461 1064 48,4 % 102
Mouhijärvi 2998 1046 739 1446 48,2 % 103
Pyhtää - Pyttis 5167 1599 1218 2445 47,3 % 104
Ristijärvi 1659 536 343 769 46,4 % 105
Siikajoki 1343 342 273 619 46,1 % 106
Ruovesi 5431 2287 1196 2490 45,8 % 107
Kuivaniemi 2028 753 459 929 45,8 % 108
Miehikkälä 2447 710 503 1119 45,7 % 109
Utsjoki 1367 555 259 625 45,7 % 110
Pieksänmaa 8691 2941 1904 3927 45,2 % 111
Pomarkku - Påmark 2578 788 573 1156 44,8 % 112
Heinävesi 4403 1566 907 1973 44,8 % 113
Konnevesi 3154 1138 716 1403 44,5 % 114
Vehmaa 2448 800 537 1060 43,3 % 115
Kaavi 3630 1145 682 1560 43,0 % 116
Urjala 5524 1544 1140 2358 42,7 % 117
Tammisaari - Ekenäs 14521 4890 3354 6192 42,6 % 118
Kittilä 5833 2438 1044 2433 41,7 % 119
Kalvola 3435 1019 678 1413 41,1 % 120
Luoto - Larsmo 4323 1742 923 1776 41,1 % 121
Lammi 5625 1636 1185 2261 40,2 % 122
Kolari 3862 1607 667 1544 40,0 % 123
Virrat - Virdois 7943 2356 1399 3173 39,9 % 124
Utajärvi 3231 969 597 1280 39,6 % 125
Muonio 2442 950 414 942 38,6 % 126
Artjärvi - Artsjö 1540 393 285 591 38,4 % 127
Paltamo 4219 1143 750 1617 38,3 % 128
Rautjärvi 4336 1270 808 1648 38,0 % 129
Polvijärvi 5048 1432 877 1905 37,7 % 130
Vesanto 2689 816 484 1013 37,7 % 131
Valkeala 11325 3108 2073 4247 37,5 % 132
Ikaalinen - Ikalis 7569 2230 1415 2830 37,4 % 133
Kerimäki 5905 1816 1077 2166 36,7 % 134
Pielavesi 5550 1473 891 2027 36,5 % 135
Juuka 6177 1676 994 2230 36,1 % 136
Myrskylä - Mörskom 2036 516 370 734 36,1 % 137
Yläne 2119 650 390 758 35,8 % 138
Viitasaari 7524 2142 1250 2690 35,8 % 139
Hankasalmi 5600 1603 930 1987 35,5 % 140
Multia 2036 592 338 721 35,4 % 141
Rautavaara 2137 550 320 750 35,1 % 142
Parikkala 6271 1839 1032 2191 34,9 % 143
Lehtimäki 1970 407 277 688 34,9 % 144
Oravainen - Oravais 2185 605 339 763 34,9 % 145
Pudasjärvi 9561 3045 1418 3265 34,1 % 146
Inari - Enare 7084 2196 1130 2409 34,0 % 147
Ylikiiminki 3331 825 540 1112 33,4 % 148
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Maaninka 3793 929 618 1265 33,4 % 149
Hämeenkoski 2200 527 394 733 33,3 % 150
Juva 7403 1955 1130 2438 32,9 % 151
Evijärvi 2935 667 412 966 32,9 % 152
Lemland 1694 768 284 554 32,7 % 153
Lappajärvi 3746 1014 597 1220 32,6 % 154
Nilsiä 6587 1907 955 2132 32,4 % 155
Simo 3655 944 607 1177 32,2 % 156
Ilomantsi - Ilomants 6538 1808 975 2103 32,2 % 157
Eckerö 897 434 133 288 32,1 % 158
Liperi 11641 2796 1878 3710 31,9 % 159
Yli-Ii 2295 524 330 714 31,1 % 160
Leppävirta 10970 2986 1593 3364 30,7 % 161
Ranua 4871 1183 629 1437 29,5 % 162
Kinnula 1940 417 225 572 29,5 % 163
Vilppula 5546 1315 806 1630 29,4 % 164
Orivesi 8890 2059 1266 2588 29,1 % 165
Vuolijoki 2643 593 341 769 29,1 % 166
Maalahti - Malax 5554 2051 811 1592 28,7 % 167
Kodisjoki 521 127 89 148 28,4 % 168
Kuusamo 17193 6067 2098 4828 28,1 % 169
Salla 4683 1254 581 1315 28,1 % 170
Parainen - Pargas 12024 2771 1682 3358 27,9 % 171
Uurainen 3096 642 416 864 27,9 % 172
Ähtäri - Etseri 6964 1307 787 1925 27,6 % 173
Brändö 516 233 63 142 27,5 % 174
Hattula 9281 1993 1357 2536 27,3 % 175
Ylitornio - Övertorneå 5275 1208 626 1438 27,3 % 176
Somero 9684 2117 1287 2631 27,2 % 177
Juupajoki 2275 448 302 610 26,8 % 178
Kylmäkoski 2653 504 366 708 26,7 % 179
Pihtipudas 4984 980 550 1296 26,0 % 180
Petäjävesi 3682 769 469 954 25,9 % 181
Taivalkoski 4779 1135 499 1223 25,6 % 182
Sund 1024 347 120 259 25,3 % 183
Kiikoinen 1313 234 165 331 25,2 % 184
Uusikaupunki - Nystad 16260 3708 2149 4078 25,1 % 185
Perniö - Bjärnå 6026 1013 668 1502 24,9 % 186
Soini 2667 429 273 647 24,3 % 187
Pello 4524 982 473 1088 24,0 % 188
Varpaisjärvi 3089 596 326 739 23,9 % 189
Rantsila 2072 386 233 489 23,6 % 190
Hammarland 1387 492 150 325 23,4 % 191
Lapinjärvi - Lappträsk 2979 438 328 693 23,3 % 192
Juankoski 5622 1012 599 1303 23,2 % 193
Humppila 2595 379 269 596 23,0 % 194
Tohmajärvi 5511 1028 586 1257 22,8 % 195
Pyhäntä 1820 314 165 413 22,7 % 196
Muurla 1455 270 177 328 22,5 % 197
Eurajoki - Euraåminne 5796 962 652 1285 22,2 % 198
Joroinen - Jorois 5645 1182 640 1251 22,2 % 199
Parkano 7471 1181 693 1648 22,1 % 200
Karstula 4858 849 450 1066 21,9 % 201
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Kuortane 4230 710 406 921 21,8 % 202
Siuntio - Sjundeå 5312 810 538 1147 21,6 % 203
Sotkamo 10701 1826 1017 2291 21,4 % 204
Lemu 1603 216 165 333 20,8 % 205
Pyhäjoki 3502 699 332 723 20,6 % 206
Pukkila 1992 296 208 411 20,6 % 207
Kuhmo 10449 2330 915 2155 20,6 % 208
Punkalaidun 3523 527 355 714 20,3 % 209
Hyrynsalmi 3148 527 252 623 19,8 % 210
Ii 6632 1128 629 1307 19,7 % 211
Kokemäki - Kumo 8420 1342 795 1658 19,7 % 212
