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This study scrutinizes the change in public administration practices that has occurred in the 
western world during the last thirty years, and that is often described with the concept of gover-
nance. In addition to increased effi ciency, also aspirations of a new kind of democracy have been 
attached to these new modes of public administration. This work focuses on the EU’s LEADER 
rural development programme and its Finnish application as a case of governance that allows the 
aspects of citizen participation to be studied empirically. The main research question is what kind 
of a system of participation LEADER represents. The work also asks what kind of possibilities for 
political action LEADER enables and how it conditions these possibilities. 

With ethnographic methods and with the theoretical framework of Michel Foucault’s notion of 
governmentality, the work depicts LEADER as a multifaceted assemblage of government. Certain 
political rationalities that draw on the traditions of communicative planning and earlier schemes 
of rural development describe also the Finnish LEADER as a project of governing the conduct of 
rural population without interfering with the function of competition in a market economy. Yet, 
LEADER cannot be returned to these political rationalities. The study also reveals some ruptures 
and confl icting views, which could be seen as a potential for a wider local scale political action 
within the assemblage. Even if the case of the Finnish LEADER cannot be generalized to apply 
to all other instances of governance, the work brings forward some important points that should 
be noticed when studying other projects that seek to revise political action by the means of direct 
citizen participation. 

Keywords:  rural development, governance, governmentality, politics, Finland, LEADER
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1.  JOHDANTO: TOIMINTARYHMÄ-
 TYÖ HALLINNAN JA KANSALAIS-
 TOIMINNAN RISTEYSKOHDASSA 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA:   

 HALLINTAKÄYTÄNTÖJEN

 MUUTOS

Tässä tutkimuksessa pureudutaan hallitsemisen 
tapojen ja järjestelmien muutoksen ongelmatiik-
kaan. Viimeistään 1990-luvun alusta lähtien val-
tionhallinto erityisesti Euroopan unionin alueel-
la on alkanut käyttää erilaisia kumppanuuksia, 
verkostoja ja projekteja laajamittaisesti. Tämä 
näkyy useilla hallinnon aloilla, mm. työllisyyden 
hoidossa ja sosiaalipolitiikassa (esim. Sulkunen 
2006). Maaseudun kehittämisen alalla tällaisena 
kokeiluna lanseerattiin vuonna 1991 EU:n LEA-
DER1 -maaseudunkehittämisohjelma, joka otettiin 
Suomessa käyttöön vuonna 1995, EU:n jäsenyyden 
myötä. Sittemmin LEADER on saanut keskeisen 
sijan suomalaisen maaseutupolitiikan kokonaisuu-
dessa. Tässä työssä hallintokäytäntöjen muutosta 
tutkitaan maaseudunkehittämispolitiikan kautta, 
ja tutkimuksen empiirisenä kohteena on suoma-
lainen sovellus LEADER-toiminnasta. Erityistä 
LEADER-toiminnassa eli toimintaryhmätyössä on 
se, että sen parissa yritysten, kansalaisyhteiskun-
nan toimijoiden ja hallinnon välistä kumppanuutta 
on systemaattisesti toteutettu jo liki kahden kym-
menen vuoden ajan. Tänä aikana toimintaan on 
osallistunut myös suuri joukko kansalaisia. Niinpä 
LEADER tarjoaa mielenkiintoisen tarkasteluym-
päristön uuden hallinnan käytäntöjen empiiriseen 
tutkimukseen. 

Uusista hallintakäytännöistä on käyty myös 
kiivasta akateemista keskustelua viime vuosina. 
(esim. Pierre 2000; Fischer 2003; Sørensen & Tor-
fi ng 2007a; Suomessa Tiihonen 2004; Pekonen 
1995). Tätä muutosta on keskustelussa kuvattu 
englanninkielisellä governance-käsitteellä (esim. 
Bevir, Rhodes & Weller 2003, 13), joka suomenkie-
lisissä teksteissä on käännetty uudeksi hallinnaksi. 

1 LEADER-termi on akronyymi ranskankielen sanoista:  Li-
aisons Entre Actions du Développement de l’Économie 
Rurale (yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämistoi-
mien välillä).  

Tässä yhteydessä on myös puhuttu siirtymisestä 
hallitsemisesta hallintaan. Keskeisenä ajatuksena 
tällöin on ollut se, että valtioiden kyky hallita ter-
ritoriotaan mm. verotuksen, lainsäädännön ja eri-
tyisesti keskusjohtoisen byrokratian kautta on tul-
lut haastetuksi esimerkiksi globalisaation, rajojen 
”huokoisuuden”, Euroopan integraation tai mark-
kinoiden vapautumisen vuoksi. Tällaiseen valtion 
hallintaa kohtaan tunnettuun pessimismiin kuu-
luu myös teesi siitä, että nykyiset yhteiskunnat ovat 
tulleet niin fragmentoituneiksi ja monimutkaisik-
si, että perinteinen hallinta on tullut mahdotto-
maksi. (esim. Brans 1997, 392; Jessop 1998, 29–30; 
Kooiman & Jentoft 2009, 820; Triantafi llou 2007, 
183; Papadopoulos & Warin 2007, 449). Tämä val-
tioiden kohtaama haaste ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että valtio itse nähtäisiin hallinnan kannalta 
irrelevanttina, vaan ennen kaikkea keskustelussa 
on esitetty monia uusia hallintaoppeja ja -teorioita 
valtioiden käyttöön (esim. Jessop 1998, 30). 

Governance-termiä käytetään kuitenkin mo-
nilla erilaisilla tavoilla. Governancen merkitystä 
pohtineet tutkijat, Paul Hirst (2000) ja R.A.W. 
Rhodes (2000) ovat esittäneet ainakin seitsemän 
erilaista määritelmää governance-termille. 

Hirstin (2000, 14–19) mukaan governance-termiä 
on käytetty viidessä merkityksessä:

1) Hyvä hallinta (good governance) merkitsee 
taloudellista kehitystä edistäviä hyvän hal-
linnon kriteereitä: oikeusvaltioperiaatetta, 
vakaita hallituksia, tehokasta valtionhallin-
takoneistoa sekä valtiosta itsenäistä vapaata 
ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. 

2) Kansainvälisten suhteiden piirissä gover-
nance-termi on merkinnyt lisääntyneen kes-
kinäisen riippuvuuden vaatimia hallinnan 
regiimejä ja instituutioita. Monet globaalit 
ongelmat, kuten esimerkiksi ympäristökysy-
mykset, vaativat toimia, joita yksikään valtio 
ei voi yksinään toteuttaa. 
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3) Hyvä hallintokulttuuri (corporate governan-
ce) puolestaan on yritysmaailmassa käytetty 
käsite, jonka puitteissa suurissa osakeyhti-
öissä on vaadittu parempaa läpinäkyvyyttä 
ja johdon tilivelvollisuutta osakkeenomistajia 
kohtaan.

4) Uusi julkisjohtaminen (new public manage-
ment) merkitsee yleistä liberalistista strate-
gista oppia, joka virisi erityisesti 1980-lu-
vulla valtionhallinnon piirissä. Keskeistä 
uudelle julkisjohtamiselle on se, että julkiset 
palvelut ja toiminnot katsotaan hoidettavan 
paremmin ja tehokkaammin markkinoilla, ja 
toisaalta yksityisen sektorin toimintatapoja 
pyritään juurruttamaan julkisten organisaa-
tioiden johtamiseen esimerkiksi luomalla nä-
ennäisiä markkinoita.

5) Uudet verkostojen, kumppanuuksien ja deli-
beratiivisten foorumien kautta toimivat hal-
lintakäytännöt ovat yksi governance-termin 
käyttötapa. Verkostomainen hallinta pyrkii 
tuottamaan keskusjohtoisten ja hierarkkisten 
byrokratioiden tilalle uusia edustuksen, osal-
listuminen ja neuvottelun foorumeita. Näil-
le foorumeille on tyypillistä se, että niihin 
osallistuu toimijoita monilta yhteiskunnan 
sektoreilta: työmarkkinajärjestöjä, yrityksiä, 
yhdistyksiä, yhteisöjä sekä viranomaisia. 

R.A.W. Rhodesin (2000, 55–63) esittämä gover-
nance-termin määrittely poikkeaa hieman yllä 
esitetystä. Hän on löytänyt governance-termille 
seitsemän erilaista määritelmää, joista viisi on sa-
moja kuin Hirstin työssäkin. Kaksi määritelmää 
voidaan siis esittää edellisen listan lisäksi:

 
6) Governance yhteiskunnallisena kyberneet-

tisenä järjestelmänä merkitsee, että valtio 
yhtenä, keskusjohtoisena suvereniteettina on 
katoamassa ja korvautumassa keskinäisriip-
puvaisilla yhteiskunnallisilla, poliittisilla ja 
hallinnollisilla toimijoilla. Hallinta nähdään 
tällöin monien erilaisten yhteiskunnallisten 
toimijoiden interventioiden ja yhteistoimin-
nan tuloksena, ja julkisen hallinnon tehtävä-
nä nähdään vain mahdollistaa yhteistoimin-
taa.  

7) Governance uutena poliittisena taloutena 
tarkastelee puolestaan talouden hallintaa 
ja suhteita valtion, markkinoiden ja kansa-
laisyhteiskunnan välillä. Näitä ei tässäkään 
keskustelussa nähdä erotettuina, vaan rajat 

valtion, yhteiskunnan ja markkinoiden välil-
lä ovat häilyvät. Hallinta viittaa monimutkai-
siin poliittisiin ja taloudellisiin prosesseihin, 
jotka koordinoivat ja ohjaavat taloudellista 
toimintaa ja autonomisten toimijoitten kes-
kinäisriippuvuudesta lähteviä yhteistoimin-
tasuhteita.   

Kuten yllä olevien määritelmien moninaisuudesta 
käy ilmi, governance-termin alla voidaan käydä 
monenlaisia keskusteluja. Sen avulla voidaan pu-
hua hallitsemisesta yksityisistä yrityksistä kan-
sainvälisen politiikan instituutioihin. Myöskään 
määritelmien rajat eivät ole selkeitä, vaan monet 
niistä limittyvät toisiinsa. Yhteistä monille näis-
tä uuden hallinnan pohdinnoista on se, että ne 
pohjautuvat kriittisyyteen hierarkkista hallintoa 
kohtaan, ja olettavat tehokkaan hallinnan toimi-
van ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen ja epämuo-
dolliseen valtaan perustuvien kumppanuuksien 
ja verkostojen kautta. Toisin sanoen useimmissa 
kritisoidaan perinteistä legalistis-formalistista 
julkisen hallinnon mallia ja organisoitumista 
(ks. Weber 1985) ja erityisesti hierarkioita, jotka 
nähdään yleisesti vanhentuneina ja tehottomina 
nykyisessä globaalissa taloudessa ja monimutkai-
sessa, eriytyneessä ja monikerroksisessa yhteis-
kunnassa. Tarkastellessaan hallinnoinnin muutos-
ta Britanniassa, Rhodes (1996) liittää governancen 
(post-thatcherilaisiin) pyrkimyksiin pienentää 
valtion menoja ja tehostaa palvelujen tuottamista 
erityisesti esittelemällä liiketoiminnan johtamis- 
ja muita käytäntöjä julkisen hallinnon toimintaan. 
Ajatuksena on myös, että valtion ei tule itse tuottaa 
palveluja, vaan asettaa tavoitteita ja johtaa. Kes-
kustelu voidaan kiteyttää teesiin siitä, että valtion 
ei tule soutaa vaan ohjata. (mt., 553–560.) 

Governance-keskustelun keskiössä voidaankin 
sanoa olevan valtion ja kansalaisyhteiskunnan roo-
lien muutos: uudessa tilanteessa tärkeänä nähdään 
perinteisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi 
miellettyjen tahojen ottaminen mukaan hallintaan 
ja heidän resurssiensa hyödyntäminen hallinnan 
tarpeisiin. Toisaalta myös luotetaan epämuodolli-
siin auktoriteetin muotoihin hierarkioiden sijaan. 
Uuden hallinnan keskusteluille on yleensä ollut 
tyypillistä tietynlainen tehokkuuteen keskittyvä 
teknokraattinen hallintaeetos (Hirst 2000, 13). 
Keskeinen kiinnostuksen kohde hallinnan tutki-
muksessa on ollut hallinnan vaikuttavuuden tai 
kustannustehokkuuden lisääminen ja legitimitee-
tin tai demokraattisuuden pohdinnat ovat jääneet 
vähemmälle sijalle (Sørensen ja Torfi ng 2007b, 
233). Autonomisten verkostojen käyttämisen on 
esitetty (Sørensen ja Torfi ng 2005a, 198) tehosta-
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van julkisen politiikan vaikuttavuutta useammalla 
tavalla: 1) On väitetty että, moninaiset toimijat voi-
vat tunnistaa ongelmia nopeasti ja etsiä joustavia 
ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin on-
gelmiin. Verkostot on siis nähty innovatiivisuutta 
ja oppimista lisäävinä käytänteinä 2) Verkostojen 
osallistujilla oletetaan olevan yksityiskohtaista tie-
toa, joka on relevanttia politiikan muodostuksessa. 
3) Hallintaverkostojen on oletettu luovan tilan, jos-
sa konsensuksen saavuttaminen on mahdollista, 
ja jossa konfl ikteja toimijoiden kesken on mahdol-
lista käsitellä rakentavassa hengessä. Verkostojen 
on siis nähty edistävän neuvotteluun perustuvaa 
päätöksentekoa, jolloin myös osallistujien keski-
näinen yhteisymmärrys lisääntyy. 4) Verkostoihin 
osallistumisen on nähty vähentävän vastustusta 
policy-ohjelmien toimeenpanolle. Se tavallaan 
lisää luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. 
(mt., 198–199.; myös Jessop 1998, 32–33)

Uusi hallinta ymmärretään useimmiten itse-
organisoituvien verkostojen, kumppanuuksien 
ja paikallisten päätöksentekofoorumien kautta 
tapahtuvaksi hallinnoksi. Verkostomaisen hallin-
taparadigman keskeinen tekijä on konsensukseen 
perustuvan päätöksenteon ja tahdon muodostuk-
sen korostaminen, ja tavoitteena on myös kaikkien 
asianosaisten ottaminen mukaan suunnitteluun 
ja päätöksentekoon. (ks. esim. Tiihonen 2004, 
21.) Toinen verkostojen kautta toimivaa hallinta-
oppia kuvaava piirre on se, että siinä myös mark-
kinaehtoinen toiminta nähdään ongelmallisena ja 
verkostojen kautta pyritään ratkaisemaan näitä 
ongelmia. (Sørensen ja Torfi ng 2007a, 2; Jessop 
1998). Governance voi ottaa täten myös markkina-
kriittisen muodon. Tässä hengessä esim. Rhodes 
(1996, 660) ymmärtää verkostot eräänlaiseksi kol-
manneksi tieksi perinteisten hierarkkisen toimin-
tamallin sekä markkinoiden ja niiden toimintape-
riaatteita julkisen hallinnon toimintaan kääntävän 
NPM-paradigman välille. 

Tanskalaiset verkostotutkijat, Eva Sørensen ja 
Jacob Torfi ng ovat esittäneet määritelmän hallin-
taverkostolle (2005a). Heidän mukaansa hallinta-
verkostot tyypillisesti sisältävät seuraavat piirteet: 
1) Hallintaverkosto on suhteellisen vakiintunut 
foorumi, jolla itsenäisesti toimivat, mutta keski-
näisriippuvaiset toimijat voivat kokoontua. Eri-
tyisesti tyypillistä verkostomaiselle hallinnalle on 
se, että verkosto kokoaa yhteen yksityisen sfäärin, 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan toimijoi-
ta. 2) Hallintaverkostolle on tyypillistä toimijoiden 
interaktio verkoston piirissä. Osallistuvat toimijat 
neuvottelevat keskenään, heillä on verkostossa 
etuja valvottavanaan ja toiminta on viimekädessä 
deliberaatiota, keskustelevaa päätöksentekoa. Kes-

keinen hallintaverkoston piirre on myös se, että 
siellä käydään jonkinlaisia valtakamppailuja. 3) Li-
säksi hallintaverkosto on suhteellisen institutiona-
lisoitunut foorumi, johon osallistuvat jakavat tietyt 
toimintaa ohjaavat normit ja säännöt. Suhteelli-
nen institutionalisoituminen tarkoittaa tässä sitä, 
että hallintoverkosto voi olla joko väliaikainen tai 
pysyvä, mutta kuitenkin se on jotenkin järjestäy-
tynyt toimintatapa. 4) Verkostolla on valtaa tietyis-
sä määritellyissä rajoissa, jossakin tehtävässä tai 
hallinnon sektorilla. Hallintaverkosto ei siis vain 
noudata säännöksiä systemaattisesti, vaan sillä 
on valta myös tehdä päätöksiä. 5) Hallintaverkosto 
liittyy julkiseen hallintaan tuottamalla sen käyt-
töön esimerkiksi ideoita, suunnitelmia tai sään-
nöksiä. Verkostolla on siis jokin julkinen tehtävä: 
se voi esimerkiksi olla suunnittelun foorumi, se voi 
päättää tietystä rahoituksesta tai käydä keskuste-
lua jonkin politiikkasektorin piirissä. (Sørensen & 
Torfi ng 2005a, 197.) Verkostoihin osallistuminen 
on yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kannalta vapaaehtoista, eikä hallinnassa käyte-
tä niinkään hyväksi lainsäädäntöä tai pakkoa. 
Ennemminkin on kysymys neuvottelusta, jossa 
vapaaehtoisia osallistujia pyritään osallistamaan 
päätöksentekoon.

Ian Bache (2010) liittää verkostomaisen hal-
lintatavan yleistymisen Euroopassa erityisesti Eu-
roopan unionin rakennepolitiikkaan, jossa kump-
panuus on ollut yleinen politiikkainstrumentti 
jo 1980-luvulta alkaen. Kumppanuus merkitsee 
valtionhallinnon eri toimijoiden ja erilaisten int-
ressiryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, yritysten 
yms. ottamista mukaan hallinnan toteutukseen, 
joten kumppanuutta voidaan hyvällä syyllä pitää 
synonyyminä verkostolle. Bache ajoittaa kumppa-
nuuden synnyn politiikkainstrumenttina vuoteen 
1989 ja EY:n rakennerahastouudistukseen, jossa 
aluepoliittinen rahoitus sidottiin verkostomaiseen 
toimintatapaan. Toimintatavan käyttöönottoon 
hän näkee muutamia syitä: tehokkuuden lisäämi-
nen rahojen käytössä oli yksi ilmeinen syy, mutta 
kumppanuuden avulla nähtiin mahdolliseksi myös 
edistää taloudellista ja sosiaalista koheesiota. Tätä 
Bache pitää eräänlaisena sosiaalidemokraattise-
na vastavoimana uusliberalistiselle pyrkimykselle 
sisämarkkinoiden rakentamiseen. (Bache 2010, 
59–60.) Verkostojen käyttö on siis 20 vuoden ajan 
ollut ehtona aluepoliittisen rahoituksen saami-
selle, joten jäsenmailla on ollut selkeä kannuste 
laajentaa verkostomaisia politiikkajärjestelmiä ja 
toimintatapoja (mt., 67). Erityisesti monitasohal-
linnan käsite (multi-level governance) on kehitetty 
kuvaamaan tällaista Euroopan yhdentymisen pro-
sessia, jossa Unionin hallintajärjestelmät ovat laa-
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jenneet jäsenvaltioiden paikallis- ja aluetasoille ja 
ottaneet käyttöön verkostoihin ja kumppanuuksiin 
perustuvia hallintakäytäntöjä (Bache & Flinders 
2004, 2–3).     