Lappi 3259 639 330 641 19,7 % 213
Eno 6879 1185 652 1338 19,5 % 214
Sonkajärvi 4995 810 441 966 19,3 % 215
Kristiinankaupunki - Kristinestad 7760 1297 603 1497 19,3 % 216
Jämijärvi 2226 296 200 424 19,0 % 217
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk 22123 3771 2046 4199 19,0 % 218
Mietoinen 1712 262 188 323 18,9 % 219
Kitee 9877 1976 924 1861 18,8 % 220
Keuruu 11260 1784 938 2110 18,7 % 221
Liljendal 1463 212 134 274 18,7 % 222
Töysä 3211 431 252 600 18,7 % 223
Valtimo 2769 395 225 517 18,7 % 224
Suomussalmi 10248 2138 833 1904 18,6 % 225
Askola 4530 565 414 835 18,4 % 226
Saltvik 1723 509 158 311 18,0 % 227
Alavus 9669 1339 834 1735 17,9 % 228
Pertteli 3833 495 355 684 17,8 % 229
Mustasaari - Korsholm 17240 3474 1595 3051 17,7 % 230
Kortesjärvi 2419 416 205 428 17,7 % 231
Säkylä 4930 692 418 857 17,4 % 232
Isojoki - Storå 2592 375 194 447 17,2 % 233
Jämsä 15282 2392 1228 2593 17,0 % 234
Heinola 20910 3210 1736 3534 16,9 % 235
Lieksa 14080 2491 1051 2377 16,9 % 236
Kyyjärvi 1693 241 134 285 16,8 % 237
Kontiolahti 12339 1576 981 2053 16,6 % 238
Keitele 2803 426 208 466 16,6 % 239
Karvia 2875 352 195 476 16,6 % 240
Ypäjä 2678 297 211 443 16,5 % 241
Kemijärvi 9529 1862 673 1563 16,4 % 242
Pyhäjärvi 6285 1005 414 1016 16,2 % 243
Saarijärvi 10096 1348 673 1577 15,6 % 244
Tervola 3710 459 272 576 15,5 % 245
Pornainen - Borgnäs 4569 488 348 705 15,4 % 246
Kangasala 26185 3507 2225 4012 15,3 % 247
Köyliö - Kjulo 2952 363 232 452 15,3 % 248
Nastola 14789 1516 1105 2263 15,3 % 249
Merijärvi 1303 159 81 193 14,8 % 250
Suonenjoki 7836 1064 555 1157 14,8 % 251
Hämeenkyrö - Tavastkyro 10089 1353 785 1482 14,7 % 252
Kestilä 1683 235 126 246 14,6 % 253
Laitila 8569 1228 618 1251 14,6 % 254
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Ruukki 4487 474 298 643 14,3 % 255
Mynämäki 6334 744 457 893 14,1 % 256
Sodankylä 9336 1596 585 1304 14,0 % 257
Sipoo - Sibbo 18444 2093 1364 2542 13,8 % 258
Outokumpu 7803 1025 458 1051 13,5 % 259
Kälviä - Kelviå 4510 488 287 606 13,4 % 260
Reisjärvi 3127 378 168 418 13,4 % 261
Kaskinen - Kaskö 1519 163 76 203 13,4 % 262
Vöyri - Vörå 3541 424 230 465 13,1 % 263
Lapinlahti 7594 976 456 988 13,0 % 264
Marttila 2097 247 125 271 12,9 % 265
Uusikaarlepyy - Nykarleby 7436 1254 461 958 12,9 % 266
Hausjärvi 8343 836 588 1070 12,8 % 267
Vimpeli 3415 434 199 437 12,8 % 268
Janakkala 15661 1737 1007 1986 12,7 % 269
Nurmes 9193 1260 500 1156 12,6 % 270
Lumijoki 1798 206 122 223 12,4 % 271
Pohja - Pojo 4920 551 346 610 12,4 % 272
Karkkila - Högfors 8802 944 547 1090 12,4 % 273
Eura 9428 1112 539 1158 12,3 % 274
Kalajoki 9152 1389 502 1113 12,2 % 275
Halsua 1456 216 82 176 12,1 % 276
Vihti - Vichtis 25561 2634 1715 3078 12,0 % 277
Honkajoki 2023 193 109 239 11,8 % 278
Vieremä 4143 502 217 487 11,8 % 279
Laukaa 17068 1614 949 2001 11,7 % 280
Närpiö - Närpes 9515 1527 453 1094 11,5 % 281
Vampula 1742 151 94 199 11,4 % 282
Kärkölä 5019 389 295 571 11,4 % 283
Vammala 15213 1698 858 1668 11,0 % 284
Jämsänkoski 7524 725 386 822 10,9 % 285
Koski Tl 2545 260 131 271 10,6 % 286
Kruunupyy - Kronoby 6811 740 300 718 10,5 % 287
Kirkkonummi - Kyrkslätt 32772 2429 1649 3432 10,5 % 288
Hamina - Fredrikshamn 21887 2200 1182 2292 10,5 % 289
Alastaro 3024 268 150 313 10,4 % 290
Noormarkku - Norrmark 6121 463 294 621 10,1 % 291
Äänekoski 13717 1491 678 1335 9,7 % 292
Kiuruvesi 9864 1051 388 941 9,5 % 293
Pyhäselkä 7554 638 342 719 9,5 % 294
Kuusjoki 1781 162 91 169 9,5 % 295
Äetsä 4990 359 224 472 9,5 % 296
Mikkeli - S:t Michel 46531 4549 2004 4211 9,0 % 297
Piikkiö - Pikis 6836 486 328 616 9,0 % 298
Muurame 8597 704 436 773 9,0 % 299
Hollola 20965 1568 1023 1883 9,0 % 300
Orimattila 14408 911 613 1275 8,8 % 301
Hanko - Hangö 9905 765 513 874 8,8 % 302
Savonlinna - Nyslott 27463 3145 1180 2402 8,7 % 303
Muhos 8191 627 364 716 8,7 % 304
Piippola 1347 108 56 117 8,7 % 305
Himanka 3113 416 110 270 8,7 % 306
Pulkkila 1680 165 71 145 8,6 % 307
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Karijoki - Bötom 1693 124 70 146 8,6 % 308
Mellilä 1254 84 47 107 8,5 % 309
Lohja - Lojo 36218 2369 1488 2989 8,3 % 310
Jurva 4561 261 171 376 8,2 % 311
Masku 5869 333 239 482 8,2 % 312
Ylöjärvi 22334 1437 950 1814 8,1 % 313
Kiiminki 11778 799 485 943 8,0 % 314
Mäntsälä 17899 1069 729 1425 8,0 % 315
Lohtaja - Lochteå 2883 351 108 229 7,9 % 316
Porvoo - Borgå 46793 3440 1814 3703 7,9 % 317
Oripää 1343 96 50 106 7,9 % 318
Nousiainen - Nousis 4425 271 173 349 7,9 % 319
Finström 2399 343 97 186 7,8 % 320
Karjaa - Karis 8977 521 372 686 7,6 % 321
Halikko 9491 696 390 719 7,6 % 322
Jokioinen - Jockis 5731 331 206 425 7,4 % 323
Vahto 1876 123 77 138 7,4 % 324
Lempäälä 17733 1096 671 1290 7,3 % 325
Alajärvi 9057 720 298 658 7,3 % 326
Ylistaro 5561 300 182 391 7,0 % 327
Tarvasjoki 1941 132 65 136 7,0 % 328
Joutseno 10808 767 375 744 6,9 % 329
Haukipudas 17090 953 507 1173 6,9 % 330
Alahärmä 4873 288 146 328 6,7 % 331
Jomala 3508 378 122 222 6,3 % 332
Pedersören kunta - Pedersöre 10511 753 322 660 6,3 % 333
Keminmaa 8863 517 264 535 6,0 % 334
Valkeakoski 20472 1247 594 1209 5,9 % 335
Isokyrö - Storkyro 5074 267 140 296 5,8 % 336
Jalasjärvi 8691 486 241 507 5,8 % 337
Haapavesi 7753 479 190 441 5,7 % 338
Pöytyä 6220 274 162 348 5,6 % 339
Nokia 28604 1522 849 1585 5,5 % 340
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 34407 1661 966 1906 5,5 % 341
Tyrnävä 5616 281 148 304 5,4 % 342
Oulunsalo 9192 388 236 490 5,3 % 343
Sievi 5210 266 122 277 5,3 % 344
Anjalankoski 17085 737 434 890 5,2 % 345
Siilinjärvi 20234 975 491 1034 5,1 % 346
Kankaanpää 12692 762 277 610 4,8 % 347
Vähäkyrö - Lillkyro 4699 219 110 223 4,7 % 348
Vihanti 3380 124 63 159 4,7 % 349
Perho 3005 203 56 132 4,4 % 350
Veteli - Vetil 3637 249 71 153 4,2 % 351
Loviisa - Lovisa 7417 327 139 305 4,1 % 352
Ullava 1015 65 17 41 4,0 % 353
Laihia - Laihela 7522 254 145 295 3,9 % 354
Lapua - Lappo 14012 580 248 541 3,9 % 355
Forssa 18076 714 328 688 3,8 % 356
Viiala 5372 193 102 201 3,7 % 357
Ilmajoki 11517 397 193 429 3,7 % 358
Varkaus 24269 1296 372 848 3,5 % 359
Kauhajoki 14544 486 221 508 3,5 % 360
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Iisalmi - Idensalmi 22639 1256 355 789 3,5 % 361
Ylihärmä 3051 108 45 106 3,5 % 362
Kiukainen 3365 87 54 114 3,4 % 363
Teuva - Östermark 6307 195 87 212 3,4 % 364
Oulainen 8129 337 118 266 3,3 % 365
Paimio - Pemar 9808 325 160 319 3,3 % 366
Huittinen 9109 301 143 289 3,2 % 367
Tornio - Torneå 22204 1215 309 638 2,9 % 368
Mänttä 6578 207 84 188 2,9 % 369
Kauhava 8110 234 104 231 2,8 % 370
Elimäki 8365 196 123 238 2,8 % 371
Kuopio 90518 5137 1153 2552 2,8 % 372
Naantali - Nådendal 13818 462 238 381 2,8 % 373
Ulvila - Ulvsby 13934 371 185 384 2,8 % 374
Pirkkala - Birkala 14560 433 229 400 2,7 % 375
Kurikka 10568 350 120 277 2,6 % 376
Alavieska 2894 83 28 75 2,6 % 377
Toholampi 3665 156 45 93 2,5 % 378
Joensuu 57558 1705 636 1413 2,5 % 379
Pietarsaari - Jakobstad 19467 951 169 461 2,4 % 380
Nurmijärvi 36568 777 451 859 2,3 % 381
Kärsämäki 3091 96 32 70 2,3 % 382
Loimaa 13087 387 136 287 2,2 % 383
Liminka - Limingo 7039 157 78 144 2,0 % 384
Aura 3620 86 42 74 2,0 % 385
Pori - Björneborg 76152 3507 749 1445 1,9 % 386
Kaustinen - Kaustby 4393 182 38 82 1,9 % 387
Haapajärvi 8013 220 62 148 1,8 % 388
Toijala 8299 164 72 153 1,8 % 389
Nurmo 11795 202 109 214 1,8 % 390
Kaarina - S:t Karins 21568 372 222 374 1,7 % 391
Tuusula - Tusby 34513 581 333 590 1,7 % 392
Rauma - Raumo 36673 1432 294 596 1,6 % 393
Suolahti 5378 96 35 80 1,5 % 394
Kotka 54759 1518 383 776 1,4 % 395
Nakkila 5859 70 39 82 1,4 % 396
Ylivieska 13343 250 78 181 1,4 % 397
Kajaani - Kajana 35675 1143 220 469 1,3 % 398
Lappeenranta - Villmanstrand 58982 1495 360 763 1,3 % 399
Kannus 5961 125 30 75 1,3 % 400
Raahe - Brahestad 22527 779 129 282 1,3 % 401
Kuusankoski 20337 330 121 254 1,2 % 402
Lieto - Lundo 15002 167 89 175 1,2 % 403
Kokkola - Karleby 35888 1038 159 399 1,1 % 404
Rusko 3722 46 22 39 1,0 % 405
Vaasa - Vasa 57030 1559 218 490 0,9 % 406
Nivala 10839 187 38 91 0,8 % 407
Hämeenlinna - Tavastehus 47178 615 200 386 0,8 % 408
Hyvinkää - Hyvinge 43523 379 182 345 0,8 % 409
Riihimäki 26847 240 113 208 0,8 % 410
Tampere - Tammerfors 202932 3439 694 1474 0,7 % 411
Seinäjoki 35918 297 99 249 0,7 % 412
Espoo - Esbo 227472 1862 776 1501 0,7 % 413
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Kemi 22907 298 53 132 0,6 % 414
Imatra 29728 202 64 145 0,5 % 415
Turku - Åbo 174824 2486 436 769 0,4 % 416
Harjavalta 7745 55 16 30 0,4 % 417
Kempele 13982 39 18 42 0,3 % 418
Vantaa - Vanda 185429 826 246 483 0,3 % 419
Järvenpää - Träskända 37328 94 48 97 0,3 % 420
Salo 24878 69 29 55 0,2 % 421
Raisio - Reso 23594 66 19 37 0,2 % 422
Lahti - Lahtis 98281 344 67 150 0,2 % 423
Oulu - Uleåborg 127226 895 83 185 0,1 % 424
Jyväskylä 83582 367 57 121 0,1 % 425
Maarianhamina - Mariehamn 10712 71 7 10 0,1 % 426
Pieksämäki 12436 23 4 8 0,1 % 427
Rovaniemi 35377 43 11 13 0,0 % 428
Kerava - Kervo 31361 26 7 10 0,0 % 429
Kouvola 31177 16 3 7 0,0 % 430
Helsinki - Helsingfors 559046 406 34 76 0,0 % 431
Kauniainen - Grankulla 8465 2 1 1 0,0 % 432
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Liite 2