 Uusissa hallintatavoissa on kuitenkin nähty 
monia ongelmiakin. Esimerkiksi Jessop (1998) 
esittää, että jos selkeiden tilivelvollisuussuhteiden 
asettaminen voikin haitata hallinnan toiminnan 
tehokkuutta, niiden puuttuminen voi olla yhtälail-
la ongelmallista. Tällöin on riskinä se, että verkos-
tojen kautta julkisia resursseja voidaan kaapata 
palvelemaan yksityisiä intressejä. Toisena riskinä 
hän näkee sen, että governance laajentaa julkista 
päätöksentekoa markkinoiden ja kansalaisyhteis-
kunnan alueelle. (mt., 42.) Vaikka autonomisesti 
toimivia verkostoja hyödyntävän hallinnan te-
hokkuudenkin voidaan sanoa olevan kyseenalai-
nen asia (esim. Brans 1997, 404), erityisesti de-
mokratian ja legitimiteetin teemat ovat alkaneet 
askarruttaa governancesta kirjoittavia tutkijoita 
yhä enemmän (Papadopoulos & Warin 2007, 452–
453). Demokratian kohtaloa on governance-kes-
kusteluissa alettu pitää yhtenä keskeisimmistä on-
gelmista. Governance -käytäntöjen on ensiksikin 
nähty heikentävän eräitä demokraattisen poliitti-
sen järjestelmän perustavia arvoja: rajaa valtion 
ja vapaan kansalaisyhteiskunnan välillä sekä hä-
märtävän demokratian kannalta keskeisiä vastuun 
ja tilivelvollisuuden suhteita. (Rhodes 1996, 666.) 
Lisäksi voidaan ajatella, että governance-opit pyr-
kivät piilottamaan näkyvistä poliittisia konfl ikteja 
ja korvaamaan politiikkaa liikkeenjohdosta mal-
lia ottavalla managerialistisella eetoksella (Hirst 
2000, 33). 

Lisäksi kirjallisuudessa on kritisoitu muodol-
listen periaatteitten korvaamista epämuodollisilla 
käytännöillä. Kun demokraattinen edustaminen 
kytkeytyy muodollisia toimintatapoja soveltaviin 
hierarkioihin, voi siirtyminen hallintaan merkitä 
demokraattisen säätelyn vaihtamista governancen 
oletettuun tehokkuuteen (Peters & Pierre 2004, 
85). Samalla on huomattava, ettei osallistuminen 
prosesseihin välttämättä takaa tasa-arvoisuutta. 
Konsensus yhteisistä tavoitteista ja niitä toteutta-
vista keinoista ei ole itsestäänselvyys, ja erityisesti 
epämuodollisuus käytännöissä voi johtaa siihen, 
että konsensus muodostuu pikemminkin vahvim-
pien osapuolten (esimerkiksi kansallisvaltioiden) 
sanelun kuin tasa-arvoisen neuvottelun kautta. 
Muodollisten toimintasääntöjen tarkoituksena 
onkin nähty olevan toimia juuri heikompien osa-
puolten turvana neuvotteluprosesseissa. (Peters & 
Pierre 2004, 86–88.) Erityisesti sellaisia osallistu-
jia, joilla ei ole tarvittavaa tietoa, asiantuntemusta 
tai ammatillista osaamista voidaan pitää vaikutus-

mahdollisuuksiltaan heikompina ryhminä (Brans 
1997, 395).  

Toisaalta jotkut tutkijat ovat suhtautuneet toi-
veikkaasti uuden hallinnan tuottamiin uudenlai-
siin osallistumisen mahdollisuuksiin, kuten vaik-
kapa demokraattisiin hallintaverkostoihin. Tällöin 
on ajateltu, että hallintaverkostot avaavat uusia ja 
parempia poliittisen toiminnan kanavia ja lisäävät 
kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa julkiseen 
päätöksentekoon (Sørensen 2006, 104). Vaikka 
ongelmatkin ovat ilmeisiä, hallintaverkostoissa 
on voitu nähdä uusi post-moderni demokratian 
muoto (Rhodes 1996, 666–667.) Pohjoismaista 
erityisesti tanskalaisissa paikallis- ja aluehallintoa 
käsittelevissä tutkimuskeskusteluissa yleistä on ol-
lut uudenlaisten demokratian muotojen etsintä ja 
institutionaalinen muutos edustavasta demokra-
tiasta kohti verkostomaista demokratian muotoja 
(Hall, Kettunen, Löfgren & Ringholm 2009, 526, 
532). Tätä perinnettä edustaa myös demokraatti-
sen hallintaverkostojen pohdinta. Kiintoisa ja eri-
laisia uuden ja perinteisen demokratian muotoja 
yhdistelevä kanta on hallintainstituutioiden ”ank-
kuroiminen” edustuksellisiin järjestelmiin ja de-
mokraattisiin ajatustapoihin. (Sørensen & Torfi ng 
2007a; 2005a). 

Sørensen ja Torfi ng (2005a, 201) eivät pidä hal-
lintaverkostoja määritelmällisesti demokraattisina 
tai ei-demokraattisina, vaan heille demokraatti-
suus riippuu niiden muodosta ja toiminnasta. He 
ovatkin kehitelleet hallintaverkostojen demokraat-
tisen kiinnittymisen (anchorage) käsitettä, jonka 
avulla yksittäisiä hallintaverkostoja voisi arvioida. 
Demokraattinen ankkuroituminen määritellään 
metahallinnan (metagovernance) periaatteiksi, 
jotka ohjaavat autonomisesti toimivia verkostoja 
toimimaan metahallitsijoiden toivomalla tavalla. 

  Ensinnäkin hallintaverkostojen tulisi Søren-
senin ja Torfi ngin (2005a) esittämien metahal-
lintaperiaatteiden mukaan olla demokraattisesti 
valittujen poliitikkojen valvonnassa, siten että 
verkostojen toiminta ei ole ainakaan ristiriidassa 
poliitikkojen agendojen kanssa. Poliittista kont-
rollia voidaan katsoa kehitettävän kolmella taval-
la: 1) Verkostojen suunnittelulla (network design) 
määritetään verkostojen kokoonpanoa esimerkiksi 
valitsemalla osallistujia. 2) Verkostojen toiminnan 
rajaamisen (network framing) tarkoituksena on 
määritellä verkoston tavoitteita tai sen toiminnan 
piiriin kuuluvia asioita. 3) Verkostoihin osallistu-
minen on (network participation) kontrollin muoto, 
jossa demokraattisesti valitut poliitikot osallistuvat 
suoraan hallintaverkostojen toimintaan, ja siten 
verkostoa voidaan ajatella hallittavan myös ohi vir-
kamiesten. (Sørensen ja Torfi ng 2005a, 202–205.)
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Valvonnan lisäksi toinen Sørensenin ja Torfi ngin 
(2005a) huomioima demokraattista kiinnittymis-
tä tuottava metahallintaperiaate on edustus. He 
pitävät hallintaverkostoa demokraattisena, jos 
se muodostaa tietynlaisen demokraattisen edus-
tusfoorumin. Verkostojen toimijoita siis pidetään 
tiettyjen yhteiskunnallisten tahojen edustajina ja 
kansalaiset muodostavat demoksen, johon verkos-
tossa tehdyt päätökset vaikuttavat. Näin ajateltuna 
hallintaverkosto muodostaa vakiintuneen kanavan 
horisontaaliselle vuorovaikutukselle toimijoiden 
kesken, jotka implisiittisesti tai eksplisiittisesti 
edustavat joitakin ihmisryhmiä tai organisaatioi-
ta. (Sørensen ja Torfi ng 2005a, 206.) Samoin on 
keskeistä, että edustettavilla on mahdollisuus vai-
kuttaa edustajavalintaan ja muodostaa informoi-
tu arvio edustajiensa toiminnasta sekä kritisoida 
edustajiensa toimia. (mt., 207.)    

Kolmas demokraattisen kiinnittymisen koh-
ta on territoriaalisesti määritelty toimialue ja sen 
kansalaisuus. Hallintaverkoston tulee myös olla 
vastuullinen niille ihmisille, joihin tehdyt pää-
tökset vaikuttavat, myös verkostoon osallistuvien 
ryhmien ulkopuolella (mt., 208). Tärkeää siis on, 
että tehdyistä päätöksistä voidaan pitää jotaku-
ta vastuullisena. Toiminnan tulee olla avointa ja 
julkisesti käsiteltävissä. Lisäksi verkostojen tulee 
myös kuunnella näitä julkisia keskusteluja. (mt., 
208–210).

 Sørensenin ja Torfi ngin (2005a) mukaan hal-
lintaverkoston tulee noudattaa toiminnassaan 
myös demokraattisen toimintatavan sääntöjä.  
Kaikki relevantit asianosaiset tulisi ottaa mukaan 
keskusteluun, eikä mitään ryhmää tulisi sulkea 
pois epäoikeudenmukaisin perustein. Kaikkiaan 
arvona tulee olla se, että verkostossa on siis mah-
dollisuus esittää erilaisia kantoja vapaasti, ja pää-
tösten tulee perustua niihin. Lopulta kaikki nämä 
säännöt ovat kirjoittajien mukaan tilannesidonnai-
sia. Demokraattisten normien härkäpäinen nou-
dattaminen voi hyvin johtaa siihen, ettei verkosto 
pysty toteuttamaan tehtäväänsä, mikä ei kirjoit-
tajille ole demokraattisten hallintaverkostojen tar-
koitus. Siksi myös niiden joustava soveltaminen 
on eräs kiinnittymisen säännöistä. (mt., 211–214.) 
Toisin sanoen demokraattisuus voi olla ristiriidas-
sa tehokkuuden kanssa, jolloin siitä on syytä tinkiä.

Vaikka Sørensen ja Torfi ng kytkevät metahal-
linnan demokraattisuuteen, se ei ole kuitenkaan 
mikään metahallinnan välttämätön tavoite, vaan 
metahallinta merkitsee yleistä keskustelua siitä, 
miten ja missä määrin hallitsijoiden on mahdol-
lista säädellä itse itseään sääteleviä verkostoja. 
Verkostojen tehokkaan toiminnan yhteiskunnan 
hallinnassa on sanottu myös edellyttävän niiden 

jonkinlaista säätelyä. (Sørensen & Torfi ng 2007c, 
169.) Metahallinta on määritelty hallinnan hal-
linnaksi – hallintajärjestelmiä ohjaavien arvojen, 
normien ja periaatteitten määrittelyksi ja sovelta-
miseksi käytännön hallintaprosesseihin (Kooiman 
& Sventoft 2009, 819). Samoin sitä on kuvattu it-
seorganisoitumisen organisoimiseksi: sellaisten 
instituutioiden suunnitteluksi ja visioiden tuot-
tamiseksi, jotka voivat helpottaa itsenäistä orga-
nisoitumista, toimintaa ja tuloksia, kollektiivista 
oppimista, yhteisten tavoitteitten syntymistä yms. 
itsenäisesti toimivissa verkostoissa (Jessop 1998, 
42). Metahallinta voi olla autonomisesti toimivan 
hallinnan suoraa tai epäsuoraa sääntelyä mm. 
muovaamalla hallinnan organisaatiota, tuottamal-
la niitä koskevia tarinoita, tukea ja apua antamalla 
tai hallitsijoiden suoralla osallistumisella verkosto-
jen toimintaan (Sørensen 2006, 101). Metahallinta 
ymmärretään siis erottamattomana osana verkos-
tomaista hallintaa, vaikka aina valtiota ei nähdä 
tahona, joka sitä harjoittaa.

Verkostomaisen hallinnan tehokkuus ja legi-
timiteetti näyttävät olevan myös Sørensenille ja 
Torfi ngille (2005a) yhteenkietoutuneita asioita. 
Bevirin, Rhodesin ja Wellerin (2003, 2) mukaan 
julkisen hallinnon uudistamisen keskusteluissa on 
yleisemminkin näkyvissä tämän kaltainen sisäi-
nen ristiriitaisuus ajattelussa: ne vaativat samalla 
aikaa sekä tehokasta ohjausta että kansalaisil-
le parempia vaikutusmahdollisuuksia. Toisaalta 
pessimistisempiäkin arvioita on esitetty olemassa 
olevan verkostomaisen hallinnan demokraatti-
suuspohdintojen suhteen: Mark Bevir (2006) on 
tarkastellut verkostomaisen hallinnan demokrati-
an uskottavuutta järjestelmähallinnan (system go-
vernance) käsitteen alla. Hänen mukaansa osallis-
tavia hallintajärjestelmiä ja verkostoja kehittelevät 
pyrkimykset lainaavat radikaalidemokraattisten 
teorioiden piirissä kehiteltyjä ideoita suorasta de-
mokratiasta, mutta eivät noudata niiden henkeä. 
Osallistumisen tavoitteena niissä pikemminkin 
on tuottaa tehokkuutta julkiseen hallintoon, mikä 
puolestaan perustuu kommunitaristiseen ajatuk-
seen siitä, että konsensus on tehokkaan hallinnan 
edellytys. Tällöin suhtautuminen osallistumiseen 
on sikäli välineellistä, että osallistumisen tavoittee-
na on lähinnä varmistaa konsensus ja legitimiteetti 
eliittien tekemien päätösten osalta ja näin vähentää 
hallinnan kohteiden vastusta hallintaprojekteille. 
Tällainen hallintakäsitys Bevirin mukaan on esi-
merkiksi EU:n hallinnolle tyypillinen tapa suhtau-
tua osallistumiseen. (Bevir 2006, 427–429.) Bevir 
(2006) pohtiikin sellaisten hallintaverkostojen 
mahdollisuutta, joka ottaisi radikaalidemokraatti-
set pyrkimykset enemmän tosissaan.   
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Teoreettisissa keskusteluissa uutta hallintaa on 
pidetty tehokkaan hallinnan järjestelmänä sekä 
pohdittu sen merkitystä demokratian ja poliittis-
ten järjestelmien toiminnan kannalta. Teoreettisen 
pohdinnan sijasta ajankohtainen tutkimustarve 
kohdistuu pikemminkin empiiriseen tutkimuk-
seen. Jotta voisimme ymmärtää uuden hallinta-
paradigman poliittisia vaikutuksia, keskeistä on 
tutkia olemassa olevia governance-instituutioita ja 
-käytäntöjä empiirisesti ja erityisesti etnografi sen 
tutkimuksen menetelmin (esim. Rhodes 2000, 85; 
Bevir & Rhodes 2007, 85; Bevir 2006, 430). Vain 
yksityiskohtaisen empiirisen tutkimuksen avulla 
voimme saada luotettavaa näkemystä uuden hal-
linnan arkipäiväisestä toiminnasta. Tähän tarpee-
seen tämä tutkimus vastaa.

Näen suomalaisen sovelluksen LEADER-toi-
minnasta erityisen hedelmällisenä uuden hallin-
nan tarkasteluympäristönä, jonka puitteissa uuden 
hallinnan problematiikkaa on mahdollista tarkas-
tella empiirisesti. Suomen paikalliset LEADER-
toimintaryhmät ovat verkostoja (muodollisesti 
rekisteröityjä kehittämisyhdistyksiä), joihin kuka 
tahansa voi liittyä jäseneksi, ja joiden tehtävänä 
on valmistella alueelleen maaseudun kehittämis-
suunnitelma ja toteuttaa se julkisen rahoituksen 
avulla. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 56 toi-
mintaryhmää, ja niiden toimintaan on vuodesta 
1995 lähtien todennäköisesti osallistunut tuhan-
sia henkilöitä. Tämä tekee toimintaryhmätyöstä 
hedelmällisen tutkimuskohteen hallinnan em-
piiriselle tutkimukselle: on olemassa huomattava 
määrä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana näissä 
verkostoissa ja kumppanuuksissa. Toimijoiden 
kokemuksen lisäksi on olemassa paljon muuta toi-
mintaryhmätyötä koskevaa materiaalia, kuten oh-
jelmia ja oppaita.  

Toimintaryhmätyössä on mahdollista tunnis-
taa monia niistä teemoista, jotka näkyvät myös 
governance-keskusteluissa. LEADER-toiminta on 
ensinnäkin nähty järjestelmänä, joka lisää hal-
linnan tehokkuutta. Toiseksi LEADER-toiminta 
on mielenkiintoinen tutkimuskohde siihen koh-
distettujen demokraattisuuteen ja aktiiviseen 
kansalaisuuteen liittyvien odotusten vuoksi. Mo-
nissa tutkimuksissa toimintaryhmätyö on näh-
ty järjestelmänä, joka demokratisoi maaseudun 
kehittämistä ja joka lisää kansalaisten poliittisen 
aktiivisuuden mahdollisuuksia (ks. Ray 2000). 
Toimintaryhmätyöllä on nähty olleen valtaistavia 
vaikutuksia: sen on nähty tuoneen uusia toimin-
tamahdollisuuksia maaseudun asukkaille sekä li-
sänneen ihmisten uskoa omiin yhteiskunnallisiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa. (Hyyryläinen 2004; 
Pylkkänen ja Hyyryläinen 2004, 28; ks. myös Kull 

2008, 294). Toimintaryhmien on myös ajateltu 
edustavan kansalaisyhteiskuntaa ja siihen liitty-
vää vapaaehtoisuutta ja aktiivisuutta (Salmi 2003, 
103). Toisaalta joissakin arvioissa toimintaryh-
mätyötä on pidetty jopa osallistavan demokratian 
muotona, joka täydentää ja uudistaa edustuksel-
lista poliittista järjestelmää. (Wade & Rinne 2008, 
10.) Suomalaisen julkisen hallinnon uusien toimin-
tatapojen tutkimuksessa verkostomaista demokra-
tiaa on kerrottu käsitellyn eniten juuri maaseutu-
kysymysten yhteydessä (Hall, Kettunen, Löfgren & 
Ringholm 2009, 529).

Joissakin uutta hallintaa koskevissa keskuste-
luissa näkyy mielenkiintoinen valtaa ja vapautta 
koskeva paradoksi, jossa uutta hallintaa pidetään 
samanaikaisesti sekä tehokkaana tapana hallita, 
että uudenlaisena demokratian muotona. Esimer-
kiksi LEADER-toimintaa käsitellään uudenlaise-
na demokratian muotona, joka antaa maaseudun 
asukkaille mahdollisuuden itse päättää, miten he 
tahtoisivat valtion toimintaa suunnata, mutta yh-
tälailla se on myös EU:n politiikkaohjelma, jolla on 
ennalta asetetut tavoitteet. Tällainen hallinnan ja 
demokratian suhde vaikuttaa paradoksaaliselta, 
ja tämä paradoksi on tämän tutkimuksen läpikul-
keva teema. Tässä työssä tutkin, millainen 
osallistumisen järjestelmä LEADER on, 
millaisia poliittisen toiminnan mahdolli-
suuksia se tuottaa ja millaisia ehtoja se po-
liittiselle toiminnalle asettaa.  

Seuraavaksi kuvaan siitä, miten toimintaryh-
mätyö voidaan määritellä ja millaiset sen juuret 
ovat. Valotan lyhyesti LEADER-toiminnan histo-
riaa Euroopan Unionin maaseudunkehittämisoh-
jelmana sekä osana suomalaista maaseutupolitiik-
kaa. 

1.2  TOIMINTARYHMÄTYÖN   

 JUURET

Toimintaryhmätyön eli LEADER-menetelmän2 
synty eurooppalaiseksi maaseudun kehittämispo-
litiikan välineeksi on liitetty Euroopan Unionin (ja 
aikaisemmin yhteisön) rakennerahastojen ja yhtei-
sen maatalouspolitiikan uudistamiseen 1980-lu-
vulla, missä yhteydessä myös kumppanuus otettiin 
käyttöön EU:n rakennepolitiikan hallintainstru-
menttina. (Ray 2000, 164; ks. Bache 2010.) Maa-
seudun kehittämispolitiikalla on Euroopan Yhtei-
sössä ollut toki jo pitkä historia ennen tätäkin, jopa 

2 Tässä työssä käytän synonyymeinä termejä ”toiminta-
ryhmätyö” ja ”LEADER-menetelmä”, ”-toiminta” tai ”-lä-
hestymistapa”.
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Rooman sopimuksesta asti, mutta 1980-luvun ra-
kennerahastouudistuksen yhteydessä Euroopassa 
alkoi saada jalansijaa niin sanottu yhdentävä tai 
integroitu kehittämisen paradigma3 (Integrated 
Rural Development). (Malinen 2000, 29–30.) 