2.1 Mökkiläisdemokratiamalli - Asikkala

MÖKKILÄISTEN OSALLISTUMINEN ASIKKALASSA
Matti Rantanen, kunnanjohtaja

Perinteisesti mökkiläiset ovat osallistuneet jollakin tavalla kyliensä elämään jo vuosi-
kymmenten ajan. Virallisemmin kesäasukkaiden vaikuttaminen alkoi Asikkalassa 1990-
luvun alussa. Kunnanjohtaja kutsui vuosittain koolle noin 50 kesäasukkaasta koostuvan
joukon. Näitä henkilöitä kutsuttiin tuolloin kesäasukasvaikuttajiksi. Näissä kokoontumi-
sissa keskusteltiin aika paljon kunnan kehittämisestä ja erityisesti kylien kehittämisestä.
Kunta yritti houkutella kesäasukkaita mukaan kunnan kehittämistyöhön. Mökkiläiset puo-
lestaan kertoivat kunnan edustajille toiveensa. Aluksi nämä toiveet ja ongelmat liittyivät
jätehuoltoon tai tiekysymyksiin.

Kokoukseen kutsutut kesäsukasvaikuttajat valittiin kyläläisten esittämistä ja tuntemista
henkilöistä. Toiminnan järjestämisessä oli aluksi suurena ongelmana se, ettei käytössä
ollut ajan tasalla olevia tietoja kunnan mökkiläisistä ja heidän osoitteistaan. Rekisteritie-
tojen parannuttua alettiin mökkiläisille lähettää 1-2 kirjettä vuosittain. Näissä kirjeissä
kerrottiin kunnan palveluista ja erilaisista tapahtumista. Pari kertaa tehtiin myös mökki-
läisille kysely, jossa pyydettiin tekemään ehdotuksia kunnan kehittämiseksi sekä esittä-
mään asioita, joita mökkiläiset pitävät tarpeellisina. Yhden tällaisen kyselyn yhteydessä
kunnalle tehtiin esitys yrityskummitoiminnan käynnistämisestä. Niin kuin hyvin tiedäm-
me, tämä esitys toteutettiin Asikkalassa ja nyt tältä pohjalta rakennettu yrityskummitoi-
minta onkin laajasti levinnyt koko maassa.

Vuonna 2000 kesäasukastoiminta sai järjestyneemmän muodon. Kunta valitsi mökkiläis-
ten keskuudesta valtuuskunnan, johon kuuluu 40–50 henkilöä. Valtuuskunnan toimikau-
den pituus on kuusi vuotta. Toimikausi on liukuva niin, että noin kolmannes jäsenistä
vaihtuu kahden vuoden välein. Valtuuskunnan kokouksiin osallistuu myös kunnanhalli-
tuksen edustajat. Valtuuskunta pitää vuodessa 1-3 kokousta, joissa käsitellään ajankoh-
taisia asioita sekä asioita joita valtuuskunnan työryhmät ovat valmistelleet.

Asikkalan kesäasukasvaltuuskunta jakautuu neljään työryhmään niin, että jokainen jäsen
kuuluu vähintään yhteen työryhmään. Työryhmät ovat: elinkeinojen kehittämistyöryhmä,
tiedotustyöryhmä, kunnan yleinen kehittämistyöryhmä ja kunnan ja kesäasukkaiden yh-
teistyötä käsittelevä työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana on kesäasukas ja sihteerinä
määrätty kunnan viranhaltija. Työryhmiin on kutsuttu edustaja myös kylätoimikunnasta.
Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti. Elinkeinojen kehittämistyöryhmä, johon kuuluvat
mm. yrityskummit kokoontuu useita kertoja vuodessa.