Integroitu kehittäminen merkitsee EU:n yh-
teisen maatalouspolitiikan kontekstissa siirtymää 
sektorikohtaisesta maatalouspolitiikasta kohti alu-
eellista maaseudun kehittämisparadigmaa, jonka 
tavoitteena maataloustuen sijaan on laajemmin 
heikommassa asemassa olevien maaseutualueiden 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämi-
nen. Myös pyrkimykset eri hallinnon sektoreiden 
yhteistyöhön, hallinnon hajauttamiseen ja kansa-
laisten osallistamiseen liittyvät tähän EU:n ”uu-
teen maaseutupolitiikkaan”. (Bryden 2000, 2–4.) 
80-luvulla alkanut siirtyminen maataloustuesta 
maaseudun kehittämiseen on kuitenkin ollut pit-
kä ja hidas prosessi. Integroidusta maaseudun ke-
hittämisestä on puhuttu CAP:n ”toisena pilarina”, 
mutta vastakkaisesta retoriikasta huolimatta uu-
teen maaseutupolitiikkaan suunnatut rahat ovat 
olleet maataloustuen määrään verrattuna pieniä. 
(mt., 1, 10, 12.) Joka tapauksessa maaseutupoli-
tiikka EU:n piirissä merkitsee sekä maatalouden 
sektorikohtaista tukemista että maaseutualueiden 
integroitua kehittämistä (Mantino 2003, 1).

Syitä EU:n maaseutupolitiikan uudistumistar-
peeseen on esitetty monia. Eräs syy on perintei-
seen maatalouspolitiikkaan 1980-luvulta alkaen 
kohdistunut kritiikki, jossa politiikan ympäristöä, 
aluetaloutta tai tehostuvan tuotannon etiikkaa 
koskevat vaikutukset on kyseenalaistettu. Lisäk-
si yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksia ja 
tuloksellisuutta on kritisoitu. (Lowe, Feindt & Vi-
hinen 2010, 287.) Toisaalta rakennepolitiikan on 
ajateltu epäonnistuneen tehtävässään vähentää 
taloudellista eriarvoisuutta eurooppalaisten aluei-
den välillä, mikä osaltaan selittää uudistustarvetta 
(Ray 2000, 164). Alueiden eriarvoisuus on nähty 
vaarallisena ennen kaikkea Euroopan yhteisten 
markkinoiden muodostamisen kannalta (Depoele 
& Ertugal 2005, 3). Samoin myös EU:n laajentu-
misten (etelään ja itään) on nähty vaikuttaneen 
maaseudun kehittämisen yhdentävän paradigman 

3 Malinen (2000, 23) kiteyttää yhdentävän kehittämi-
sen seuraaviin periaatteisiin: ”1. Politiikalla on alueel-
linen kohde. 2. Politiikka räätälöidään kunkin alueen 
erityistarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 3. Kehittämis-
tavoite ja -strategia kattaa kaikki aluetalouden sekto-
rit. 4. Kehittämisohjelma (ja sen strategia) yhdistää ja 
yhdensuuntaistaa toimenpiteitä (horisontaalisuus). 5. 
Kehittäminen perustuu ensisijassa sisäsyntyisiin kehi-
tystekijöihin. 6. Toimeenpano toteutetaan yhteistyö- eli 
kumppanuusperiaatteella, eri toimijoiden vuorovaiku-
tuksena.”  

omaksumiseen ja nousuun erityisesti siksi, että 
laajentumisten on pelätty lisäävän maatalouspoli-
tiikan kustannuksia. (Malinen 2000, 30; Bryden 
2000, 7.) Myös 90-luvulla kansainväliset kauppa-
neuvottelut ovat osaltaan asettaneet EU:lle painetta 
siirtyä maataloustuista kohti muita maaseudun ke-
hittämisen muotoja (Bryden 2000, 6). Näiden syi-
den lisäksi yksi ilmeinen syy koskee spontaaneiksi 
ymmärrettyjä muutoksia väestön muuttoliikkeissä 
maaseudun ja kaupunkien välillä. Jo 1970-luvulta 
alkaen perinteinen muuttoliike kehittymättömäksi 
ymmärretyltä maaseudulta kehittyneiksi ymmär-
rettyihin keskuksiin kääntyi joissakin Euroopan 
maissa päinvastaiseksi, ja monet maaseutualueet 
alkoivat saada lisää sekä asukkaita että teollisia- ja 
palvelutyöpaikkoja. Tämä trendi on keskeinen in-
tegroidun kehittämispolitiikan nousulle, sillä sen 
myötä maaseudun modernisaation voi ymmärtää 
maataloustuotannon uudistamista laajempana ta-
voitteena. Maaseudun taloudellista ja sosiaalista 
monimuotoisuutta lisäävä muuttoliike toi uusia nä-
köaloja maataloustuotannon kehittämiseen, mutta 
samalla voitiin tavoitteeksi ymmärtää juuri tämän 
samaisen trendin vahvistaminen. (Saraceno 1994.) 
Yhdentävän maaseudun kehittämisen synty on siis 
liitetty sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan että 
aluepolitiikan uudistumistarpeisiin, ja LEADER 
voidaankin sijoittaa näiden politiikan sektoreiden 
välimaastoon (Lowe ym. 2010, 289). 

Keskeiseksi merkkipaaluksi uuden maaseutu-
politiikan kehityksessä on monissa kirjoituksissa 
nostettu vuonna 1988 Euroopan komission par-
lamentille antamaa linjaus ”The future of rural 
society” (Hyyryläinen 2007, 24; Ray 2000, 164; 
Bryden 2000,6). Linjaus näkee maaseutualueiden 
keskeisimpinä ongelmina riippuvuuden pienimit-
takaavaisesta ja alhaisen tulotason maataloudesta, 
vaihtoehtoisten työtilaisuuksien puutteen, jatku-
van poismuuton maaseutualueilta sekä infrastruk-
tuurin heikon tilan (Malinen 2000, 31). Näiden 
ongelmien suhteen paperissa linjataan Euroopan 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan perus-
tavat näkökulmat. Niitä ovat: 1) Monimuotoisten 
ja erilaisten alueiden taloudellinen ja sosiaalinen 
koheesio laajentuvassa yhteisössä. 2) Maatalou-
den ja yleensä maaseudun välttämätön taloudel-
linen sopeuttaminen vastaamaan markkinoiden 
todellista tilannetta. 3) Ympäristön ja yhteisön 
luonnonvarojen suojelu. (European Commission 
1988, 5; Hyyryläinen 2007, 25.) Komission linjauk-
sessa näiden periaatteiden edistämisen, erityisesti 
maaseudun sosioekonomisen taantumisen (rural 
decline) pysäyttämisen, nähtiin edellyttävän pai-
kallisten tarpeiden huomioon ottoa ja paikallisten 
aloitteiden hyödyntämistä (European Commission 
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1988, 9). Toisin sanoen sekä endogeeninen toimin-
tatapa että alueitten sosiaaliset ja taloudelliset eri-
tyispiirteet huomioon ottavat strategiat on nähty 
paperissa tärkeinä (Hyyryläinen 2007, 24). Siispä 
komission linjaus on nähty hengeltään LEADER-
yhteisöaloitteitten ideologisena ituna. Erityisesti 
EU:n maataloudesta vastaavan komissaarin Ray 
MacSharryn on sanottu olleen yhdentävän para-
digman ja LEADER-toimintatavan kannattaja ja 
tärkeä tukija (esim. Wade & Rinne 2008, 9). 

Komission linjauksen lisäksi usein mainittu 
LEADER-toimintatavan muotoutumiseen vai-
kuttanut tekijä on Irlannissa vuonna 1996 pidetty 
maaseudun kehittämistä koskeva konferenssi ja 
sen tuottama niin sanottu Corkin julistus. Konfe-
renssin kutsui koolle EU:n maataloudesta vastaava 
komissaari Franz Fischler. Sen mukaan Euroo-
pan tasolla maaseutupolitiikkaa on vahvistettava. 
(Hyyryläinen 2007, 25.) Maaseudun kehittämispo-
litiikan tulee julistuksen mukaan mm.: noudattaa 
subsidiaariteettiperiaatetta, perustua kumppa-
nuuksiin ja painottaa osallistumista ja alhaalta-
ylös -lähestymistapaa. Maaseudun kehittämisen 
tulee myös olla paikallista ja ”yhteisöjen ohjaamaa” 
(community-driven). (The European Conference 
on Rural Development 1996.) Siispä tämä julistus 
selvästi tuki yhdentävää maaseudun kehittämis-
tä, joskin koko julistuksen vaikutuksia Euroopan 
harjoittamaan maaseutupolitiikkaan on joskus 
luonnehdittu vähäisiksi. (Hyyryläinen 2007, 206.) 
Kuitenkin Corkin julistuksen on sanottu myös 
nostaneen pinnalle ”uuden maaseutupolitiikan” 
jännitteet sekä suhteessa maataloussektoriin, että 
aluepolitiikkaan: julistus nähtiin yhtäältä hyökkä-
ykseksi perinteistä maatalouspolitiikkaa vastaan 
ja toisaalta koheesio- ja aluepolitiikan parissa vas-
tustettiin maaseutualueiden erityiskohtelua (Bry-
den 2000, 8).    

Varsinainen LEADER-toiminta alkoi vuonna 
1991 EU:n yhteisöaloiteohjelmana. Yhteisöaloitteet 
olivat Euroopan komission ohjeistamia erityisiä 
rakennepolitiikan instrumentteja, pilotti-interven-
tioita, jotka rahoitettiin osittain EU:n varoilla. (Ray 
2000, 164; Depoele & Ertugal 2005, 3–4.) Ensim-
mäinen LEADER yhteisöaloiteohjelma toteutettiin 
vuosina 1991–1993 ja siihen osallistui koko Euroo-
passa yhteensä 217 paikallista toimintaryhmää. 
Tämän jälkeen LEADER-yhteisöaloitteita on ollut 
kaksi. Toinen, LEADER II -aloite, toteutettiin vuo-
sina 1994–1999, jolloin Euroopassa oli yhteensä 
998 toimintaryhmää. Kolmannen ja viimeisen yh-
teisöaloitteen, LEADER+:n myötä (2000–2006) 
LEADER-toimintatapa laajeni edelleen EU:n laaje-
nemisen mukana. LEADER+ -kaudella Euroopas-
sa oli yhteensä 893 paikallista toimintaryhmää. 

Vuodesta 2007 alkaen LEADER-toimintatapa ei 
ole ollut enää yhteisöaloite, vaan se saa rahoituk-
sena osana Euroopan maaseuturahastoa. Tällöin 
sekä maatalouspolitiikka että maaseudun integ-
roitu kehittäminen on asetettu saman ohjelman 
sisään rinnakkaisiksi. LEADER-toimintaa rahoi-
tetaan siis saman ohjelman alla kuin muutakin 
EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikkaa, ja samal-
la LEADER on ”valtavirtaistettu” siten, että LEA-
DER-menetelmää tulisi soveltaa kaikilla ohjelman 
toimintalinjoilla. Tosin edelleenkin suurin osuus 
rahoista on varattu maataloutta tukeviin toimiin. 
Vuosien 2007–2013 ohjelmakaudella Euroopassa 
arvioidaan olevan ehkä noin parituhatta toiminta-
ryhmää. (Hyyryläinen 2007, 24, 33.) 

LEADER-maaseudunkehitysohjelmien tavoit-
teeksi on määritelty tuottaa maaseutualueiden 
asukkaille mahdollisuuksia vastata globaalin kil-
pailun haasteisiin, taloudellisten resurssien vähe-
nemiseen sekä sosiaalisen epätasa-arvoisuuden 
ongelmiin. (Shucksmith 2005, 2.) Taloudellisen 
kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion tavoitteet 
ovat siis siinä yhtälailla keskeisiä. Toisaalta LEA-
DER-lähestymistavan tavoitteena voidaan pitää 
alueille ominaisten resurssien tunnistamista ja 
hyväksikäyttöä aluekehittämispolitiikassa sekä 
alueellisten identiteettien vahvistamista. Lisäksi 
komissio näki LEADERin myös tapana tuottaa 
innovatiivisia ideoita, joita voitaisiin myös siirtää 
alueelta toiselle. (Ray 1998, 80.) 

Alusta lähtien LEADER-toimintatapa on mää-
ritelty tiettyjen periaatteitten kautta (Ray 1998). 
LEADERistä kirjoittavat tutkijat eivät kuiten-
kaan näytä olevan täysin yksimielisiä siitä, mitkä 
nämä periaatteet ovat. Esimerkiksi Moseley (2003, 
12–14), Lowe, Ray, Ward, Wood & Woodward 
(1998)4 sekä Pylkkänen & Hyyryläinen (2004, 22) 
ovat esittäneet omat ja hieman toisistaan poikke-
avat näkemyksensä LEADER-periaatteista. Eu-
roopan unionin neuvoston asetus N:o 1698/2005 
Euroopan maaseuturahaston tuesta maaseudun 
kehittämiseen sen sijaan esittää LEADER-lähesty-
mistavan koostuvan seuraavista seitsemästä peri-
aatteesta:      

4 Lowe ym. (1998, 78) määrittelee keskeiset Leader –toi-
mintatavan perusperiaatteet seuraavasti: 

 to explore innovative approaches to rural development 
(and that could be transferable to other areas.);

 - through essentially low cost projects;
 - organised around a locally-controlled organisation;
  - to animate the participation of local people and 
  organisation in development projects in the social, 
  economic, cultural and environmental fi elds;
 - funded by a block grant from the EU but requiring 
  matching funding from local/regional/national public  

 and private bodies. 
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”a)  tarkoin määritellyille seutukunnallisille maa-
seutualueille suunnatut aluekohtaiset paikalli-
set kehittämisstrategiat;

b)  paikalliset julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, (jäljempänä paikalliset toi-
mintaryhmät); 

c)  alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, 
jossa paikallisten kehittämisstrategioiden laa-
timista ja täytäntöönpanoa koskeva päätöksen-
tekovalta kuuluu paikallisille toimintaryhmil-
le;

d)  monialainen strategian suunnittelu ja täytän-
töönpano, joka perustuu paikallisen elinkei-
noelämän eri alojen toimijoiden ja hankkeiden 
väliseen vuorovaikutukseen;

e)  innovatiivisten lähestymistapojen täytäntöön-
pano;

f)  yhteistyöhankkeiden täytäntöönpano;

g)  paikallisten kumppanuuksien verkottaminen.” 
(Euroopan unionin virallinen lehti 21.10.2005, 
25)   

Myös Hyyryläinen (2007, 22) on noudattanut tässä 
esitettyä asetuksen määritelmää. Myös monissa 
muissa teksteissä LEADER-toimintatavan mää-
rittävät periaatteet on esitetty likipitäen samoin, 
tosi  n niitä on joskus yksi enemmän. LEADER-pe-
riaatteeksi on määritelty myös hajautettu hallinto 
ja rahoitus (Pylkkänen & Hyyryläinen 2004, 22; 
Wade & Rinne 2008, 12). Yllä esitetyt periaatteet 
ovat kuitenkin yleisiä, ja ne on mahdollista ym-
märtää ja toimeenpanna eri tavoin. Myös eri jäsen-
valtioilla on vapauksia periaatteitten ymmärtämi-
sessä ja toimeenpanossa. Kirjallisuudessa esiintyy 
toki joitakin yrityksiä selittää sitä, mitä yllä esitetyt 
periaatteet käytännössä merkitsevät.    

Ensimmäinen yllä siteeratusta periaatteitten 
listasta, alueperustaisuus, merkitsee Hyyryläi-
sen (2007) mukaan sitä, että paikallinen LEADER-
kehittämissuunnitelma tulee tehdä määrätylle 
alueelle, joka esimerkiksi Suomessa vastaa suuruu-
deltaan seutukuntaa. Paikallisen kumppanuu-
den (periaate b) on sanottu tarkoittavan sitä, että 
LEADER-toiminnan toteuttajana on paikallinen 
toimintaryhmä, johon osallistuu yhteistyössä yksi-
tyistä sektoria ja julkista valtaa edustavia toimijoi-
ta. Suomessa toimintaryhmien kolmikantaperiaat-
teen voidaan nähdä toteuttavan tätä periaatetta. 
Alhaalta-ylös -lähestymistavan (periaate c) 

on puolestaan sanottu merkitsevän, että kehittä-
misohjelman laatimista ja täytäntöönpanoa kos-
keva päätöksentekovalta kuuluu paikallisille toi-
mintaryhmille. (Hyyryläinen 2007, 22; myös Kull 
2008, 174.) Sektorien välinen integraatio (pe-
riaate d) puolestaan voi tarkoittaa toimintaryhmän 
kehittämisstrategian eri sektorien kumppanuuteen 
ja vuorovaikutukseen perustuvaa lähestymistapaa 
kuten Hyyryläinen (2007, 22) on asian määritellyt. 
Toisaalta periaatteella voidaan viitata toiminta-
ryhmien hankkeitten monialaisuuteen (Moseley 
2003, 14) tai yhteyksiin eri alueiden toimintaryh-
mien kesken tai yhteyksiä jopa kansainvälisellä 
tasolla (Kull 2008, 174).  Innovatiivisuuden (tai 
pilottiluonteisuuden) voi nähdä merkitsevän sitä, 
että toimintaryhmän kehittämisohjelmassa tu-
lisi pyrkiä uudenlaiseen kehitykseen verrattuna 
aikaisemmin alueella sovellettuihin käytäntöihin 
ja yksittäisillä hankkeilla tulisi olla pyrkimys uu-
den luomiseen. (Hyyryläinen 2007, 22.) Samoin 
on esitetty, että näitä toimintaryhmätoiminnassa 
luotuja ”uusia keinoja ja käytäntöjä” tulisi pyrkiä 
siirtämään myös alueiden välillä (Moseley 2003, 
13; myös Lowe ym. 1998, 78). Yhteistyöhank-
keiden täytäntöönpanon (periaate f) Hyyry-
läinen (2007) määrittelee yksinkertaisesti alueiden 
rajoja ylittäviksi ja kansainvälisiksi hankkeiksi ja 
niiden toteuttamiseksi. Verkostoitumista (peri-
aate g) toteuttaa Suomessa toimintaryhmien kan-
sallinen verkostoyksikkö, johon toimintaryhmät 
kuuluvat, ja jossa ne voivat vaihtaa kokemuksia 
ja tietotaitoa. Euroopan tasolla toimii puolestaan 
kansainvälinen verkostoyksikkö. (mt., 22.) Näiden 
lisäksi kahdeksas periaate, hajautettu hallinto 
ja rahoitus, liittyy hajautuneeseen johtamiseen 
ja siihen, että toimintaryhmätyön saa rahoituk-
sensa paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason 
julkisista varoista, sekä yksityisiltä organisaatioil-
ta. (esim. Lowe ym. 1998, 78.) Yksittäisen toimin-
taryhmähankkeen rahoituksesta enintään 50 % 
tulee EU:lta, 20 % jäsenvaltiolta, 20 % kunnalta 
ja vähintään 10 % hankkeiden toteuttajien omista, 
yksityisistä varoista. Tosin hajautettua hallintoa ja 
rahoitusta ei ole mainittu neuvoston asetuksessa 
LEADER-toiminnasta  

LEADER-menetelmässä keskeisimpänä toi-
meenpanevana organisaationa voidaan pitää pai-
kallista toimintaryhmää (Local Action Group, 
LAG). Paikalliset toimintaryhmät on neuvoston 
asetuksessa määritelty kumppanuuksiksi, joiden 
osallistujista vähintään 50 % tulee olla hallin-
non ulkopuolisia toimijoita (Euroopan unionin 
virallinen lehti 21.10.2005, 26). Monissa maissa 
toimintaryhmät ovat yksityisen sektorin organi-
saatioita, esimerkiksi yhdistyksiä kuten Suomessa 
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tai Tshekin tasavallassa tai voittoa tavoittelemat-
tomia yrityksiä kuten Irlannissa. (Wade & Rinne 
2008, 10–11; myös Gröhn 1997, 16–18). Kuitenkin 
se, miten itsenäisesti toimintaryhmät voivat toi-
mia suhteessa jäsenmaiden kansallisiin hallinto-
organisaatioihin ja miten hallinnon ulkopuolisilla 
toimijoilla on vaikutusta tai mahdollisuuksia osal-
listua, vaihtelee paljon (ks. esim. Buller 2000, 195). 
Eroja toimintaryhmien toiminnassa on siis sekä 
jäsenmaiden välillä, että jopa maiden sisällä kuten 
vaikkapa Saksan liittotasavallan osavaltioissa. (ks. 
Kull 2008, 189–194.)    