Kesäasukasvaltuuskunta ja sen työryhmät ovat tehneet kunnalle useita esityksiä kunnan
kehittämiseen liittyvissä asioissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja työryhmien puheen-
johtajat ovat esitelleet toimintaansa myös kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle.
Vaikka toiminta onkin varsin vapaamuotoista, on se saanut kunnassa vakiintuneen ja
puolivirallisen luonteen. Kunnassa ei ainakaan vielä ole nähty tarvetta määritellä tar-
kemmin kesäasukasvaltuuskunnan ja sen työryhmien roolia kunnan organisaatiossa.



Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon

87

Liite 2.2   Mökkiläisdemokratiamalli Houtskari

STUGÄGERDEMOKRATI PÅ HOUTSKÄR
Mikael Grannas, kommundirektör

Houtskär är en skärgårdskommun i Åboland med närmare 700 invånare och 1.000
sommarstugor. Kommunen består av 1.650 öar och skär och den ligger tre färjor från
fastlandet. Till närmaste grannkommuncentrum tar det en timme. Sålunda är självför-
sörjningsgraden angående närtjänster hög.

Houtskärs koncept för samarbete mellan fritidsboende och fastboende i kommunen ba-
serar sig på frivilligt samarbete. Utgångspunkten är en ömsesidig insikt bland fritidsbo-
ende och fastboende i kommunen baserar sig på frivilligt samarbete. Utgångspunkten är
en ömsesidig insikt bland fritidsboende och fastboende: En skärgårdskommun behöver
aktiva fritidsboare för att hålla sig levande och de fritidsboende behöver en levande
kommun för tjänster och trivsel. Huvudorganet för samarbetet på Houtskär är ”Samar-
betskommissionen”.

Samarbetskommissionen
Houtskärs samarbetskommission är en kommitté tillsatt enligt rekommendation av Inri-
kesministeriets Skärgårdsdelegation för att aktivt främja samarbetet mellan de fritidsbo-
ende och kommunen. Kommissionen består av 10 medlemmar-5 representerar fritids-
boende och 5 representerar fastboende. 9 medlemmar väljs av Samarbetsparlamentet i
Houtskär där alla fastighetsägare kan delta- fritidsboende lika väl som fastboende, me-
dan en representant väljs av kommunfullmäktige. Samarbetskommissionen är väl för-
ankrad i kommunen - den leds av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande
är en av de fastboendes representanter. Kommissionen har fungerat sedan sommaren
2003.

Vad har vi åstadkommit
Samarbetskommissionen består av aktiva medlemmar, som under de två år den funge-
rat redan åstadkommit en hel del. Nedan är en lista på det viktigaste som realiserats.

1. Ett sommarinfo riktat till fritidsboende
• Informationshäfte som postas till de fritidsboende samt delas ut i kommunen.
• Innehåller även en hälsning från någon av samarbetskommissionens fritidsboare.

2. Enkät
• Utfördes 2004 för att utreda vad fritidsboare förväntar sig för tjänster och vad de

kan ge kommunen.
• Svarsprocent 17,4 med positiv och konstruktiv respons.
• Lett direkt till grundandet av minst ett företag och det finns planer för mer

aktiviteter inom näringslivet.
3. Miljödag

• Fokus på konkreta lokala miljöärenden som påverkar både fritidsboende och
fastboende.

• Första miljödagen ordnades på sommaren 2005 och överträffade alla
förväntningar.

• Kontakterna och arrangemanget huvudsakligen av fritidsboare.
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4. Kulturevenemang
• Exkursion
• Allsångskväll
• Litteraturkväll
• Föreläsningskväll
• Kontakterna och arrangemanget huvudsakligen av fritidsboare

Hur ser framtiden ut
Samarbetet har varit konstruktivt och uppskattats av både fritidsboende och kommer att
sätta större vikt på näringslivsutveckling som fokuserar sig på fritidsboarnas behov i nära
samarbete med kommunen.

Våra erfarenheter
Nedan en upplistning av de erfarenheter Houtskär haft med samarbetskommissionen:

• Fritidsboare har kontakter som är till stor nytta för en skärgårdskommun
• Fritidsboare är positivt inställda till deltagande i aktiviteter som förbättrar trivseln i

fritidskommunen
• Endast en minoritet av fritidsboarna är aktiva, men för en liten skärgårdkommun

är dessa dock av stor betydelse
• Genom fritidsboarnas kontakter har vi lyckats få goda bidrag till samarbetskom-

missionens aktiviteter. Sålunda har verksamheten inte varit kostsamt
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2.3   Mökkiläisdemokratiamalli - Liperi

LIPERIN KUNTA MÖKKILÄISKUNTANA
Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

Liperin kunta on vajaan 11.800 asukkaan kunta Pohjois-Karjalassa, aivan Joensuun ku-
peessa. Kunnan tahtotilana on kasvaa n.12.500 asukkaan kunnaksi vuoteen 2015 men-
nessä. Vapaa-ajan asuntoja Liperissä on n. 2800. Vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen
ympärivuotiseen käyttöön suhtaudutaan myönteisesti. Saaristo-osakuntana Liperin kunta
on ollut vuoden 2004 alusta.

Uudessa kuntastrategiassa kunnan visioksi on kirjattu: ”Turvallista asumista - mahdolli-
suuksia elinkeinoelämälle – aktiivista vapaa-aikaa”.

Yhteistoiminta mökkiläisten kanssa

Kesäkirje lähetetään postitse kaikille kesäasukkaille kotiosoitteeseen kesäkuun alussa.
Kirje sisältää seuraavan materiaalin:
- kunnanjohtajan kirje
- uudet esitteet, palveluhakemistot, uusia ohjeita ym. (esim. jätehuolto, jne.)
- Kesäkotsarin (paikallislehden laaja kesänumero)
- Liperin kesä 2005-vihko, joka sisältää mm. kylien esittäytymisen ja kyläpalveluita,

kesäteatterit ja vapaa-ajan palveluja kesäaikana

Kesäkirje on kunnan kotisivuilla. Mökkiläisille ajankohtaisia asioita mm. mökkiläistoimi-
kunnasta on luettavissa omalta palstaltaan kunnan kotisivuilla.