Alueellisen laajenemisen ja toimintaryhmien 
määrän lisäksi myös LEADER-toimintaan käy-
tetyt julkiset rahat ovat lisääntyneet. LEADER 
II-kaudella toimintaan oli varattu 1,755 miljardia 
ecua. (Kaikkiaan tämä oli vain noin 1,7 prosenttia 
kaikista maaseudun kehittämiseen osoitetuista ra-
hoista.) (Ray 2000, 165.) LEADER+ -kaudella toi-
mintaan oli varattu 2,020 miljardia euroa Euroo-
pan Unionin varoja. Jos mukaan lasketaan myös 
kansallinen ja yksityinen rahoitus, kokonaissum-
ma nousee Euroopan tasolla n. 5 miljardiin eu-
roon. (Kull 2008, 173.) Vuosien 2007–2013 ohjel-
makaudella LEADER-toimintatavan kautta tulisi 
käyttää noin 5 % koko Euroopan yhteisen maatalo-
uspolitiikan varoista (noin 96 miljardista eurosta) 
(esim. Uusitalo 2009, 122) siis noin 4,8 miljardia 
euroa. Kaikkiaan LEADER-toiminta on parikym-
menvuotisen historiansa aikana laajentunut sekä 
alueellisesti, taloudellisesti että toimintaryhmien 
määrässä mitattuna. Se on myös vakiintunut yhtei-
söaloitteena syntyneestä kokeilusta yhdeksi osaksi 
ymmärrystä siitä, mitä maaseudun kehittäminen 
Euroopan Unionissa merkitsee.   

1.3  TOIMINTARYHMÄTYÖ   

 OSANA SUOMALAISTA   

 MAASEUTUPOLITIIKKAA 

Toimintaryhmätyön omaksuminen Suomessa voi-
daan liittää sekä Suomen jäsenyyteen Euroopan 
Unionissa ja toiseksi maaseutupolitiikan institu-
tionalisoitumiseen 1980-luvulla ja 1990-luvun 
alussa. Suomalainen LEADER-toiminta tulee 
nähdäkseni mieltää osaksi suomalaista maaseu-
tupolitiikkaa, erityisesti kotimaiseksi sovellutuk-
seksi eurooppalaisista LEADER-aloitteista, ei vain 
niiden omaksumiseksi. Komission määrittämät 
LEADER-periaatteet ovat sikäli yleisiä, että jäsen-
maille jää paljon vapauksia soveltaa niitä. Se, miksi 

suomalainen toimintaryhmätyö on sellaista kuin 
on, selittyy EU:n lisäksi yhtälailla kotimaisen maa-
seutupoliittiseen ajattelun ja toiminnan kautta. 

Suomalainen maaseutupolitiikka voidaan 
määritellä politiikanalaksi, jonka keskeisin ta-
voite on huolehtia maaseudun elinvoimaisuudes-
ta. Maaseudun ongelmiin on ennen varsinaisen 
maaseutupolitiikankin alkua kiinnitetty huomiota 
valtion sektorikohtaisen toimien kautta. Lisäksi 
nk. omaehtoisella maaseudunkehittämisellä on 
Suomessa perinteitä – keskeisimpänä 1970-lu-
vulla aloitettu kylätoiminta. Mutta 1980-luvun 
taitteessa valtionhallinnossa alettiin kiinnittää 
suurempaa huomiota maaseutuun kohdistuvi-
en politiikkatoimien koordinoimiseen (Isosuo 
2000a). Tuolloin perustettiin mm. valtioneuvoston 
kanslian maaseudun suunnitteluryhmä ja alue-
poliittisen neuvottelukunnan suunnittelujaosto. 
Vuonna 1981 valtioneuvoston kanslia asetti maa-
seudun kehittämistoimikunnan ja vuonna 1987 
valtioneuvosto teki periaatepäätöksen maaseudun 
kehittämisen tavoitteista. Tavoitteiksi hyväksyttiin 
tuotantorakenteen monipuolistaminen, ihmisten 
omatoimisuus, paikallisten voimavarojen hyödyn-
täminen ja paikallinen aloitteellisuus. (mt., 50–51.) 

Vuoden 1988 eurooppalaista maaseutukam-
panjaa on pidetty keskeisenä käännekohtana myös 
suomalaisessa maaseutupolitiikassa. Vuosina 
1988–91  toimi maa- ja metsätalousministeriön ja 
sisäministeriön yhteinen maaseudun kehittämis-
projekti, joka johti ensimmäisen maaseutupoliit-
tisen kokonaisohjelma-asiakirjan julkaisemiseen. 
(Maaseudun kehittämisprojekti 1991.) Ensimmäi-
sen ohjelma-asiakirjan nimi oli ”Maaseudun kehit-
tämisohjelma, Suomen Maaseutupolitiikan tavoit-
teet, strategiat ja keinot 1990-luvulla”. Maaseudun 
kehittämisprojektin päätyttyä maaseutupolitiik-
kaa koordinoivana ja toimeenpanevana elimenä 
toimi eri hallinnonaloista, asiantuntijoista ja etu-
järjestöistä koostuva maaseutupolitiikan neuvotte-
lukunta. Neuvottelukuntaa seurasi maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä (YTR), joka toimii edelleen. 
(Isosuo 2000a, 52–53.) Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmää voidaankin pitää keskeisimpänä osana 
suomalaista maaseutupoliittista järjestelmää.     

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän keskeise-
nä tehtävänä on ohjelmatyö. Maaseudun kehittä-
misprojektin julkaiseman ensimmäisen ohjelman 
jälkeen on ilmestynyt neljä maaseutupoliittista 
kokonaisohjelmaa. Toimintaryhmätyön kannalta 
merkittävä oli toinen maaseutupoliittinen koko-
naisohjelma, ”Toimiva maaseutu” (Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä 1996). Siinä otettiin tavoit-
teeksi toimintaryhmätyötavan laajentaminen koko 
Suomeen, sekä linjattiin kylätoiminta osaksi maa-



19HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

seutupoliittista järjestelmää. (Hyyryläinen 2007, 
26–27.) Kolmas kokonaisohjelma oli nimeltään 
”Ihmisten maaseutu – tahdon maaseutupolitiik-
ka”, ja se ilmestyi vuonna 2000. (Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä 2000). Neljäs maaseutupoliit-
tinen kokonaisohjelma, ”Elinvoimainen maaseutu 
– yhteinen vastuumme” ilmestyi vuonna 2004 ja 
se on laadittu vuosille 2005–2008 (Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä 2004). Vuosina 2009–2013 
on voimassa viides maaseutupoliittinen kokonais-
ohjelma, ”Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi” (Maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009). Maaseutu-
poliittista kokonaisohjelmaa voidaan luonnehtia 
suomalaisen maaseutupolitiikan ydintekstiksi. Sii-
nä määritellään Suomen valtion maaseutua koske-
vat tavoitteet, keskeisimmät ongelmat ja tavoitellut 
ratkaisut niille.    

Maaseutupolitiikka on kehittynyt Suomessa 
itsenäiseksi politiikan alakseen ja sille on myös 
syntynyt erityinen ajattelu  tapansa. Maaseutupoli-
tiikan itseymmärrystä on tuotettu erottamalla se 
toisaalta maatalouspolitiikasta ja toisaalta alue-
politiikasta, jotka molemmat ovat maaseutualu-
eiden kehitykseen vaikuttavia politiikan aloja (ks. 
Uusitalo 2004, 5). Toisaalta maaseutupolitiikkaa 
on luonnehdittu myös hallintolähtöiseksi, ja sen 
on sanottu syntyneen hallinnon sisään ilman sel-
keää poliittista keskustelua tai parlamentaarisia 
tahdonilmauksia. Ennen 2000-lukua yksikään 
puolue tai johtava poliitikko ei nostanut maaseu-
tupolitiikkaa vakavan julkisen keskustelun koh-
teeksi. Maaseutupolitiikan on myös sanottu synty-
neen tiettyjen hallinnon, tutkijoiden ja aktivistien 
yhteisten politiikkaverkostojen toiminnan seu-
rauksena. (Granberg ja Csite 2003, 15–16.) Tässä 
prosessissa Granberg ja Csite näkevät keskeisenä 
innokkaitten yksilöitten, ”poliittisten yrittäjien” 
vaikutuksen laajan poliittisen keskustelun sijaan. 
Ideologisesti maaseutupolitiikkaa luonnehtii mm. 
kriittisyys valtion hallinnon sektorijakoa kohtaan. 
Sektoripolitiikan tilalle halutaan horisontaalinen 
ote, ja ”vanhaa” politiikkaa arvostellaan mm. us-
kosta erikoistumiseen ja suuruuden ekonomiaan. 
Lisäksi uskotaan kaikkien potentiaalisten toimijoi-
den yhteistyöhön. (mt.)   

Sisällöllisesti maaseutupolitiikassa erotetaan 
niin sanottu laaja ja suppea maaseutupolitiikka. 
Laajaan maaseutupolitiikkaan kuuluvat kaikkien 
valtion sektoripolitiikkojen vaikutukset maaseu-
tualueille, kuten vaikkapa maatalous-, sosiaali- ja 
terveys- opetus- ja ympäristöpolitiikan maaseu-
tuvaikutukset. Suppea maaseutupolitiikka pitää 
sisällään mm. YTR:n ohjelmapolitiikan ja hanke-
toiminnan, kylätoiminnan, alueelliset ohjelmat 
ja EU:n rahoitusinstrumentit. (Uusitalo 2004, 7.) 

Niinpä LEADER-toimintaakin voidaan pitää erää-
nä suppean maaseutupolitiikan täsmävälineenä.

Varsinainen LEADER-toiminta alkoi Suomen 
liityttyä EU:iin, jolloin myös Unionin rakenne-
rahastojärjestelmä rantautui Suomeen. Tässä 
prosessissa LEADER-yhteisöaloite oli marginaa-
lisessa asemassa, eikä sitä huomattu ollenkaan 
esimerkiksi Suomen Tavoite 5b -asiakirjassa. 
(Hyyryläinen 2007, 27.) Kun LEADER-ohjelma 
(niin kuin muutkin EU:n ohjelmat) oli uusi, oli 
suomalaisten ohjelmaa valmistelevien virkamies-
ten haasteena oppia toteuttamaan EU:n työtapoja. 
LEADER-ohjelmaa valmisteli Suomessa maa- ja 
metsätalousministeriön ryhmä, joka otti mallia 
LEADER-yhteisöaloitteen toteuttamisesta Irlan-
nissa. Esimerkiksi lokakuussa 1995 toteutettiin 
opintomatka Irlantiin, johon osallistui ohjelmaa 
valmistelevia suomalaisia virkamiehiä. Tämän 
on katsottu vaikuttaneen huomattavasti Suomen 
LEADER-ohjelman toimeenpanoon. (Hyyryläi-
nen 2007, 27.) Huomion arvoista tässä on se, että 
Irlannin LEADERin kokemuksista otettiin Suo-
messa oppia siitäkin huolimatta, että paikallis-
hallintojärjestelmä on Irlannissa hyvin erilainen 
kuin Suomessa. Kun Suomessa paikallishallintoa 
ja -tasoa on pidetty vanhastaan vahvana, Irlannin 
hallintomallia on pidetty perinteisesti hyvin keski-
tettynä. Irlannissa paikallishallinnon autonomiaa 
on pidetty pienenä ja sen tehtäväkenttää rajattu-
na. (Valtionvarainministeriö 1995, 67.) LEADER-
ohjelman alkuvaiheessa omaksuttu linja siitä, että 
Suomen paikalliset toimintaryhmät toimivat itse-
näisinä keskeisimmästä paikallishallinnon organi-
saatiosta – siis kunnista – on voimassa edelleen-
kin. On ilmeistä, että tämän valinnan taustalla on 
suomalainen maaseutupoliittinen ajattelu.         

         LEADER II-yhteisöaloitteen toimeenpanon 
on kerrottu lähteneen Suomessa käyntiin ripeästi. 
Kesällä 1995 pyydettiin ensimmäiset paikalliset 
alustavat ohjelmat, ja maa- ja metsätalousminis-
teriöön saapui yhteensä 67 ohjelmaehdotusta. (Is-
osuo 2000b, 62.) Ensimmäiset paikalliset toimin-
taryhmät perustettiin tämän jälkeen. Suomessa 
on siis toiminut kaksi varsinaista LEADER-yhtei-
söaloiteohjelmaa: LEADER II (1996–1999) sekä 
LEADER+ (2000–2006). Suomalaisten innostu-
mista toimintaryhmätyöhön kuvaa se, että toimin-
taryhmätyötä laajennettiin kansallisilla ohjelmilla 
myös LEADER-yhteisöaloitteen ulkopuolelle sekä 
”valtavirtaistettiin” kattamaan koko maan maa-
seutualueet. LEADER II-kaudella Suomessa oli 
yhteensä 22 LEADER-rahoituksella toimivaa toi-
mintaryhmää. Vuonna 1997 Suomessa aloitettiin 
kansallisista varoista rahoitettu POMO (paikal-
lisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma), jonka 
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piirissä toimi 26 toimintaryhmää. Vaikka rahoitus 
tuli POMO-toimintaryhmille eri lähteestä, samat 
menetelmälliset erityispiirteet otettiin käyttöön 
niissäkin. 

Vuosien 2000–2006 ohjelmakaudella Suo-
messa toimi yhteensä 58 toimintaryhmää ja toi-
mintaryhmätyö kattoi tuolloin likipitäen koko 
maan: 25 toimintaryhmää rahoitettiin LEADER+ 
-yhteisöaloiteohjelmasta; 7 toimintaryhmää sai 
rahoituksensa kansallisesta POMO+ -ohjelmas-
ta sekä 20 toimintaryhmän toiminta rahoitettiin 
ALMA-ohjelman (alueellinen maaseutuohjelma) 
kautta. Lisäksi kuusi toimintaryhmää sai rahoituk-
sensa Pohjois- ja Itä-Suomen Tavoite 1-ohjelmista. 
(Pylkkänen & Hyyryläinen 2004, 26; Hyyryläinen 
2007, 29.) Eri rahoituslähteet aiheuttivat joitakin 
eroja toimintaryhmien toimintaan, erityisesti sää-
döksiin siitä, miten ja millaisiin kehittämishank-
keisiin rahoitusta oli mahdollista käyttää. Näistä 
eroista huolimatta LEADER-periaatteita oli sovel-
lettu likipitäen samalla tavoin kaikissa ohjelmissa, 
ja sen vuoksi myös sekä POMO-, ALMA- että Ta-
voite 1-rahoituksella toimineissa toimintaryhmissä 
voidaan tulkita olleen kysymys LEADER-menetel-
män suomalaisesta sovelluksesta. 

Vuosina 2007–2013 LEADER-toiminta on tii-
viimmin osa EU:n yhteistä maaseudun kehittämis-
politiikkaa, ja toimintaryhmätyö rahoitetaan sitä 
Suomessa toteuttavasta Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta. Tällä hetkellä Suomes-
sa toimii 56 toimintaryhmää (ks. liite 1) ja kaikki 
Ahvenanmaan toimintaryhmää lukuun ottamatta 
saavat rahoituksensa maaseutuohjelman toiminta-
linjasta 4. Toinen muutos on se, että aikaisemman 
suoran maa- ja metsätalousministeriön ohjauksen 
sijaan toimintaryhmiä ohjaa nyt perustettu Maa-
seutuvirasto. 

Suomalaiset toimintaryhmät ovat olleet alusta 
lähtien rekisteröityjä yhdistyksiä, muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta5. Toimintaryhmät ovat 
avoimia kaikille, mikä merkitsee sitä, että jokainen 
voi liittyä kehittämisyhdistyksen jäseneksi. (esim. 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2007–2013, 160; Pylkkänen & Hyyryläinen 2004, 
24.) Toimintaryhmiksi hyväksytyt organisaatiot 
on käytännössä perustettu paikallisten suunnitel-
mien valmisteluprosessien aikana ja vain muuta-
missa tapauksissa toimintaryhmä on perustettu jo 
aikaisemmin toimineen organisaation yhteyteen. 
Käytännössä toimintaryhmätyötä tekee etupääs-
sä vapaaehtoisista koostuva ja yhdistyksen yleisen 
kokouksen valitsema hallitus toimiston palkattu-
jen työntekijöiden ohella. (Isosuo 2000b, 66,68.) 

5  LEADER II-ohjelmakaudella muutamat Suomen toimin-
taryhmistä olivat organisoituneet osuuskunniksi.

Hallitus tekee mm. päätökset yksittäisten hank-
keitten rahoituksesta. Toimintaryhmien hallituk-
sissa noudatetaan Suomessa niin sanottua kolmi-
kantaperiaatetta: yhdistysten hallitusten jäsenistä 
kolmasosa edustaa julkista valtaa, kolmasosa pai-
kallisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä kolmasosa yk-
sityisiä kansalaisia, jolloin kullakin em. ryhmistä 
on yhtä suuri osuus paikoista (Isosuo 2000b, 68; 
Pylkkänen & Hyyryläinen 2004, 24.) Julkisen 
vallan edustajina toimii yleisimmin kuntien val-
tuustojen vaaleilla valittuja poliitikkoja tai kuntien 
kehittämisestä vastaavia virkamiehiä. Yrityksiä tai 
yhteisöjä voi edustaa henkilö, joka on yrittäjä tai 
jonkun paikallisen yhdistyksen hallituksen jäsen. 
”Tavallinen” maaseudun asukas voi puolestaan 
olla henkilö, joka ei kuulu kumpaankaan näistä 
ryhmistä. On huomion arvoista, että EU:n mää-
rittämät periaatteet eivät sisällä kolmikantaa (ks. 
Euroopan unionin virallinen lehti 21.10.2005, 25), 
vaan se on osa LEADERin suomalaista sovellusta.  

LEADER-periaatteitten mukaisesti jokainen 
suomalainenkin toimintaryhmä tekee omalle, 
määritellylle alueelleen maaseudunkehittämis-
suunnitelman yhteistyössä relevanteiksi katso-
miensa kumppaneiden kanssa. Ohjelmien teko ei 
kuitenkaan ole ollut täysin vapaata. Ministeriö on 
ohjeistanut ohjelmantekoa, ja ohjeistus on vaih-
dellut eri ohjelmissa ja eri aikoina. Esimerkiksi 
LEADER II-suunnitelmien tekoa varten annettiin 
otsakkeet: ohjelmiin kirjattujen tavoitteiden tuli 
siis kohdistua joko koulutukseen, maaseutumat-
kailuun, pienyrityksiin, käsityöammattilaisuuteen 
ja paikallispalveluihin, maatalous-, metsä- ja kala-
taloustuotteiden paikalliseen hyväksikäyttöön ja 
markkinointiin tai ympäristön ja elinolosuhteiden 
säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä LEADER-
ryhmän tekniseen apuun. POMO-ryhmissä ohjeis-
tus ei ollut näin tiukkaa. (Isosuo 2000b, 71.) 

Tällä hetkellä Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma (2007, 161–162) määrittelee 
paikallisen LEADER-kehittämisuunnitelman kri-
teerit. Ohjelman mukaan hyvän suunnitelman 
tulisi esimerkiksi olla avoimesti valmisteltu ja 
noudattaa alhaalta-ylös –periaatetta, ja suunni-
telman tavoitteiden tulisi olla paikallislähtöisiä. 
Suunnitelmassa tulee olla kuvaus siitä, miten on 
toteutettu yhteistyö, yhteensopivuus ja täydentä-
vyys alueen muiden toimijoiden, suunnitelmien 
ja erityisesti valtion aluehallinnon laatiman maa-
seudun kehittämissuunnitelman kanssa. Paikal-
lisessa ohjelmassa tulee kuvata alueen nykytila ja 
esittää siitä nouseva analyysi ja strategia sekä vali-
ta painopisteet maaseudun kehittämiselle. Lisäksi 
toiminnan tulee olla laaja-alaista. Suunnitelman 
tulee keskittyä maaseudun kehittämiseen ja ke-
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hittää siihen uusia malleja. Sen tavoitteena tulee 
olla elämän laadun ja elinolojen parantaminen ja 
sosiaalisen pääoman lisääminen mm. yhteisöllisen 
kehittämisen kautta. Lisäksi tavoitteena on oltava 
uusien ansiomahdollisuuksien luominen. Suun-
nitelmassa tulee olla eritellyt tavoitteet naisten, 
miesten ja nuorten toimenpiteille sekä mahdolli-
sesti eri väestöryhmille kohdennettuja toimia. Li-
säksi sen on oltava kestävän kehityksen mukainen. 
LEADER-hakemuksessa tulee myös olla arvio jul-
kisen rahoituksen kokonaistarpeesta ja kuntien on 
sitouduttava rahoittamaan 20 % toimintaryhmän 
julkisesta rahoituksesta vuosittaisena kertasuori-
tuksena. Näiden lisäksi maaseudun kehittämisoh-
jelma esittää muutamia muitakin hyvän ohjelman 
tunnusmerkkejä: Looginen ja selkeä strategia on 
tärkeä. Suunnitelmassa tulee kuvata yhteistyö ja 
roolit muiden toimijoiden, kuten TE-keskuksen6 
ja maakuntaliiton, kanssa. Yritysrahoitukseen 
liittyvää asiantuntemuksen vaihdosta tulee sopia 
seututasolla kuntien seudullisen yrityspalvelu-
pisteen tai elinkeinoyhtiön kanssa. Suunnitelman 
tulee olla toteuttamiskelpoinen ja realistinen sekä 
sisältää selkeästi uusia ajattelutapoja tai ratkaisuja 
alueen kehittämiseen. Mikäli suunnitelma sisältää 
kansainvälistymistä ja alueiden välistä yhteistyötä 
sen tavoitteiden tulee olla selkeitä. Suunnitelman 
toteutumisen seuraamiseksi tulee olla selkeät indi-
kaattorit. Toimintaryhmällä tulee olla suunnitelma 
ohjelman käytännön toteutuksesta ja hallinnon or-
ganisoimisesta. Suunnitelman tulee sisältää moni-
puolisesti eri toimintalinjojen toimintaa. Lopuksi 
toimintaryhmän tulee neuvotella suunnitelmansa 
toteutukseen myös muuta rahoitusta esimerkiksi 
rakennerahastoista. (mt.) Huolimatta alhaalta-ylös 
-periaatteen korostamisesta ohjelmien sisältöä 
myös ohjeistetaan maaseudunkehittämisohjel-
massa yksityiskohtaisesti.          

Toimintaryhmien alueelleen tekemät kehittä-
missuunnitelmat toimeenpannaan yksittäisten ke-
hittämishankkeiden kautta, joita voivat toteuttaa 
toimialueen yhteisöt tai maaseudun pienyritykset. 
Toimintaryhmän julkisesta rahoituskehyksestä 20 
% tulee kunnilta ja 30 % valtiolta sekä 50 % EU:lta. 
Toimintaryhmän hallitus arvioi yksittäisten kehit-
tämishankkeitten sisältöä ja tarkoituksenmukai-
suutta kehittämisohjelman toteuttamisessa. Val-
tion aluehallintoviranomaiset, siis ELY-keskukset, 
arvioivat hankkeitten lainmukaisuutta ja maksa-
vat hankkeen rahat. (Pylkkänen & Hyyryläinen 
2004, 24.) Toimintaryhmä ei voi rahoittaa mitään 
hanketta ilman ELY-keskuksen suostumusta, mut-
ta myös aluehallinnon on saatava toimintaryhmän 

6 Nykyinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus)

puolto hankkeeseen, joka rahoitetaan toiminta-
ryhmien rahoituskehyksestä.7 Näin ollen maaseu-
dunkehittämisvarojen osalta päätösvalta on jaettu 
viranomaisten ja toimintaryhmien kesken.   

Suomessa toimintaryhmän keskimääräinen 
toimialue käsittää yleensä muutamien kuntien 
alueen. Se on siis seutukuntatasoinen, vaikkei vält-
tämättä noudatakaan virallista seutukuntajakoa. 
Toimintaryhminä toimivien kehittämisyhdistyk-
sien hallituksien koko on yleensä noin 10–20 hen-
kilöä, ja joissakin tämän lisäksi noudatetaan myös 
varamieskäytäntöä. Luottamustehtävässä olevien 
hallitusjäsenten lisäksi toimintaryhmillä on myös 
palkattua henkilöstöä ja pysyvä toimisto. Yleensä 
toimintaryhmien juoksevia asioita (kuten hallin-
toa) hoitaa palkattu toiminnanjohtaja ja yksi tai 
kaksi muuta toimihenkilöä. Hankkeitten rahoitta-
misen lisäksi toimintaryhmien tehtävänä on kou-
luttaa, tiedottaa, aktivoida ja auttaa hankkeitten 
hakijoita hankkeitten suunnittelussa, valmistelus-
sa, toteuttamisessa ja asioinnissa viranomaisten 
kanssa (ks. esim. Viljanen 1997, 35).

Toimintaryhmätyöhön vaikuttavat muiden 
toimintatapaa koskevien sääntöjen ohella myös 
julkisen rahoituksen säännökset. Julkinen ra-
hoitusväline antaa toimintaryhmälle toiminnan 
edellytykset, mutta se myös sääntelee ryhmien toi-
mintaa ja suhdetta viranomaisiin. Kehittämisra-
hoituksen käyttö on mahdollista vain niiden nor-
mien rajoissa, jotka rahoittaja on sille asettanut. 
Samoin rahoitukseen liittyy myös laillisuusval-
vonta ja menettelytapasäännöt. Nämä syyt pakot-
tavat toimintaryhmän tekemään tiivistä yhteistyö-
tä aluehallintoviranomaisten kanssa. (Rantama 
2002, 97.) 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmassa (2007) on varattu LEADER-toimintaan 
(toimintalinja 4) vuosille 2007–2013 yhteensä 242 
miljoonaa euroa koko ohjelman 6,62 miljardista 
eurosta. Tällä hetkellä toimintaryhmän rahoituk-
sesta voidaan jakaa tukea kolmeentoista erilaiseen 

7 Silloin, kun toimintaryhmä on itse hankkeen hakijana, 
myös tarkoituksenmukaisuusharkinnan tekee ELY-kes-
kus.   
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maaseudun kehittämistoimenpiteeseen,8 jotka 
koskevat maatalouden kehittämistä, maaseutualu-
eiden taloudellista kehitystä yleisemmin sekä sosi-
aalisia ja ympäristökysymyksiä. Toimintaryhmät 
hakiessaan LEADER-toimintaryhmiksi joutuvat 
määrittelemään, mitkä toimenpiteet ne omassa 
ohjelmassaan ottavat käyttöön. Paikallisten ohjel-
mien on siis toteutettava Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelmaa (2007, 163).

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelma (2007, 159) asettaa myös tavoitteita toimin-
taryhmätyölle ja määrittää indikaattorit, joilla 
näiden tulosten toteutumista seurataan. Ohjelma 
määrittelee LEADER-toiminnan ensisijaisiksi ta-
voitteiksi: toteuttaa alhaalta-ylös-periaatteen mu-
kaista strategista ja systemaattista kehittämistä ja 
tuottaa kullekin alueella ratkaisuja toimeentulo-
mahdollisuuksia parantamiseksi; koota ja aktivoi-
da uusia ihmisiä ja toimijaryhmiä maaseudun ke-
hittämistyöhön; vahvistaa elinoloja, elämänlaatua 
ja elinympäristöjä; kehittää kansalaisyhteiskun-
nan ja julkisen hallinnon yhteistyötä ja luoda uusia 
toimintatapoja sekä parantaa maaseudun asukkai-
den vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia; 
verkostoida eli luoda erilaisten toimijoiden välistä 
yhteistyötä. Ohjelma toteaa vielä, että verkostojen 
kautta leviää uusia innovaatioita, jotka kasvatta-
vat maaseudun toimijoiden kilpailukykyä. Lisäksi 
ohjelma esittää monia määrällisiä indikaattoreita. 
Niiden mukaan toimintaryhmätyön tavoitteena on 

8 -Toimenpide 111: Osaaminen ja koulutus maa-, metsä- 
  ja elintarviketaloudessa (mt., 68). 
 - Toimenpide 123: Maa- ja metsätaloustuotteitten 
  arvon lisääminen (mt., 74). 
 - Toimenpide 124:Yhteistyö maatalouden, ja elintarvi-
  kealan sekä metsätalouden uusien tuotteitten, mene- 

 telmien ja tekniikoiden kehittämiseksi: (mt., 78).
 - Toimenpide 214: Maatalouden ympäristötuet: (mt.,  

 124). 
 - Toimenpide 216: Ei-tuotannolliset investoinnit (mt.,  

 139). 
 - Toimenpide 311: Maatalouden monialaistaminen 
  (mt., 141). 
 - Toimenpide 312: Mikroyrityksen perustaminen ja 
  kehittäminen (mt., 145). 
 - Toimenpide 313: Matkailuelinkeinojen edistäminen  

 (mt., 148). 
 - Toimenpide 321: Maaseudun palvelujen kehittäminen  

 (mt., 151). 
 - Toimenpide 322: Kylien kunnostus ja kehittäminen  

 (mt., 153). 
 - Toimenpide 323: Maaseudun kulttuuri- ja luonto-
  perinnön kehittäminen (mt., 155) 
 - Toimenpide 331: Osaaminen koulutus ja tiedotus 
  (mt., 158). 
 - Toimenpide 421: Alueiden ja valtioiden välinen 
  yhteistyö (mt., 165–167). 
 - Toimenpide 431: Toimintaraha (mt., 168–169). 

saada 9000 hankehakemusta, joista 7000 hyväk-
sytään (mt., 163) sekä 900 yhteistyöhankkeiden 
hakemusta, joista 600 hyväksytään (mt., 167). Oh-
jelma asettaa tavoitteeksi 2000 työpaikan luomi-
sen (mt., 163), sekä yhteistyöhankkeiden osalta 100 
työpaikkaa (mt., 167).  Kaikkiaan toimintaryhmien 
järjestämien tilaisuuksien osallistujamäärän ta-
voitteeksi asetetaan 200 000 henkilöä (mt., 169). 
Lisäksi tavoitteena on sosiaalisen pääoman mää-
rän kasvu, jota ei sentään ole saatu operationalisoi-
tua numeraalisiksi indikaattoreiksi (mt., 163, 167, 
169). Näiden indikaattorien lisäksi ohjelmassa on 
monia muitakin toimintaryhmien määrää, kokoa 
ja hankkeita koskevia indikaattoreita.

Manner-Suomen maaseutuohjelman lisäksi 
toimintaryhmien hanketoimintaa ohjaavat lait ja 
asetukset: laki maaseudun kehittämiseen liitty-
vien ohjelmien hallinnoinnista (532/2006), laki 
maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 
(1443/2006) sekä valtioneuvoston asetukset maa-
seudun hanketoiminnan tukemisesta (829/2007) 
ja maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 
(632/2007). Nämä määrittelevät myös rahoitetta-
via hankkeita. Toimintaryhmän rahoittama hanke 
voi olla joko yritystuki tai kehittämishanke. Yri-
tystukea toimintaryhmä voi myöntää yrityksen 
kehittämiseen tai investointeihin maaseudun mik-
royrityksille. Kehittämishankkeeseen hanketukea 
voi saada yhteisö, (joko julkisoikeudellinen tai yk-
sityisoikeudellinen) kyläyhteisön asuinympäristön 
parantamiseen ja sen asukkaiden yhteisen toimin-
nan ja viihtyvyyden edistämiseen tai maaseudun 
elinkeinotoiminnan edellytysten ja kilpailukyvyn 
kehittämiseen. Toisaalta hanketuki voi koskea 
yleishyödyllistä investointia, joka voidaan myön-
tää rakennuksen tai rakenteen suunnittelemisesta, 
rakentamisesta tai korjaamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin. Lisäksi hanke voi olla koulutushanke 
tai koordinointihanke, jossa tukea voidaan siirtää 
henkilöille tai yhteisöille. (Laki maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista1443/2006.) Laki 
siis määrittelee tarkat rajat sille, millaisiin tarkoi-
tuksiin ja millaisille edunsaajille hanketukea voi-
daan myöntää.  

Vaikka julkinen valta ohjaa toimintaryhmiä ja 
niiden työtä tarkasti mm. lakien, asetusten ja ohjel-
mien kautta, toimintaryhmien tehtäviä on pidetty 
LEADER-rahoituksen hallinnoimista laajempana.  
Hallintoroolin lisäksi toimintaryhmille on vaadittu 
myös niin kutsuttua kehittämisroolia. Tämä mer-
kitsee ennen kaikkea sitä, että toimintaryhmän 
tulisi toimia omaehtoisen kehittämisen edistäjänä 
alueellaan. Tässä suhteessa toimintaryhmien tulisi 
ohjelman laatimisen lisäksi mm. kantaa vastuuta 
ohjelman toteuttamisesta, tiedottaa ohjelmastaan, 
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aktivoida paikallisia toimijoita kehittämishank-
keiden toteuttamiseen, neuvoa hankkeita suunnit-
televia, jalostaa kehittämishankkeita eteenpäin, 
koordinoida paikallista kehittämistyötä, edistää 
paikallisten toimijoiden verkostoitumista sekä 
toimia välittäjinä paikallisten toimijoiden ja vi-
ranomaisten välillä. (Rantama 2002, 96; myös 
Viljanen 1997, 35.) Pelkkä ohjelman laatiminen 
ja rahojen jakaminen hankkeille näytä ei sopivan 
suomalaista LEADER-toiminnan sovellusta luon-
nehtivaan omaehtoisuusideologiaan

Suomessa toimintaryhmätyön ja LEADERin 
on sanottu tuoneen uudenlaisen toimintatavan 
aluekehittämiseen ja -politiikkaan (esim. Salmi 
2003). Kunnallinen itsehallinto on ollut vanhas-
taan vahvaa, ja kunnilla on myös kehittämisteh-
tävä. Näin ollen erityisesti maaseutukunnat ovat 
olleet keskeisiä maaseutupolitiikan toimijoita, ja 
niillä onkin ollut suuri päätösvalta kehittämisen 
suhteen. Toimintaryhmätyö puolestaan on tuonut 
aluekehittämiseen uuden työkalun ja järjestelmän, 
joka on suurelta osaltaan kunnan päätösvallan ul-
kopuolella.  Näin kehittämispolitiikassa päätösval-
lan voisi sanoa siirtyneen ainakin osittain kunnan 
ulkopuolelle. (mt., 77–79.) Toimintaryhmähän on 
yksityisoikeudellinen yhteisö, jossa kunta on jä-
senenä, mutta jossa sillä ei ole muita jäseniä suu-
rempaa mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Kol-
mikantaperiaatteen mukaisesti kunnilla on vain 
yksi kolmasosa toimintaryhmien hallituspaikoista, 
ja kullakin jäsenellä hallituksessa on yhtä suuri 
sanavalta. Toimintaryhmä on tässä suhteessa eri-
tyislaatuinen organisaatio suomalaisessa hallin-
tojärjestelmässä. Se on yksityinen ja autonominen 
organisaatio, mutta sillä on keskeisiä julkisia teh-
täviä. Tässä mielessä toimintaryhmätyö edustaa 
selvästi sellaista muutosta valtionhallinnon toi-
mintatavoissa, jota on pohdittu governance-kirjal-
lisuudessa.  

LEADER-toiminnan voidaan nähdä kytkey-
tyvän laajempaan tendenssiin, länsimaissa tapah-
tuneeseen hallinta-ajattelun muutokseen. Sitä ei 
selvästikään pidetä vain aluekehitystavoitteitten 
toteuttamisena, vaan siihen on myös liitetty mo-
nenlaisia toiveita ja odotuksia. Sitä on myös helppo 
tulkita governancen, uuden hallinnan tulkinta-
kehyksessä, erityisesti valtion ja kansalaisyhteis-
kunnan perinteisiä rooleja rikkovan organisoi-
tumisensa vuoksi. Toisaalta se näyttää antavan 
aihetta governance -tulkinnoille myös monien in-
stitutionaalisten rajoitteidensa vuoksi. Esimerkik-
si kolmikanta tai alueperusteisuus voidaan nähdä 
verkostojen demokraattisen kiinnittymisen meka-
nismeina Sørensenin ja Torfi ngin (2005a) tarkoit-
tamassa mielessä. Täten toimintaryhmätyössä on 

näkyvissä samanlaisia teemoja kuin governance-
keskusteluissakin. Tässä mielessä toimintaryh-
mätyö näyttää olevan hedelmällinen tapaus hal-
lintakäytäntöjen muutoksen tutkimukseen. Se on 
kiintoisa erityisesti sen pitkän historian ja siihen 
liitettyjen demokraattisuusoletusten vuoksi. Toi-
mintaryhmätyön parissa verkostomaista hallintaa 
on pyritty panemaan käytäntöön jo liki kahden 
vuosikymmenen ajan, Suomessakin vuodesta 1995 
asti. Se on ollut toimintaympäristö, josta on kerty-
nyt runsaasti kokemuksia, ja jonka piirissä on koh-
dattu käytännöllisiä ongelmia, joihin puolestaan 
on pyritty kehittämään ratkaisuja. Lisäksi siihen 
on osallistunut tuhansia ihmisiä erilaisissa rooleis-
sa. Näin se muodostaa rikkaan perinteen, tapauk-
sen, jota tarkastelemalla on mahdollista tutkia teo-
reettisen keskustelun ohella myös käytännöllistä 
toimintaa ja sen ongelmia. 

1.4  TUTKIMUKSEN TAVOITE   

 JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena on suomalaisen 
toimintaryhmätyön poliittinen tulkinta. Siinä tar-
kastelen toimintaryhmätyötä osana uuden hal-
linnan käytäntöjä ja teoriaa keskittyen erityisesti 
osallistumisen ja uudenlaisen poliittisen toimin-
nan mahdollisuuksien problematiikkaan. Kes-
keisin tutkimuskysymykseni on, millainen 
osallistumisen järjestelmä LEADER on ja 
millaisia mahdollisuuksia ja ehtoja se po-
liittiselle toiminnalle tuottaa. Tarkoituksena 
on siis empiirisen tutkimuksen avulla kasvattaa 
ymmärrystä LEADER-toiminnan poliittisuuksis-
ta. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaisia poliit-
tisen osallistumisen ja toiminnan mahdollisuudet 
ja muodot uuden hallinnan piirissä ovat ja voisivat 
olla. 

Tutkimuskysymys voidaan operationalisoida mm. 
seuraaviksi alakysymyksiksi:

1.  Millaisia merkityksiä suoralle osallistumiselle 
annetaan LEADERiä koskevissa tutkimuskes-
kusteluissa ja millaiset tieteelliset perinteet 
tätä legitimoivat?

2.  Millaiseksi hallintaregiimiksi toimintaryhmä-
työ ymmärretään ja miten sen nähdään pyrki-
vän hallitsemaan maaseudun kehitystä? 



24HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

3.  Millaisten käytäntöjen kautta suomalainen toi-
mintaryhmätyö ymmärretään hallinnan koh-
teeksi?

4.  Millaista eettistä ja poliittista toimijuutta LEA-
DER-toimijalle puheessa tuotetaan?

Ensimmäinen näistä kysymyksistä koskee tie-
teelliseen tietoon vetoavia keskusteluja siitä, mitä 
osallistuminen LEADERissä merkitsee. Tähän 
kysymykseen vastaamiseksi luen sekä toiminta-
ryhmätyötä koskevia tutkimus- ja arviointitekstejä 
sekä kirjoituksia, jotka koskevat suunnittelutie-
teessä esitettyjä suoran osallistumisen perusteluja. 
Oletuksenani on, että tieteellisillä diskursseilla on 
merkitystä siihen, mitä toimintaryhmätyöstä on 
mahdollista ajatella myös arkipäiväisemmissä yh-
teyksissä. Toisaalta suunnittelutieteellinen perinne 
tarjoaa näkökulmia myös muiden aineistojen ym-
märtämiseen. Niiden kautta voi selittää nykyistä 
LEADER-toimintaa osallistumiskäytäntönä. En-
nen kaikkea tässä teemassa pohditaan, miten maa-
seudun kehittämiseen liitetyt poliittista toimintaa 
tai järjestelmää uudistavat pyrkimykset voidaan 
ymmärtää järkeviksi kannoiksi. Tarkastelu tuo 
työhöni historiallisen perspektiivin, jonka kautta 
voi löytää suoralle osallistumiselle vaihtoehtoisia 
tulkintatapoja.    