Mökkiläiset kutsutaan vuosittain kahteen kesäteatteri-iltaan (2003 Risti, 2004 Roukalahti
ja 2005 Liperi). Juhlavuonna 2005 kutsuttiin vapaa-ajan asukkaat teatteri-iltaan, jossa oli
myös tarjoilut mökkiläisille. Kunnan luottamushenkilöitä ja virkamiehistöä on läsnä teatte-
ri-illoissa. Uutena toimintana käynnistettiin kesällä 2005 mökkiläisille suunnattu ”rantaka-
lailta”, jota toimintaa on tarkoitus jatkaa vuoro vuosin eri kylillä, siten että kylätoimikunnat
kutsuvat eri järvialueille mökkiläisiä yhteiseen illanviettoon. Vuoden 2005 rantakalailta oli
Käsämän metsästysmajalla, Viinijärven rannalla. Kesällä 2006 tapaamme Tutujunnie-
messä. Kunnan johtavia luottamushenkilöitä osallistuu ko. tilaisuuksiin

Mökkiläistoimikunta

Vaaleilla valittu mökkiläistoimikunta on toiminut yhden vuoden. Toimikunta on kokoontu-
nut neljä kertaa. Ensimmäisenä toimintavuonna oli tavoitteena laatia kuntaan vapaa-ajan
asumisen tavoiteohjelma / saaristo-osakuntaohjelma. Kunnanhallitus hyväksyi ohjelman
kokouksessaan 19.9.2005.

Mökkiläistoimikunta tekee esityksiä ja aloitteita kunnan päättäviin elimiin ja on linkkinä
kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja kesämökkiläisten välillä. Mökkiläistoimikun-
nan tehtävänä on osaltaan toimia myös tiedottajana. Toimikunta ei toimi huvitoimikunta-
na eikä tapahtumien järjestelytoimikuntana.
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Mökkiläistoimikuntaan kuuluu 7 jäsentä, joista kuusi jäsentä edustaa suurimpia järvialu-
eitamme. Järvialueet ovat: Saaristoalue (Tutju, Roukalahti, Liperinsalo, Siikasaari), Py-
häselän alue (mm. Pesolansaari, Suursaari ja Matinsaari, Pyhäselän rantaviiva aina
Lautasuolle saakka), Heposelkä ja sen länsipuoleinen alue, Vaivio-Jyrin lampialue, Kuo-
ringan alue ja Viinijärven alue. Kuuden järvialueen edustajien lisäksi valitaan seitsemäs
edustaja, joka on vaalissa jäljelle jääneistä eniten ääniä saanut. Näin varmistetaan, ettei
jollakin järvialueella vireillä oleva kuntapolitiikan kysymys nouse mökkiläistoimikunnan
keskeisimmäksi asiaksi. Lisäksi mökkiläistoimikuntaan valitaan 3 varajäsentä. Mökkiläis-
toimikuntaan kuuluu kunnanhallituksen nimeämä edustaja ja kunnanjohtaja. Toimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Kunnanhallitus vahvistaa toimikun-
nan valinnan ja toimikunnan säännöt. Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Mökkiläistoimikunnan kokous pidetään vuosittain pääsääntöisesti Suvisoutu-tapahtuman
yhteydessä ja muulloin toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai kunnanjohtajan toimek-
siannosta. Toimikunta voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.

Mitään jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toi-
mintaa. Toimikunta ei ole oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia. Mökkiläistoimi-
kunnan jäsenille maksetaan Liperin kunnan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio ja
Liperin kunnan rajojen sisällä kertyneet kokousmatkakilometrit. Muita matka- ym. kuluja
Liperin kunta ei korvaa.

Kunnanhallituksen hyväksymä Liperin kunnan vapaa-ajan asumisen
tavoiteohjelma / saaristo-osakuntaohjelma

Tavoiteohjelman sisältö:
- Tavoitteet ja toimenpiteitä vapaa-ajan asutukselle sekä ympärivuotiselle asumiselle
- Kunnan kaavoitustilanne
- Virkistyksen ja vesimatkailun tavoitteet
- Rantojen käyttöön liittyvän elinkeinotoiminnan tavoitteet
- Vesistöihin ja rantojen käyttöön liittyvät suojelulliset tavoitteet
- Edunvalvonta
- Mökkiläistoimikunnan vaali
- Tiedottaminen
- Tavoiteohjelman seuranta

Vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelma / saaristo-osakuntaohjelma on luettavissa Liperin
kunnan verkkosivuilta: www.liperi.fi/mökkiläiset.

Yhteistoiminta Liperin kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välillä on tänä päivänä tiivistä ja
suhteellisen vilkasta. Uusi tavoiteohjelma ja sen sisältöalueet hakevat varmasti alkuvai-
heessa ”sijaansa”. Yhteisten asioiden esillä pitäminen ja avoin tiedottaminen pitkin vuot-
ta, ei vain kesäaikana, mahdollistaa molemminpuolisen yhteistoiminnan ja osallisuuden
onnistumisen.

http://www.liperi.fi/m
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Liite 3.   Kuntakysely
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Liite 4. Mökkikysely
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Liite 5:   Mökkiläisdemokratiamallien kuvaus

SUOSITUS MÖKKILÄISDEMOKRATIAMALLEIKSI

Mökkiläisdemokratiaprojekti esittää suosituksenaan kaksi mallia mökkiläisdemokratian
edistämiseksi mökkikunnissa: A. mökkiläistoimikuntamallin ja B. mökkiläisfoorumimallin.
Mallit myötäilevät kuntien ja mökkiläisten projektin kyselyyn antamia vastauksia.

Mallien toteuttaminen ei edellytä kuntalain tai muun lainsäädännön muuttamista. Malleja
voidaan soveltaa kunnissa paikallisten tarpeiden mukaan ottaen huomioon mm. kunnan
koko, mökkiläisten määrä ja aktiivisuus, mökkeilyn merkitys kunnalle sekä mökkiläisde-
mokratiasta tähän saakka saadut ja jatkossa saatavat kokemukset.