 Kysymykset 2–4 koskevat ymmärrystä siitä, 
millaiseksi toiminnaksi toimintaryhmätyö arki-
päiväisemmissä keskusteluissa rakentuu. Näihin 
kysymyksiin vastaan tarkastelemalla tuottamaani 
haastatteluaineistoa, kenttätöissä tehtyjä havain-
toja sekä hallinnollisia tekstejä. Tällöin tutkin hal-
linnan rutiinien lisäksi myös sitä, miten hallinnan 
ajatellaan toimivan. Kukin näistä tutkimusongel-
mista valottaa pääkysymystäni omalta osaltaan. 

Kysymys kaksi selvittää sitä, millainen järki tai 
logiikka toimintaryhmätyötä ohjaa – millaista on 
se toiminta, johon osallistujat ajattelevat osallistu-
vansa? Tässä teemassa paljastuu mielenkiintoisia 
jännitteitä yhtäältä ns. uushumanistista suun-
nitteluperinnettä edustavan maaseudunkehittä-
misajattelun sekä muiden järkeilytapojen välillä. 
Toisaalta keskustelu paljastaa myös jännitteitä 
toimintaryhmän ideaalin toiminnan ja hallinnolli-
sen kehyksen tuottamien arkipäiväisten ongelmien 
kesken.  

Kysymys kolme valottaa, miten toimintaryh-
mää ohjataan. Samalla tarkastelu valottaa myös 
sitä, millaisia ovat poliittiset toimintamahdollisuu-
det LEADER-toiminnassa ja miten niitä rajataan 
ja hallinnoidaan erilaisilla tekniikoilla. Tämän 
teeman kautta voi siis tarkastella, miten hallinta 
ehdollistaa poliittista toimintaa. En tahdo rajata 

politiikan merkitystä hallintajärjestelmään ja sen 
toimintaan, mutta ymmärrän kuitenkin, että sillä 
on arkipäiväiseen osallistumiseen suuri merkitys.  

Kysymyksessä neljä pohdinnan aiheena on se, 
millaiseksi puheessa tuotetaan toimintaryhmä-
toimijan eettinen ja poliittinen toimijuus. Toisin 
sanoen teema koskee yhtäältä sitä, millainen on 
hyvä toimija – millaiseen toimijuuteen eli subjek-
tiviteettiin hänen tulisi ymmärryksensä mukaan 
pyrkiä. Toisaalta tämän kysymyksen alla tutki-
taan, millainen on toimintaryhmätoimijan suhde 
poliittiseen toimintaan. Nämä kysymykset näen 
tärkeinä siksi, koska pidän etiikkaa, toimijan 
suhdetta itseensä, poliittisen toiminnan kannalta 
keskeisenä kysymyksenä. Ymmärrän, että poliit-
tiset instituutiot – kuten hallinnan järjestelmät – 
vaikuttavat toimijuuteen, mutta toimijuutta ei voi 
ainakaan jäännöksettä palauttaa niihin. Instituu-
tioiden ja järjestelmien lisäksi poliittisessa toimin-
nassa on aina kysymys myös toimijan suhteesta it-
seensä, ”mikroetiikasta”. Siksi se, millaista eettistä 
toimijuutta osallistujalle puheessa tuotetaan, on 
uuden hallinnan käytännön piirissä mitä poliitti-
sin kysymys.         

Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan 
erityisesti vallan, hallinnan, politiikan ja osal-
listumisen aspekteja uuden hallinnan piirissä. 
Uusiin suoriin osallistumismahdollisuuksiin on 
tutkimusteksteissä ja käytännöllisissä projekteis-
sa asetettu paljon toiveita ja odotuksia. Muiden 
toiveiden ohella nämä odotukset koskevat verkos-
tojen potentiaalia uudenlaisina suoran tai delibe-
ratiivisen demokratian käytäntöinä (ks luku 4.1). 
Kiinnostukseni uutta hallintaa kohtaan kumpuaa 
juuri tästä uudenlaisen demokratian odotuksesta 
– siihen liitetystä poliittisesta potentiaalista. Tus-
kin olisin lähtenyt tällaista tutkimusta tekemään, 
jollen itsekin olisi ottanut suoran demokratian 
mahdollisuutta tosissani. Toki tietty epäilykin on 
mielekkään tutkimuksen edellytys. Näenkin uu-
den hallinnan empiirisen tutkimuksen tärkeänä 
siksi, että sen myötä meillä on mahdollista päästä 
tarkastelemaan konkreettisia, arkipäiväisiä osal-
listumisen konteksteja ja esimerkkejä. Näin voim-
me pyrkiä ymmärtämään sitä, millaisia mahdol-
lisuuksia ja ongelmia käytännölliset kokemukset 
kansalaisten suorasta osallistumisesta hallintaan 
ovat tuoneet esiin.

Vaikka kiinnostukseni tutkia toimintaryh-
mätyötä uuden hallinnan käytäntönä kumpuaa 
uudenlaisen suoran demokratian odotuksesta, 
ajattelen, että tällaisiin kokeiluihin tulee aina suh-
tautua varovaisesti. Politiikka ja demokratia ovat 
käsitteinä sikäli monenkirjavia, että ne mahdol-
listavat monenlaisten kielipelien pelaamisen. Ja 
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vaikka kielipelit hyvää tarkoittaen pyrkisivätkin 
tarjoamaan yksilöille toiminnan mahdollisuuksia 
ja vapauksia, ne aina myös rajoittavat muita sub-
jektiviteetin ja toiminnan muotoja. Toinen puoli 
tästä teemasta on se, että myös perinteisen edus-
tuksellisen demokratian tarjoamat poliittisen toi-
minnan tavat tulisi nähdä mielestäni yhdenlaisena 
historiallisena toimijuuden muotona tai yhdenlai-
sena politiikkaa koskevana diskursiivisena järjes-
tyksenä (ks. luku 2.2.). Ajattelenkin, että jos edus-
tuksellista demokratiaa tahdotaan korvata muilla 
poliittisen toimijuuden muodoilla, tarvitsemme 
ennen kaikkea uusia tulkintoja ja käsitteel-
listyksiä, joiden avulla voimme tarkastella näitä 
uusia poliittisuuksia ja niiden tarjoamia mahdol-
lisuuksia. Viimekädessä tällaiseen ymmärrykseen 
poliittinen tulkintani pyrkii antamaan aineksia.  

Seuraavassa luvussa esittelen tärkeimmät teo-
reettiset tulkintanäkökulmani, Michel Foucault’n 
hallinnallisuutta koskevan työn sekä Kari Palosen 
käsityksen politiikasta toimintana. Luvussa kolme 
esittelen metodologiset orientaationi: etnografi ses-
ti suuntautuneen tutkimuksen ja diskurssianalyy-
sin aineistojen tulkinnan menetelmänä. Tässä lu-
vussa luon katsauksen myös tutkimustekniikoihin 
ja aineistojen keräykseen. Luvussa neljä esittelen 
empiiriset havaintoni: toimintaryhmätyötä koske-
vat tieteelliset ja arkipäiväiset diskurssit. Luvussa 
viisi esitän johtopäätökseni empiirisen analyysin 
perusteella. Luvussa kuusi pohdin, millaisia ope-
tuksia suomalainen toimintaryhmätyö voisi antaa 
yleensä uutta hallintaa tarkasteleville. Tutkimuk-
sen lopuksi pohdin sitä, millaista poliittista mer-
kitystä osallistumiseen perustuvalla hallinnalla 
voidaan tulkita olevan erityisesti demokratian 
kannalta. Vaikkei tuloksia voikaan suoraan yleis-
tää koskemaan uutta hallintaa yleisesti, LEADER 
erityisenä tapauksena luonnehtii ainakin sitä, mil-
laisiin asioihin uuden hallinnan tarkasteluissa tuli-
si kiinnittää huomiota.
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2.  VALTA, HALLINNALLISUUS JA 
 POLITIIKKA 

Edellä esitellyissä governance-keskusteluissa uusi 
hallinta ymmärretään sekä päätösten tehokkaan 
toimeenpanon että legitiimin päätöksenteon jär-
jestelmäksi, mihin mielestäni sisältyy mielenkiin-
toinen paradoksi. Tärkeän näkökulman governan-
ce-keskusteluihin sisältyvään ”vallan ja vapauden” 
paradoksiin antaa ranskalaisen fi losofi n, Michel 
Foucault’n (1926–1984) uran jälkipuolen työssä 
esitetty hallinnallisuuden (gouvernementalité)9 
tarkastelu ja sen innoittama hallinnan analytiikan 
kirjallisuus. Sen kautta on mahdollista pohtia, mi-
ten kansalaisosallistumiseen ja toimijuuteen pe-
rustuva järjestelmä voidaan yhtälailla ymmärtää 
myös vallankäytöksi. Hallinnan analytiikan kautta 
on siis mahdollista avata kriittisiä näkökulmia hal-
lintaverkostojen tutkimukseen. Tämä on tarpeel-
lista siksikin, että erityisesti rakennefunktionalis-
tista hallintaverkostojen tutkimusta on arvosteltu 
valtaa koskevan kriittisyyden puutteesta (Trianta-
fi llou 2007, 196–197). Tässä luvussa esittelen 
tärkeimmät näkökulmani, joiden kautta 
tulkitsen tutkimusaineistojani. Tällainen 
näkökulma on Foucault’n hallinnallisuutta koske-
va työ, jota täydennän Kari Palosen näkemyksellä 
politiikasta toimintana. 

2.1 HALLINNALLISUUDEN 

 TUTKIMUS

Foucault’n oli työssään kiinnostunut järjestä, to-
tuudesta ja tieteellisestä tiedosta historiallisina 
ja muuttuvina ilmiöinä. Hän tutki työssään sitä, 
miten rationaalisuus ilmenee, kun sitä sovelletaan 
konkreettisiin tieteellisiin ongelmiin. Foucault’n 
ajattelun juuret liittyvätkin ranskalaiseen tieteen-
fi losofi an perinteeseen, jossa on jo pitempään oltu 

9 Foucault’n käyttämä uudissana, gouvernementalité 
on käännetty suomalaisissa teksteissä monilla tavoin. 
Erilaisia käännöksiä ovat ainakin hallintamentaliteetti 
(esim. Pekonen 2005), hallintamielisyys (Luomala 2010) 
ja hallintapa (Tynkkynen 2009). Käytän tässä työssä 
hallinnallisuus-termiä, joka näiden käännösten joukossa 
muistuttaa ilmaisuna eniten alkuperäistä ranskankielistä 
uudissanaa (Paakkari 2010, 10; Senellart 2009).   

kiinnostuneita tieteellisen tiedon ja rationaalisuu-
den historiallisuudesta. (Helén 1994, 271.) 1970-lu-
vulla Foucault’n keskeinen tutkimuskohde oli mo-
dernien hallintajärjestelmien polveutumishistoria. 
Tässä pyrkimyksessään hän tuotti omintakeisen 
näkökulman vallan tarkasteluun, joka on kes-
keinen tämän tutkimuksen kannalta. Foucault ei 
kuitenkaan ollut ensisijaisesti kiinnostunut vallan 
olemuksesta sinänsä, vaan hän käsitteli modernin 
eurooppalaisen valtion historiaa. Ennen kaikkea 
hänen kiinnostuksensa kohdistui vallankäyttöön, 
hallintaan.  

1970-luvun lopun luennoissaan Collège de 
Francessa Foucault käytti hallinta-termiä ominta-
keisella tavalla. Hänelle hallinta merkitsi hallinnan 
taitoa tai poliittista rationaalisuutta, jossa tieto ja 
valta liittyvät yhteen. Tieto ei ole puolueetonta, 
vaan juuri se mahdollistaa sellaiset todellisuuden 
representaatiot ja intellektuaaliset prosessit, joiden 
kautta hallinnallinen interventio tulee järkeväk-
si. Toisaalta hallinta kytkeytyi myös termin van-
hempaan merkitykseen, jossa hallinnan ja vallan 
suhteet liittyvät keskeisesti subjektiviteetin tuotta-
miseen. Sen sijaan, että hallinta olisi ymmärretty 
vain poliittisessa merkitysyhteydessä, 1700-luvulle 
asti siitä puhuttiin yleisemmin esimerkiksi uskon-
nollisissa, fi losofi sissa tai lääketieteellisissä teks-
teissä. Hallintaa ei siis ymmärretty vain valtion 
ohjaukseksi, vaan sen kautta käsiteltiin ”itsehal-
linnan” ongelmia lasten kasvattamisessa, kotita-
loudessa tai uskonnollisessa työssä. Tässä mielessä 
Foucault määrittelee hallinnan käyttäytymisen 
tai toiminnan ohjaamiseksi (conduct of conduct), 
mikä merkitsee sekä oman, että muiden käyttäy-
tymisen hallintaa. Hallinnallisuuden historian tut-
kimuksen kautta Foucault esittää, miten modernin 
valtion ja autonomisen yksilön ilmaantuminen 
ovat olleet toisiinsa yhdistyneitä prosesseja. (Lem-
ke 2001, 191.)   

Foucault (2009, 88–95) esittää, että 1500-lu-
vulta 1700-luvulle kehittyi Euroopassa oma-
laatuinen valtion hallintaa koskeva ajattelu. Sa-
mankaltaisia hallinnan teemoja oli pohdittu jo 
aikaisemmin esimerkiksi kristillisen sielunpai-
mennuksen yhteydessä, mutta vasta 1500-luvun 
puolivälissä ilmaantuvassa hallintakirjallisuudes-
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sa (kuten Niccolo Machiavellia kritsoivissa kirjoi-
tuksissa) ajatukset hallinnasta siirtyivät valtion 
hallitsemista koskevan ajattelun keskiöön. Tässä 
kirjallisuudessa esitettiin, Foucault’n mukaan, että 
hallitsemisen ei merkitse vain suvereenisuutta, 
vaan valtiaan tavoitteena tulee olla kaikkien yhtei-
nen hyvä. Hallitsijan tulee olla kuin perheen isä, 
joka huolehtii alaistensa (lasten, naisten ja palve-
lijoiden) hyvinvoinnista. Hallinta on taitoa ohjata 
ja valvoa ihmisten käyttäytymistä, niin kuin per-
heen pää johtaa taloutta kodin piirissä. Hallinan 
taito on myös ”asioiden oikeaa järjestämistä”, ja se 
merkitsee yhtälailla sekä materiaalisten asioiden 
että ihmisten käyttäytymisen hallitsemista. (mt. 
96.) Hyvä hallinta käyttää enemmin viisautta, tie-
toa ja taktiikkaa kuin väkivaltaa, ja sen tavoitteena 
on maksimoida varallisuutta. ”Taloudesta” tulee 
siis hallinnan huoli. Tämä ei ollut vain teoreettinen 
pyrkimys, sillä 1500- ja 1600-luvuilla kehiteltiin, 
ajattelun ohella, myös hallinnollista koneistoa ja 
valtiota palvelevaa poliittista tietomuotoa, tilas-
totiedettä, ”statistiikkaa”. Esimerkiksi merkan-
tilismia voidaan pitää yhtenä varhaisena, syste-
maattisena pyrkimyksenä ottaa hallinnan taito 
vallankäytön käytännölliseksi sovellukseksi. (mt., 
99–102.)  

Tilastotiedon kehittyminen puolestaan mah-
dollisti väestön ottamisen tarkastelun kohteeksi. 
Tilastot mahdollistivat väestöä koskevien sään-
nönmukaisuuksien tarkastelun, esimerkiksi kuol-
leisuuden, sairauksien, onnettomuuksien, epide-
mioiden, väestön kasvun, työn ja varallisuuden 
kaltaisten ilmiöiden suhteen. Väestön näkökulma 
tarkensi taloutta koskevan ajattelun pois kotitalou-
desta, ja perhemetaforan sijaan väestö fokusoitui 
hallinnan ydinkysymykseksi. Väestöstä ja sen va-
rallisuudesta ja hyvinvoinnista tuli hallinnan ensi-
sijainen kohde ja tavoite. Kun talous ymmärrettiin 
väestöä koskevaksi ilmiöksi, syntyi näitä säännön-
mukaisuuksia tutkimaan uusi tiede, poliittinen 
taloustiede. Keskittyminen väestöön mahdollisti 
hallinnan taidon täydellistymisen ja systematisoi-
tumisen 1700-luvulla. (mt., 104–107.) Väestö, hal-
linta ja poliittinen talous muodostavatkin kiinteän 
vallankäytön linjan, joka Foucault’n (2009, 108) 
mukaan ei ole hajautunut vielä modernina aika-
naan.      

Tätä uuden hallinnan taidon kehitystä Foucault 
kuvaa hallinnallisuuden käsitteellä. Foucault’n 
määritelmän mukaan hallinnallisuus merkitsee 
tiettyjen instituutioiden, toimintatapojen, pohdin-
tojen, taktiikoiden ja laskelmien kokonaisuutta, 
jotka tekevät modernin hallinnan mahdolliseksi. 
Hallinnallisuus merkitsee myös tendenssiä, joka 
länsimaissa on johtanut tämän kaltaisen vallan-

käytön muodon yleistymiseen ja sen saavuttamaan 
erityisasemaan ohi muiden vallankäytön muoto-
jen, ja joka on kehittänyt tietyt hallinnalliset ko-
neistot ja sitä palvelevat tiedonmuodot. (Foucault 
2009, 108.) Toisin sanoen hallinnallisuus voidaan 
ymmärtää poliittisten rationaliteettien ja poliit-
tisten teknologioiden yhdistelmäksi (Hänninen ja 
Karjalainen 1997, 10). Lisäksi Foucault (2009, 108) 
näkee hallinnallisuuden prosessina, jossa Euroo-
pan valtioiden aikaisemmat valtiomuodot ovat ai-
kojen saatossa ”hallinnallistuneet”.

Kun uuden hallinta-ajattelun myötä suveree-
nin hallitsemalla alueella asuvat ihmiset alettiin 
ymmärtää väestöksi, tuli väestön hyvinvoinnis-
ta ja turvallisuudesta hallinnan keskeisin tavoi-
te. Hallinnallisuuden keskeinen ajatus on se, että 
hallitsijan ei tule pyrkiä sääntelemään ihmisten 
toimintaa liian tiukasti. Sen sijaan ihmisten toi-
mintavapaudesta tulee hallinnan olennainen osa. 
Tällöin ajatellaan, että sallimalla tietty oman edun 
tavoittelu, voidaan korjata hyöty ihmisten omaa 
etua maksimoivista valinnoista. Sen logiikkana 
on väestöä koskevien ja luonnollisiksi käsitettyjen 
prosessien ja voimien tunteminen, huomioon otta-
minen, kunnioittaminen ja vahvistaminen. Erityi-
sesti nämä luonnolliset prosessit koskevat taloutta, 
ja niiden toiminnan turvaamisesta tulee valtion 
intervention tavoite. (mt., 353, 347.) Tällaisen hal-
linta-ajattelun varhaisia ilmenemismuotoja olivat 
mm. fysiokraattien viljan hinnan käyttäytymistä 
koskevat pohdinnat (mt., 341–343).

Foucault’n hahmottelemassa uudessa hallin-
nan regiimissä keskeinen ajatus on suojata väestön 
luonnollisia prosesseja ja voimia liialliseksi näh-
dystä valtion hallinnalta. Se on eräänlaista val-
tion omaehtoista pidättäytymistä. Tämä ajattelu 
ei niinkään perustu pohdintoihin siitä, millainen 
valtion toiminta olisi legitiimiä, vaan sen ensisijai-
nen peruste on tehokkuus. (Tai oikeammin hallin-
nan tehokkuudesta tulee sen legitimiteetin ainoa 
peruste.) Erityisesti poliittinen taloustiede pyrki 
paljastamaan vaurauden tuotantoon ja kiertoon 
kohdistuvia säännönmukaisuuksia ja prosesseja 
sekä sitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla hallinnal-
lisilla toimilla on siihen. Näin poliittinen talous-
tiede pyrki tekemään näitä ”aikaisemmin piilossa 
olleita” mekanismeja ymmärrettäviksi, ja tämän 
tietämyksen perusteella voitiin arvioida hallintaa 
– erityisesti sitä, mikälainen hallinta voitiin ym-
märtää talouden prosessien kannalta haitalliseksi. 
Foucault’n mukaan tätä hallintaregiimiä voidaan, 
asia laajasti ymmärtäen, kutsua liberalismiksi. 
(Foucault 2010, 13–20.) 

Keskeistä liberaalissa hallinnallisuudessa on 
kriittisyys valtiota ja sen harjoittamaa hallintaa 
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kohtaan. Hallinnan tulee aina pyrkiä hyötyyn, ja 
valtion toimia tulee refl ektoida kriittisesti juuri tä-
män hyödyn kannalta. Niinpä valtion on siis pyrit-
tävä aina pidättäytymään sellaisesta hallinnasta, 
josta ei ole apua tavoitteena olevan hyödyn saavut-
tamiseksi. Hallitsijan valtaa rajoittava periaate ei 
siis ole juridiikka vaan utiliteetti. (Foucault 2010, 
44–45.) Toisin sanoen vapaus on välttämätön edel-
lytys liberaalin hallinnan tehokkuudelle. Mutta va-
pauden käyttäminen hallinnan välineenä edellyt-
tää myös jatkuvaa laskelmointia, hallintatoimien 
oikean määrän kalkylointia. Huolena on se, että 
hallintaa ei ole liikaa, eikä liian vähän. Vapauden 
optimaalinen managerointi, sen tuottaminen hal-
linnan edellytykseksi on keskeinen liberalismin 
ongelma, jota varten lännessä 1800-luvun kulu-
essa kehittyi laaja lainsäädäntö ja hallinnollinen 
koneisto. (mt., 64–65.)

Foucault esittää hallinnallistumisen teemasta 
tutkimuksissaan useita erilaisia historiallisia vari-
aatioita. Eräs tämän työn kannalta kiintoisimmis-
ta tarkasteluista koskee 1900-luvulla kehittyneitä 
liberaalin hallinnan rationaliteetteja, toisin sanoen 
uusliberalistisia hallinnan tapoja. Näistä Foucault 
(2010) käsittelee pääasiassa kahta toisilleen läheis-
tä taloustieteen perinnettä: saksalaista Ordo-leh-
den ympärille muotoutunutta ”ordoliberalismia” ja 
uusliberalismin amerikkalaista haaraa, niin sanot-
tua Chicagon koulukuntaa.10 Niiden Foucault kat-
soo syntyneen kriittisinä reaktioina 1900-luvulla 
tapahtuneeseen valtion hallinnan laajenemiseen, 
mitä edustavat esimerkiksi keynesiläinen talous-
poliittinen ajattelu, New Deal -ohjelma Yhdysval-
loissa tai Natsi-Saksa ja sen valtiojohtoinen talo-
uspolitiikka. Erityisesti ordoliberaaleilla on ollut 
Foucault’n mukaan suuri vaikutus Länsi-Saksan 
sodanjälkeiseen talouspoliittisiin käytäntöihin 
(mt., 144–145). 

Keskeinen ero uusliberaalin ja perinteisen li-
beraalin ajattelun välillä on se, että markkinoiden 
prosesseja ei uusliberaaleissa teorioissa pidetä 
enää luonnollisina. Klassisen liberalismin ajatus 
siitä, että talouden mekanismit (mm. markkinat) 
toimivat luonnollisesti, jos valtio vain pidättäytyy 
puuttumasta niiden toimintaan, on uusliberaalien 
teoreetikkojen mukaan naiivi. Keskeinen kysy-
mys sen sijaan koskee sitä, millaista valtion puut-
tumisen tulisi olla. Ordoliberalismin vastaus on, 
että valtion tulee aktiivisella puuttumisella pyr-
kiä luomaan ja edistämään toimivia markkinoita. 

10 Molempien lähtökohta on Max Weberin esittämässä aja-
tuksessa kapitalistisen rationaalisuuden irrationaalisista 
vaikutuksista yhteiskunnassa. Uusliberalistinen ajattelu 
etsii sellaista taloudellista rationaalisuuden muotoa, jol-
la voisi tehdä tyhjäksi väitteen kapitalismin yhteiskun-
nallisesta irrationaalisuudesta. (Donzelot 2008, 123.)  

Tällaisia keinoja ovat mm. hintavakauden varmis-
taminen sekä kilpailua edistävät toimet kuten kil-
pailu- ja monopoleja koskeva lainsäädäntö. Koska 
kilpailun ei nähdä toteutuvan itsenäisesti, valtion 
on toimillaan taattava sen toiminta. Arvostelun 
kohteena on puolestaan sellainen valtion puut-
tuminen, joka haittaa kilpailua. (Foucault 2010, 
133–135; Donzelot 2008, 124.) Sekä saksalaiselle 
että amerikkalaiselle uusliberalismille on tyypil-
listä kilpailun korostaminen, mikä myös erottaa 
niitä aikaisemmasta liberalistisesta ajattelusta. 
Kun klassisessa liberalismissa markkinat yhdistet-
tiin vaihtoon, nyt kilpailusta tulee markkinoiden 
perusta. Ainoastaan kilpailun nähdään takaavan 
taloudellisen toiminnan rationaalisuuden. (mt., 
118–119.) Saksalaisen uusliberalismi pyrkii asetta-
maan markkinoiden kilpailun yleiseksi yhteiskun-
taa hallitsevaksi periaatteeksi, ja amerikkalainen 
puolestaan pyrkii määrittelemään yhteiskunnan 
kaikkineen taloudellisen toiminnan alueeksi (Gud-
mand-Høyer & Hjort 2009, 106). 

Esimerkkinä uusliberalismin suhtautumisesta 
valtion taloutta sääteleviin toimiin voidaan ottaa 
esiin ordoliberaalien pohdinnat sosiaalipolitii-
kasta. Sosiaalipolitiikan tavoitteena ei Foucault’n 
mukaan tule tällöin olla kansalaisten tasa-arvo 
tulonsiirtojen muodossa, koska valtion tällainen 
puuttuminen taloudellisiin prosesseihin haittaisi 
kilpailua. Kilpailu perustuu ensisijaisesti epätasa-
arvolle, joten puuttuminen tulonjakoon nähdään 
vahingollisena. Se vie pohjaa pois kilpailuun pe-
rustuvalta rationaalisuudelta. Tulonjakoa voidaan 
käyttää vain äärimmäisissä tilanteissa (esim. py-
syvä työkyvyttömyys tai onnettomuus), jolloin kil-
pailu muutenkin on jo mahdotonta. Sen sijaan kan-
salaisten turvallisuuden takaamiseksi tulee toimia 
markkinoiden kautta, luottamalla kansalaisten 
yksityisiin sosiaalivakuutuksiin ja varmistamal-
la, että jokaisella olisi taloudellinen mahdollisuus 
hankkia itselleen sellainen. (Foucault 2010, 142–
144.) Kunhan taloudelliseen toimintaan ei puututa, 
monet muut väestöä koskeva seikat kuten sosiaali-
set suhteet, yhteisöt ja perinteet voivat olla valtion 
aktiivisen ja intensiivisen intervention kohteena 
(Gudmand-Høyer & Hjort 2009, 118–119). Tämä 
esimerkki demonstroi sitä, että sosiaalipolitiikka-
kin voi toimia niin, ettei hallinta haittaa kilpailun 
toimintaa, vaan pikemminkin tukee sitä. Sosiaali-
politiikan tavoitteena tällöin on pitää yllä kilpailun 
logiikkaa ja pitää yksilöt mahdollisimman tarkasti 
kilpailun ja sen ”tasa-arvoisen epätasa-arvon” pii-
rissä (Donzelot 2008, 124, 130). 

Samoin kuin perinteisenkin liberalismin, uus-
liberalistisen ajattelun yksi käyttömuoto koskee 
valtion toiminnan jatkuvaa arvioimista. Kun uus-
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liberaalin ajattelun keskeinen teema koskee po-
liittisen vallan käytön muokkaamista markkina-
talouden muodollisia periaatteita noudattavaksi, 
hallinnan tulee tapahtua markkinoiden ehdoilla. 
Tämä merkitsee toisaalta myös sitä, että hallinta ei 
vain säätele markkinoita, vaan markkinat – abst-
rakteina periaatteina – säätelevät hallintaa. (Fou-
cault 2010, 131–132, 138.) Markkinoista tulee malli 
julkisen hallinnan hyvälle järjestämiselle, ja mark-
kinat ikään kuin käännetään valtiota vastaan. 
Markkinoiden toiminta on, kuten Foucault asian 
muotoilee, jatkuva taloudellinen tuomioistuin, 
jossa valtio on tutkittavana. Tarve arvioida valtion 
toimintaa perustuu kyynisyydelle sen toimintaa 
kohtaan, ja hallinnan tehokkuuden kalkyloiminen 
on sen keskeinen eetos. Siihen sisältyy pyrkimys 
tehostaa valtionhallintaa sekä positivistinen usko 
arvioivaan tutkimukseen. Erityisesti amerikka-
laisen uusliberalismin reaktio 1960-luvun Ken-
nedyn ja Johnsonin hallintojen sosiaalipolitiikka-
ohjelmiin oli Foucault’n mukaan tällainen. (mt., 
246–247.) Ja samoin NPM-tyyppisen hallinnan 
kritiikin voidaan ajatella jatkavan tätä perinnettä 
vielä nykyäänkin (ks., Olsen 2008, 19–21).

Liberaalin ajattelun toinen käyttömuoto kos-
kee teoriaa yksilöstä markkinoilla toimivana sub-
jektina, taloudellisesti rationaalisena ihmisenä, 
jota Foucault (2010) nimittää homo œconomi-
cukseksi. Uusliberaali ajattelu ymmärtää homo 
œconomicuksen pohjimmiltaan yritykseksi (Don-
zelot 2008, 129). Foucault’n (2010) mukaan uusli-
beraalissa teoriassa yritys nähdään yhteiskunnan 
perusyksikkönä ja yksilötkin tulee viimekädessä 
käsittää sellaisiksi. Ajatus yrityksestä yhteiskun-
nan perusyksikkönä on läsnä ordoliberalismissa, 
mutta se viedään äärimmilleen amerikkalaisen 
uusliberalismin piirissä kehittyneessä inhimillisen 
pääoman teoriassa. Uusliberaalin hallinnallisuu-
den kannalta keskeistä on, että ihminen käsitetään 
markkinoilla rationaalisesti toimivaksi toimijaksi, 
itse itsensä yrittäjäksi. Rationaalinen yksilö pyrkii 
maksimoimaan omaa (ensisijaisesti taloudellis-
ta) etuaan. Esimerkiksi työntekijää ei tule nähdä 
vain osana työvoimaa, vaan hänet ymmärretään 
eräänlaiseksi yrittäjäksi, jonka työstään saama 
palkka ymmärretään tietyn pääoman tuottamak-
si tuotoksi. Työntekijän tulee odottaa tuottoa käy-
tössään oleville tuotannontekijöille, jotka liittyvät 
kiinteästi siihen, mitä hän on. Esimerkiksi hänen 
taitonsa, tietonsa, synnynnäiset taipumuksensa 
tai kykynsä voidaan ymmärtää hänen käytössään 
olevana inhimillisenä pääomana. Näin ollen yri-
tysmuoto yhteiskunnan perusyksikkönä yleiste-
tään koskemaan myös yksilöä: jokainen voidaan 
nähdä omalle inhimilliselle pääomalleen tuottoa 

hakevana yrittäjänä, toimipa hän millaisessa posi-
tiossa tahansa. Tämänkaltaisten analyysien myötä 
taloustiede muuttuu talouden historiallisten pro-
sessien analysoimisesta inhimillisen käyttäytymi-
sen ja ajattelun rationaalisuuden analyysiksi – sen 
pohtimiseksi, miten yksilö käyttää niitä keinoja ja 
resursseja, jotka hänellä on käytössään. Näin se 
voidaan käsittää myös yksilöiden toiminnan ohjel-
moinniksi. (mt., 222–227.) 

Kuvaavaa erityisesti amerikkalaisen uusli-
beraalin ajattelun käytölle on kuitenkin se, että 
inhimillisen pääoman teorian myötä taloudellis-
ta rationaalisuutta voidaan laajentaa myös talo-
udellisen toiminnan ulkopuolelle. Inhimilliseen 
pääomaan investoiminen ei merkitse pelkästään 
ammatillista koulutusta ja sen tuottamaa menes-
tymistä työmarkkinoilla, vaan esimerkiksi lasten-
hoitoa, terveydenhoitoa tai muuttoliikettä voidaan 
tarkastella inhimillisen pääoman kautta, ikään 
kuin sijoituksena, jolle yksilö odottaa tuottoa. 
(Foucault 2010, 229–230.) Tai toisaalta samankal-
tainen rationaalista valintaa käyttävä selitysmalli 
voidaan ottaa käyttöön vaikkapa rikollisuuden tar-
kastelemisessa (mt., 250–252.) Tässä näkyy entis-
tä laajempi yritystoiminnan muodon yleistäminen 
koskemaan kaikkea inhimillistä toimintaa, ja sen 
voi tulkita palvelevan tiettyjä tarkoituksia. Se pyr-
kii Foucault’n mukaan laajentamaan taloudellisia 
toiminta- ja ajatusmalleja, kuten kysynnän ja tar-
jonnan logiikkaa tai kustannus-hyöty -laskelmoin-
tia sosiaalisten suhteiden malliksi sekä yksilön, 
että perheen tasolle. Näin uusliberalistinen ajatte-
lu yleistää markkinoiden taloudellisen muodon sel-
laisiinkin sosiaalisiin suhteisiin, joissa perinteises-
ti ei ole käytetty rahaa vaihdon välineenä. Niinpä 
sitä käytetään tällöin myös sosiaalisen analyysin 
apuvälineenä, tapana ymmärtää sosiaalisia suh-
teita ja yksilöllistä käyttäytymistä. (mt., 242–243.) 

Kokonaisvaltaisena inhimillisen toiminnan 
mallina homo œconomicus on myös väestön hal-
linnan väline. Taloudellisesti järkevä toimija mää-
ritellään liberaalissa teoriassa yksilöksi, joka hy-
väksyy taloudellisen todellisuuden ja reagoi siihen 
rationaalisesti. Niinpä myös sen käyttäytyminen 
on ennustettavaa. Ja lopulta muuttamalla niitä 
ympäristötekijöitä, joissa yksilö tekee valintojaan, 
voidaan vaikuttaa myös hänen toimintaansa. Toi-
sin sanoen tällaisen subjektiviteetin kautta voi-
daan myös hallita ihmisiä. (mt., 270–271.) Kaiken 
kaikkiaan tällaisen hallinnan järkeilyn voidaan 
tulkita perustuvan yksilöiden rationaalisuudel-
le, ja sitä voidaan käyttää vain sikäli, kun yksilöt 
käyttävät rationaalisuutta omaksi edukseen. (mt., 
312.) Hallinta perustuu yksilöiden vapaudelle ja 
rationaaliselle toiminnalle sekä oman edun tavoit-
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telulle. Uusliberalismi siis rohkaisee yksilöitä an-
tamaan omalle elämälleen erityisen yritystoimin-
nasta ammentavan merkityksen. Kun hallinnan 
kohteeksi ymmärretään rationaalinen ja vastuulli-
nen kansalainen, erityisesti ”ympäristötekijöihin” 
vaikuttamalla ihmisiä voidaan ohjata (ks. Lemke 
2001, 202). Siispä liberalismin kehitystä ei tarvitse 
pitää vapautumisen vaan sellaisen hallitsemisen 
regiimin historiana, jossa ihmisten vapaan käyt-
täytymisen ohjaaminen on tavoitteena.  

1700-luvulla alkanut väestön hallinnalle aihe-
uttamien ongelmien pohdinta (ks. Gudmand-Høy-
er & Hjort 2009, 125) on teemana monissa muis-
sakin Foucault’n 1970-luvun töissä. Liberalistisen 
hallinnallisuuden kehitys merkitsee Foucault’n 
(1976) mukaan myös sitä, että modernin euroop-
palaisen valtion historiassa on nähtävissä kehitys 
aseisiin ja väkivaltaan perustuvasta hallinnasta 
kohti biopoliittisia hallinnan tapoja. Kun perin-
teisen suvereenin vallan viimekätinen perusta 
oli kuolemantuomiossa, uudella ajalla kehittyvä 
biopoliittinen hallinta ottaa tavoitteekseen ihmis-
elämän positiivisen sääntelyn. Tällaisella hallin-
nan teknologialla on Foucault’n mukaan kaksi eri 
puolta: toisaalta ihmisruumiin kurinalaistaminen, 
sen kouluttaminen ja sen hyödyllisyyden ja totte-
levaisuuden lisääminen integroimalla se taloudel-
lisuutta ja tehokkuutta lisääviin järjestelmiin; ja 
toisaalta ihmiselämän biologisia järjestelmiä tuke-
va mekaniikka, joka pyrkii tuottamaan väestöstä ja 
sen ilmiöistä tietoa ja säätelemään väestöä biopo-
liittisin interventioin. (mt., 182–183). Biopolitiik-
ka pyrkii edistämään ihmiselämää, vähentämään 
riskejä tai edistämään esim. syntyvyyttä, elinajan 
kestoa, terveyttä interventioin, jotka perustuvat 
tiedolle ja eksplisiittisille laskelmoinnin tavoille. 
Näin ihmisestä biologisena olentona tulee ensi 
kertaa poliittisen ajattelun kohde. Toinen biopo-
liittisen hallinnan seuraus on normin merkityksen 
korostuminen viimekädessä väkivaltaan nojaavan 
lain sijaan. (mt., 187–190.) Tosin väestöä ja sen 
elämää ja hyvinvointia koskeva hallintapyrkimys 
on tuottanut sellaisiakin hallinnan tai kurinpidon 
tekniikoita, joita ei voi pitää kovin ”liberaaleina” 
(Gudmand-Høyer & Hjort 2009, 109).      

Foucault’n mukaan modernien vallankäyttö-
tapojen kehitys liittyy vastaavien tietomuotojen 
syntyyn, ja myös ihmistä tutkivien tieteiden (scien-
ces de l’homme) synty on hänen mukaansa ollut 
merkityksellinen tässä kehityksessä. Ihmistietei-
den tuottamat totuudet toimivat ihmisyyden mal-
leina, normeina, joiden suhteen jokaista yksilöä 
voidaan arvioida. Arvioinnin edellytyksenä on se, 
että nämä mallit nähdään universaaleina, ja niitä 
voidaan soveltaa kaikkiin ihmisiin. Toisin sanoen 

samalla, kun hallinnan huolena on väestön hyvin-
vointi, normalisoivat hallintakäytännöt pyrkivät 
subjektivoimaan hallinnan kohteita myös yksilöi-
nä. Näiden mallien kautta voidaan vertailla yksi-
löitä ja asettaa heidät arvojärjestykseen keskenään 
osoittamalla kullekin oma paikkansa normaalin 
ja epänormaalin jatkumolla. (Foucault 1975, 184, 
194–196; Alhanen 2007, 144–145). Juuri normiin 
ja normalisointiin perustuva valtamekanismi syn-
nyttää yksilöivän ja yksilön subjektiviteettia tuot-
tavan biopoliittisen hallinnan strategian (Helén 
1994, 288). 