Vaikka tässä liitteessä on eritelty varsin yksityiskohtaisesti mökkiläisdemokratian vaihto-
ehtoisia toteuttamistapoja, projekti korostaa yksinkertaisten, joustavien, epäbyrokraattis-
ten ja paikallisiin tarpeisiin vastaavien menettelytapojen etuja mökkiläisdemokratian liik-
keelle saattamisessa.

A. Mökkiläistoimikuntamalli

Mökkiläistoimikuntamallia suositellaan kunnille, joissa mökkiläisdemokratiaa halutaan
kehittää mökkiläistoimikunnan kautta.

Mallissa mökkikuntiin perustetaan mökkiläistoimikunta epävirallisena toimikuntana kun-
nan aktiivisella myötävaikutuksella tai kunnan organisaatioon kuuluvana virallisena kun-
nanhallituksen toimikuntana.

Asettamalla kunnanhallituksen virallisen toimikunnan kunta ilmaisee mahdollisimman
selvästi sitoutuvansa vakavasti mökkiläisten mukaan ottoon kunnalliseen demokratiaan.
Kuntalaki ei aseta esteitä ulkokuntalaisten valinnalle tällaisiin toimikuntiin toisin kuin asia
on lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston kohdalla.

Mökkiläistoimikunnan koko

Mökkiläistoimikunnan koko on 7-13 henkilöä. Kullekin jäsenelle nimetään varajäsen.
Toimikunnan jäsenistä enemmistön eli 4-7 henkilöä tulisi olla ulkokuntalaisten mökkiläis-
ten valitsemia ja 3-6 jäsentä kunnanhallituksen nimeämiä kunnan edustajia, joista 1-2
jäsentä voisi olla kunnassa pysyvästi asuvien mökkiläisten edustajia. Toimikunnan jäse-
nillä tulisi olla oikeus kokouspalkkioihin sekä matkakulujen korvauksiin mökin ja kokous-
paikan välillä.

Mökkiläistoimikunnan toimikausi

Mökkiläistoimikunta asetetaan kunnanvaltuuston vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi.

Toimikunnan jäsenten valintatapa

Kunta järjestää mökkiläistoimikunnan jäsenten valinnan ja vaalit parhaaksi katsomallaan
tavalla. Kunnanhallitus nimeää suoraan kunnan edustajat mökkiläistoimikuntaan. On
suotavaa, että kuntaa edustaa mökkiläistoimikunnassa korkea luottamushenkilö- ja vi-
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ranhaltijajohto, jotta toimikunnan esitykset tunnetaan riittävän hyvin kunnan päätöksen-
tekoelinten jatkokäsittelyssä.

Mökkiläistoimikunnan ulkokuntalaiset mökkiläisjäsenet kunnanhallitus nimeää mökkiläi-
siä kuultuaan. Kuuleminen voi tapahtua mökkiläisedustajien valintakokousmenettelyllä
tai postivaalilla. Kunta voi nimetä mökkiläisjäsenet myös suoraan aktiivisiksi ja osaaviksi
tunnetuista mökkiläisistä mökkiläisiä sopimaksi katsomallaan tavalla ensin kuultuaan.
Mikäli kunta pitää postivaalia tarpeellisena ja katsoo edellytykset postivaalin järjestämi-
seen olevan, voidaan vaalit toteuttaa seuraavassa esitetyn mukaisesti.

Mökkiläisedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kunnassa vapaa-ajan asunnon omis-
tavaan talouteen kuuluvat ulkokuntalaiset täysi-ikäiset henkilöt, perikuntien omistamien
mökkien osakkaat, yritysten omistamien vapaa-ajan asuntojen omistajat ja varsinaisissa
asuinrakennuksissa olevien vapaa-ajan asuntojen ulkokuntalaiset omistajat. Kunta voi
halutessaan laajentaa äänioikeutettujen määrää koskemaan myös pitkäaikaisia vuokra-
mökkiläisiä. Mökkejä vuokraavilla matkailuyrityksillä (lomakylät) ei ole äänioikeutta. Tar-
vittaessa kunta voidaan jakaa äänestysalueisiin alueellisen edustavuuden turvaamiseksi.

Edellä mainitut äänioikeutetut voivat myös asettua ehdokkaaksi mökkiläistoimikuntaan.
Postivaalissa ehdokkaat asetetaan kunnan ennalta ilmoittamassa ajassa. Kuka tahansa
mökkiläinen, kuntalainen, mökkiläisyhdistys, muu yhdistys tai kylätoimikunta voi ilmoittaa
ehdokkaan vaaliin edellyttäen, että asianomainen on ehdokkuuteen suostunut. Myös
oma ilmoitus halukkuudesta ehdokkuuteen riittää.

Äänien määrä vapaa-ajan asuntoa kohden on postivaalissa vakio: 2 ääntä/vapaa-ajan
asunto. Kahden äänen vakioidulla äänimäärällä turvataan äänestysprosessin vaatiman
työmäärän pysyminen kohtuullisena kunnissa siihen verrattuna, että kullekin mökille an-
nettaisiin ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten määrää vastaava äänimäärä. Toisaalta
yksi ääni vapaa-ajan asuntoa kohden voi olla liian vähän ottaen huomioon, että ulkokun-
talaisten mökkiläisedustajien valintakokouksissa noudatetaan joka tapauksessa toisen-
laista periaatetta: kaikilla täysi-ikäisillä mökkiläisillä on äänioikeus.

Perikunnat, yritykset ja muut kuin vapaa-ajan asunnon omistavat luonnolliset henkilöt
olisivat postivaalissa ensisijaisesti itse velvollisia todistamaan äänioikeutensa. Äänestys-
liput (2 äänestyslippua / vapaa-ajan asunto) annettaisiin kunnantoimistosta ennalta ilmoi-
tetulla tavalla. Osallistumisoikeuden tiukkaan rajaamiseen ja muototiukkuuteen yleensä-
kään ei ole tarvetta, koska kysymys on neuvoa antavan ja valmistelevan toimielimen va-
linnasta. Äänioikeus pyritään epäselvissä tapauksissa tulkitsemaan äänestämään haluk-
kaan eduksi.

Mökkiläistoimikunnan tehtävät

Kunnanhallitus määrittelee mökkiläistoimikunnan tehtävät. Yksi tärkeimmistä tehtävistä
on valmistella vaalikausittain mökkeilyn kehittämisen ja hyödyntämisen ohjelma kuntaan.
Mökkiläistoimikunnan tehtävänä on myös päättää mökkiläisedustajien valintatavoista.

Mökkiläistoimikunnassa ja mökkeilyn kehittämisohjelmassa käsitellään kullekin kunnalle
ajankohtaisia ja tärkeitä mökkiläisiä koskevia asioita. Kunta- ja mökkiläiskyselyssä tär-
keinä pidettiin mm. seuraavia: yksityistiet, haja-asutusalueiden jätehuolto, ympäristön ja
vesien suojelu, kylien kehittäminen, kunnan tiedotustoiminta, kiinteistövero- ym. maksut
sekä yksityinen palvelutarjonta. Mökkiläistoimikunnan esitykset tulee ottaa huomioon
kunnan päätöksenteossa. On kuitenkin syytä muistaa, että mökkiläistoimikunnan kanta
ei aina ole kunnan virallinen kanta.
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Mökkiläistoimikunnan tehtävien onnistumisen kannalta on tärkeää, että kunta osoittaa
mökkiläistoimikunnalle tarvittavan sihteerityövoiman ja käyttömäärärahat.

Mökkiläistoimikunta, esimerkki toteutustavasta

Tehtävät: - Kunnanhallitus määrittelee tehtävät
- Tehtäviä ovat mm. mökkeilyn kehittämisen ohjelman

laatiminen sekä erityisesti mökkiläisiä koskevat ajan-
kohtaiset ja tärkeät asiat

- Toimikunnan esitykset otetaan huomioon kunnan pää-
töksenteossa

Jäsenten lukumäärä: 7-13 jäsentä ja kullakin jäsenellä varahenkilö
- 4-7 ulkokuntalaista mökkiläisjäsentä
- 3-6 kunnan edustajaa, joista 1-2 omassa kunnassa

vapaa-ajan asunnon omistavia

Mökkiläisehdokkaiden asettami-
nen:

- Mökkiläisen, kuntalaisen, mökkiläisyhdistyksen, muun
yhdistyksen ja/tai kylätoimikunnan esitys

- Mökkiläisen oma ilmoitus

Ulkokuntalaisten mökkiläisjäsenten
valintatapa/ mökkiläisten kuulemis-
tapa:

Kolme vaihtoehtoa:
A. Mökkiläisedustajien valintakokous
- kokouskutsu julkaistaan paikallislehdessä ja/tai tarvit-

taessa mökkiläiskirjeessä
- ehdokkaat asetetaan etukäteen ja/tai tilaisuudessa
B. Postivaali:
- Vapaa-ajan asunnon omistajille lähetetään postissa 2

äänestyslippua, 2 palautuskuorta, ehdokaslista ja ää-
nestysohjeet

- Ne, jotka eivät saa kirjettä, voivat hakea äänestysma-
teriaalin kunnantoimistosta

C. Kunnanhallitus nimeää mökkiläisjäsenet, kuultuaan
mökkiläisiä sopimaksi katsomallaan tavalla

Äänioikeus ulkokuntalaisten mök-
kiläisten valinnassa ja vaalikelpoi-
suus mökkiläistoimikuntaan:

- Vapaa-ajan asunnon omistavaan talouteen kuuluvat
ulkokuntalaiset täysi-ikäiset henkilöt

- Perikuntien omistamien mökkien ulkokuntalaiset osak-
kaat

- Yritysten omistamien vapaa-asuntojen ulkokuntalaiset
omistajat

- Varsinaisissa asuinrakennuksissa olevien vapaa-ajan
asuntojen ulkokuntalaiset omistajat

- Ulkomaalaiset vapaa-ajan asunnon omistajat
- Kunta voi halutessaan laajentaa em. joukkoa ottamalla

mukaan esim. pitkäaikaiset vuokralaiset

Äänimäärä: - 2 ääntä / vapaa-ajan asunto postivaalissa, äänimäärä
vakioitu käytännön syistä

- 1 ääni / osallistuja mökkiläisvaalikokouksessa

Toimikauden pituus: Kunnanvaltuuston vaalikausi (4 vuotta)
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B. Mökkiläisfoorumimalli

Mökkiläisfoorumimalli voi olla sopiva malli kunnille, jotka haluavat kehittää mökkiläisde-
mokratiaa muulla tavalla kuin mökkiläistoimikunnan kautta.

Mökkiläisfoorumimallissa demokratia perustuu vuosittain järjestettävään mökkiläisfooru-
mitapahtumaan tai -tapahtumiin, joihin kaikki mökkiläistoimikuntamallissa (A) äänioikeu-
tetut ja vaalikelpoiset mökkiläiset voivat osallistua.

Mökkiläisfoorumitapahtuma kehitetään kunnissa jo nykyisin laajalti käytössä olevista
mökkiläistapaamisista. Mökkiläiset kutsutaan mökkiläisfoorumiin lehti-ilmoituksella ja/tai
mökkiläiskirjeellä. Mökkiläisfoorumissa voidaan käsitellä kaikkia mökkiläisiä koskevia
asioita tai keskittyä vuosittain vaihtuviin ajankohtaisiin teemoihin, joita kunnan viranhalti-
jat esittelevät. Mökkiläisten osaamista ja aktiivisuutta pyritään hyödyntämään mökkiläis-
foorumin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mökkiläisfoorumi voidaan järjestää kunnan kesätapahtuman yhteydessä ja siihen voi-
daan liittää myös esimerkiksi kesäteatterinäytös tai muuta kulttuuriohjelmaa.

Mökkiläisfoorumin työtä täydentävät tarpeen mukaan mökkiläisten tarpeita kartoittavat
mökkiläiskyselyt, tiedotteen ja palveluoppaan lähettäminen mökkiläisille sekä paikallis-
lehden mökkiläisjakeluiden ja internetin käyttö mökkiläistiedottamisessa.
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