Esimerkkinä siitä, miten biopoliittinen hallinta 
toimii normalisoinnin kautta, voidaan ottaa esiin 
Foucault’n seksuaalisuutta koskeva tarkastelu. 
Seksuaalisuus on Foucault’lle yksi modernin bio-
poliittisen vallankäytön ydinalueista. Normalisoi-
vassa hallinnassa totuus itsestä on keskeinen huoli 
ja tunnustaminen sitä palveleva käytäntö. Totuus 
itsestä tuotetaan tunnustuskäytäntöjen avulla, 
joissa yksilö on saatava kertomaan avoimesti sekä 
tekonsa että ajatuksensa ja motivaationsa.  Lää-
ketieteellisissä tunnustuskäytännöissä totuus it-
sestä alistetaan tieteelliselle tiedolle normaalista 
seksuaalisuudesta sekä sen patologioista. Oikein 
suoritettu tunnustus voidaan nähdä ehtona pa-
tologisten tilojen parantamiselle. (Foucault 1976, 
90; Alhanen 2007, 145–147.) Mutta tunnustami-
nen ei käytäntönä koske vain seksuaalisuuden alaa 
koskevaa tietoa itsestä. Se on tekniikka, josta on 
tullut lännessä kaikkein korkeimmalle arvostettu 
totuuden tuottamisen käytäntö. Tunnustaminen 
on käytössä lääketieteen lisäksi ainakin oikeusis-
tuimissa, pedagogiikassa, perhe- ja rakkaussuh-
teissa. Jokapäiväistä elämään säätelevä järjestys 
on myös täynnä erilaisia tunnustamisia. Tunnus-
tusten sisällöt, kontekstit ja kohteet ovat niin ikään 
moninaisia ja jokapäiväisiä. Modernista länsimai-
sesta ihmisestä onkin tullut Foucault’n mukaan 
”tunnustava eläin”. (Foucault 1976, 78–80.) Tun-
nustamisen voidaan katsoa olevan valtakäytäntö, 
joka pyrkii ohjaamaan ihmiset elämään säädetyn 
normin mukaan, tuottamalla normatiivista jär-
jestystä. Samalla se pyrkii myös rajoittamaan ih-
misten ajattelua siitä, mitä he ovat ja voisivat olla. 
(Alhanen 2007, 149.) Tällainen tieteelliseen tietä-
mykseen perustuva valta hallitsee ihmisiä yksilöi-
nä, mahdollistaa ihmisen muokata ja tutkiskella 
omaa yksilöllistä toimijuuttaan. On huomattava, 
että normalisoivan vallan pyrkimyksenä on tuot-
taa sellainen yksilösubjekti, joka hallitsee ja ”nor-
malisoi” itse itseään. (Helén 1994, 282.) 

Modernin eurooppalaisen valtion kehitys 
1700-luvulta alkaen tuottaa siis omintakeisen val-
lankäytön muodon, joka on yksilöivä ja totalisoiva 
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yhtä aikaa. Foucault’n (1975, 31) työssä valtaa ei 
käsitetä omaisuudeksi vaan pikemmminkin stra-
tegiaksi, tietynlaiseksi toiminnaksi. Valta merkit-
see sellaista suhdetta yksilöiden tai kollektiivien 
välillä, jossa joku pyrkii vaikuttamaan jonkun 
toisen toimintaan. Se on siis toimintaa, joka pyrkii 
ohjaamaan sitä, miten muut käyttäytyvät eli ohjaa-
vat itseään (conduct of conduct). Valta voi yllyttää, 
vietellä tai suostutella toimintaan, se voi pyrkiä 
vaikeuttamaan toimintaa tai tehdä siitä helpom-
paa. Äärimmäisessä muodossaan valta kieltää tai 
estää jonkun toiminnan tai teon kokonaan. Kaikis-
sa tapauksissa valta on toimintaa, jonka kohteena 
on toisten ihmisten toiminta. (Foucault 1983, 220.) 

Keskeistä Michel Foucault’n valta-ajattelussa 
on myös se, että hän ei ajattele valtasuhteiden ole-
van jotenkin irrallisia tai erillisiä muusta inhimil-
lisestä kanssakäymisestä. Hän kirjoittaa, että ei 
ole taloudellisia ja tuotantosuhteita tai perhe- tai 
seksuaalisuhteita ja niiden lisäksi valtasuhteita tai 
mekanismeja, vaan valta on eräs aspekti kaikenlai-
sissa ihmisten välisissä suhteissa. (Foucault 2009, 
2). Tässä mielessä valta on hyvin arkipäiväistä ja 
sisältyy kaikkeen inhimilliseen kanssakäymiseen 
ja kommunikaatioon. Valta on Foucault’lle erään-
lainen peli, sillä myös vapaus tai vastarinnan mah-
dollisuus on aina osa valtasuhdetta. Valta, määri-
teltynä inhimillisten suhteiden aspektiksi on läsnä 
lähes kaikkialla, mutta tämä on mahdollista vain 
siksi, että myös vapaus on inhimillisten suhteiden 
olennainen piirre. (Foucault 2000, 291–293; Alha-
nen 2007, 122.) Vapaus siis ei ole vallan vastakohta, 
vaan sen ennakkoehto. Tässä suhteessa Foucault’n 
ajattelu eroaa perinteisemmistä valtateorioista. 

Lisäksi Foucault’lle tieto ja valta eivät ole toi-
sistaan erillisiä ilmiöitä, vaan ne liittyvät toisiinsa 
erottamattomalla tavalla. Pelkän tiedon hyödyntä-
misen ja soveltamisen sijaan valta tuottaa tietoa. 
Toisaalta ei ole myöskään sellaista valtasuhdetta, 
jolla ei olisi vastaavaa tiedon muotoa, eikä sellais-
ta tietoa, joka olisi valtasuhteiden kannalta irrele-
vantti. Vallan ja tiedon suhteiden analysoinnista 
ei siis voi lähteä tietävästä subjektista, joka olisi 
vapaa tai riippuvainen vallasta, vaan tiedetyt asiat 
ovat aina riippuvaisia tiedon ja vallan järjestelmäs-
tä ja niiden historiallisista muutoksista. Tietoa ei 
tuota tietävä subjekti toiminnallaan, vaan tiedon ja 
vallan prosessit määräävät sen, millaista tietoa voi 
pitää mahdollisena. (Foucault 1975, 32.)    

Joskus Foucault’n valtakäsitystä kritisoidaan 
väitteellä, että vallan määrittely inhimillisten suh-
teiden aspektiksi tekee vallankäytön kritisoimisen 
mahdottomaksi. Tätä on pidetty kuitenkin sikäli 
virheellisenä näkökulmana, että vaikka vallasta ei 
koskaan kokonaan voitaisikaan (tai haluttaisikaan) 

päästä eroon, voi partikulaareja vallankäytön muo-
toja silti haastaa. (Pulkkinen 1996, 156.) Toisaalta 
on esitetty myös, että Foucault ei vastusta valtaa tai 
modernia hallintaa sinänsä. Hänen ajattelunsa on 
kriittistä tiettyjä vallankäytön muotoja kohtaan. 
Hänen kritiikkinsä kohdistuu erityisesti sellaisiin 
vallankäytön ja hallinnan muotoihin, joiden hän 
katsoo pyrkivän rajoittamaan ihmisten ajattelun 
vapautta. (Alhanen 2007, 196.) Kuitenkaan Fou-
cault ei ajattele, että yksilön subjektiviteetti olisi 
vain alistavan vallankäytön tulosta. Tällainen kan-
ta on liian yksinkertaistava, vaikka monet alistavat 
järjestelmät toki toimivat toimijuutta tuottamalla. 
(Foucault 2000, 293; Hacking 1986, 235.)  

Vaikka valta Foucault’lle voikin olla yksilöiden 
välinen suhde, se ei perustu näkemykselle, jossa 
ajattelun perustaksi asetetaan käsitys valmiiksi 
olemassa olevasta yksilöstä. Tuija Pulkkisen (1996, 
145–146) mukaan Foucault’n valtakäsitystä voi-
daan pitää poikkeavana sekä perinteisestä libera-
listisesta tai angloamerikkalaisesta, että marxilai-
sesta valtakäsityksestä. Esimerkiksi Robert Dahlin 
ja Steven Lukesin esittämissä määritelmissä valta 
nähdään kahden transsendentaalisen subjektin 
välisenä suhteena, jossa toinen estää toisen liikettä, 
ja näin ollen estää tai vähentää myös vapaata toi-
mintaa ja sen mahdollisuuksia. Valta alistaa ja es-
tää toimijoita toteuttamasta omia preferenssejään. 
Se on negatiivista, ja vallasta vapautuminen on täl-
laisten valtakäsitysten keskeinen eetos. Foucault’n 
valtakäsitystä tulee pitää tätä liberaalia poliittista 
ontologiaa haastavana näkemyksenä. Tällöin valta 
nähdään identiteettiä ja subjektiviteettia tuottava-
na tekijänä, ei pelkästään toimintaa rajoittavana 
ilmiönä. Foucault’lle valta tuottaa sen, mitä pide-
tään normaalina ja mitä on mahdollista ymmär-
tää todeksi. Tällainen valta-analyysi ei myöskään 
tyydy vain siihen yleiseen huomioon, että valta on 
subjektiviteettia tuottavaa, vaan siinä keskitytään 
myös kysymään, minkälaisen vallan tuloksena tut-
kittava ilmiö on tullut olevaksi. (Pulkkinen 1996, 
154–155.) Pulkkinen (1996, 152) pitää Foucault’n 
valtakäsitystä poliittisesti merkityksellisenä juuri 
siksi, koska se eroaa perinteisestä poliittisesta teo-
riasta. Nähdäkseni juuri tämä mahdollistaa perin-
teistä käsitystä laajemman ilmiökentän näkemisen 
valtasuhteena. Tällöin genealoginen valtakäsitys 
on myös käytännölliseltä kannalta relevantti. 

Lisäksi on hyvä huomata, että vaikka vallan-
käyttö määritelläänkin arkipäiväisten yhteiskun-
nallisten suhteiden aspektiksi, tämä ei tarkoita, 
että modernien vallankäytön instituutioiden mer-
kitys kiellettäisiin. Foucault’n (1983, 222) pyrki-
mys on vain se, että valtasuhteita ei tarkasteltaisi 
instituutioiden lähtökohdista, vaan instituutioita 
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tarkasteltaisiin vallankäytön näkökulmasta. Insti-
tuutioissa käytetty valtakaan ei ole peräisin niistä 
itsestään, vaan silloinkin valta on yhteiskunnal-
listen suhteiden piirissä tapahtuvaa toimintaa. 
Pelkkien instituutioiden tutkimus ei siis riitä, vaan 
tarkastelemalla valtaa toimintaan kohdistuvana 
toimintana on mahdollista analysoida erilaisia 
vallan muotoja. Foucault näkee esimerkiksi val-
tion merkityksellisenä vallankäytön tutkimuksen 
kannalta. Valtion merkitys ei ole siinä, että se olisi 
erityinen vallan muoto, vaan siinä että useimpien 
vallankäytön muotojen on jollakin tavoin viitatta-
va valtioon. Tämä on seurausta siitä, että moninai-
set valtasuhteet ovat tulleet yhä enemmän valtion 
kontrollin piiriin. (Foucault 1983, 224.) 

Foucault’n työssään luonnostelema hallinnal-
lisuuden tutkimus on innoittanut laajan hallinnan 
analyyttisen kirjallisuuden ja keskustelun, joka on 
ottanut tutkimuksen kohteeksi nykyiset hallinta-
käytännöt (esim. Rose 1999; Miller & Rose 2008; 
Dean 1999 & 2007; Hindess 1993). Se on jatkanut 
siitä liberalististen hallintajärjestelmien tutkimus-
ta, jota Foucault hahmotteli 1970-luvun lopulla 
(ks. Hänninen & Karjalainen 1997, 9). Hallinnan 
analyytikkojen tavoitteena on soveltaa Foucault’n 
ajattelua nykyään yleisten hallitsemisen tapojen 
kriittiseen tarkasteluun. Juuri kritiikki erottaa hal-
linnan analytiikan esimerkiksi luvussa 1.1. esite-
tystä uuden hallinnan kirjallisuudesta (Rose 1999, 
19). Suomessa hallinnan analyyttistä tutkimusta 
ovat tehneet mm. Jani Kaisto ja Mika Pyykkönen 
(2010) sekä Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen 
(1997). Maaseudun kehittämisen tutkimukseen 
hallinnan analytiikkaa on soveltanut aikaisemmin 
Päivi Pylkkänen (2008). 

Mitchell Dean (1999) on määritellyt ohjelman 
hallinnan analyyttiselle tutkimukselle. Hallinnan 
analytiikassa tavoitteena on tarkastella spesifejä 
tilanteita, joissa kysymys hallinnasta tulee aktuaa-
liseksi. Siinä etusija annetaan kysymyksille, jotka 
pohtivat, miten hallinta toimii. Se ei ole vain hallin-
nan rutiinien kuvausta, vaan kysymykseksi otetaan 
myös se, miten hallinta ajatellaan ja ymmärretään 
toimivaksi. Toisaalta hallinnan analytiikassa ym-
märretään tutkimuksen kohteena olevat hallinnan 
käytännöt kokoelmiksi tai sommitelmiksi, joita ei 
voi palauttaa yhteen ideaan, ongelmaan tai funk-
tioon. Sen sijaan ne tulisi ymmärtää heterogeeni-
sistä elementeistä koostuviksi, monien historial-
listen kehityskaarten tuloksiksi ja monitahoisiksi 
sisäisiltä ja ulkoisilta suhteiltaan. Toisaalta ne on 
nähtävä luonteeltaan teknisinä hallinnan keinoi-
na, vaikka niiden taustalla onkin ideologisia tai 
arvokysymyksiä. Lisäksi hallinta nähdään ratio-
naalisena ja harkittuna toimintana: kysymys kuu-

luukin millaisia tiedon ja asiantuntemuksen ja las-
kelmoinnin muotoja siinä käytetään. Samoin kuin 
Foucault’n työssäkin, tutkimuksen kohteena ovat 
siis historialliset tekniikat, käytännöt, diskurssit 
sekä tiedon ja asiantuntemuksen alat, jotka pyr-
kivät ohjaamaan kohteidensa identiteettiä ja sub-
jektiviteettia. Analytiikassa tulee tehdä ero hallin-
tajärjestelmissä ja -projekteissa aina läsnä oleviin 
utopistisiin pyrkimyksiin. Hallinnan tekniikoita ei 
myöskään tule pitää pelkästään tiettyjen arvojen 
seurauksena, ja tutkijan tulee välttää globaaleja 
tai radikaaleja positioita tutkimuksessaan. (Dean 
1999, 27–34.) Keskeistä hallinnan analyysissä on 
se, että hallinnan nähdään muokkaavan yksilöiden 
haluja, intressejä ja identifi kaatioita. Erityisinä 
keinoina tähän voidaan nähdä juuri kielenkäyt-
tö, tieto ja asiantuntijuus – siis totuutta mää-
rittelevät järjestelmät ja käytännöt. (Rose 1999, 
28–30.) Hallinnan analytiikassakin hallinta ym-
märretään siis foucault’laisittain käyttäytymisen 
ohjaamiseksi. 

Hallinnan analytiikassa on tutkittu monen-
laisia väestön hallinnan projekteja, mutta tämän 
työn kannalta keskeinen on 1900-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä keskustelun aiheeksi noussut li-
beralismin muoto ja sellaiset hallinnan mentalitee-
tit ja strategiat, joita brittiläinen sosiologi Nikolas 
Rose on kutsunut kehittyneeksi liberalismiksi (ad-
vanced liberalism) (Rose 1996, 331). Kehittyneen 
liberalismin perusta on kritiikissä, joka läntisissä 
teollisuusmaissa on kohdistunut hyvinvointival-
tioon erityisesti 1970-luvulta alkaen sekä poliitti-
sen oikeiston että vasemmistonkin taholta. Vaikka 
valtion harjoittamaa hallintaa sen piirissä kritisoi-
daankin, kehittyneen liberaalin ajattelun keskei-
nen idea on luottamus siihen, että hallintakäytän-
töjä muuttamalla ja kehittämällä uusia hallinnan 
strategioita on mahdollista saada hallinta toimi-
maan paremmin. Kehittyneenkin liberalismin yti-
menä on siis tahto hallinta, ja hallinnan nähdään 
toimivan ennen kaikkea autonomisten kansalais-
ten vastuullisten valintojen kautta. Pyrkimyksenä 
on siis ohjata erilaisilla innovatiivisilla keinoilla 
kansalaisten käyttäytymistä. 

Miller ja Rose (2008; myös Rose 1993) näke-
vät kolmentyyppiset muutokset hallinnan tavois-
sa tyypillisinä kehittyneille liberaaleille hallinnan 
tekniikoille. Ensiksi kehittynyt liberalismi on muo-
dostanut uudenlaisen suhteen tieteellisen tiedon ja 
hallinnan käytäntöjen välille. Perinteisten ihmis-
tieteiden ohelle on syntynyt uudenlaisia taloudel-
liseen laskelmointiin ja ohjaamiseen erikoistuneita 
tiedonaloja. Näitä edustavat erilaiset ”laskennan 
taitoa”, siis arviointia ja kirjanpitoa koskevat asian-
tuntijuudet, joiden perusteella julkisen hallinnon 
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tehokkuutta voidaan tarkastella kriittisesti. Erityi-
sesti budjettikuri, tilivelvollisuus ja auditointi ovat 
tälle tietämykselle perustuvat tekniikat. (Miller & 
Rose 2008, 210–212.)  

Toiseksi kehittyneelle liberalismille on tyy-
pillistä ”sosiaalisten” hallintatekniikoiden mo-
niarvoistuminen ja autonomisoituminen. Tämä 
merkitsee verkostomaisia teknologioita, jotka muo-
vaavat autonomisten toimijoiden (mm. yritysten, 
yhteisöjen ja yksilöiden) toimintamahdollisuuksia 
ja -tahtoa, ja tavoitteena on uudenlaisten laskel-
moinnin tapojen tai tietynlaisen normatiivisen 
ajattelun iskostaminen toimijoihin. Erityisesti nä-
ennäisesti autonomisten kansalaisjärjestöjen käyt-
tö hallinnassa on nähty tyypillisenä kehittyneelle 
liberalistiselle hallintatavalle. Monia julkisia- ja 
sääntelytehtäviä, esim. suunnittelun ja koulutuk-
sen aloilla, on annettu organisaatioille, jotka ovat 
muodollisesti autonomisia, mutta joiden vapaut-
ta kuitenkin säädellään erilaisin keinoin. Sopi-
mukset, tavoitteenasettelut, indikaattorit, 
tavoitemittarit, monitorointi ja arviointi 
ovat Millerin ja Rosen mukaan tekniikoita, joilla 
muodollisesti autonomisten orgaanien toimintaa 
voi hallita. Samalla on syrjäytetty edustukselliseen 
demokratiaan liittyviä järjestelmiä ja tilivelvolli-
suuden muotoja, ja siirretty valtaa erilaisille uusille 
edustuksen muodoille, kumppanuuksille ja yhtei-
söille. (Miller & Rose 2008, 212–213.) Tosin voi 
olla syytä kyseenalaistaa se Millerin ja Rosen väite, 
että tällaisten hallintatekniikoiden käyttö edustaa 
moniarvoisuutta (Hélen 2010, 43).   

Kolmanneksi kehittyneessä liberaalissa hallin-
nassa on kyse hallinnan kohteiden uudenlaisesta 
tarkentumisesta. Kun ymmärrys kansalaisesta yk-
silönä, asiakkaana ja markkinatoimijana on lisään-
tynyt, on tullut yhä enemmän mahdolliseksi pyrkiä 
hallitsemaan ihmisiä ’itse itsensä yrittäjinä’, joiden 
oletetaan pyrkivän maksimoimaan omaa etuaan ja 
elämän laatuaan omilla rationaalisilla valinnoil-
laan. Hallinnan ongelmana tällöin on vastuullistaa 
näitä valintoja. Yksilöiden ei kuitenkaan voi olettaa 
toteuttavan valtioon kohdistuvia velvollisuuksia, 
vaan he pyrkivät toteuttamaan itseään. Hallinta 
toimiikin erilaisten ”mikro-moraalisten kenttien” 
kautta: ihmiset ymmärretään subjekteiksi, joilla 
on moraalisia sidoksia erilaisiin yhteisöihin, työ-
paikkoihin, perheisiin tai asuinpaikkoihin. Uusien 
tekniikoiden (mm. joukkotiedotusvälineiden, mie-
lipidemittausten, mainonnan ja markkinoinnin) 
myötä on tullut paremmin mahdolliseksi hallita 
yksilöitä aktiivisesti vastuullisina kansalaisina, 
jotka käyttävät vapauttaan viisaasti. Tällaiset tek-
niikat muodostavat joukon epäsuoria mekanisme-
ja, jotka pyrkivät kääntämään poliittisten, sosiaa-

listen tai taloudellisten vallanpitäjien tavoitteita 
hyveellisten ja vastuullisten yksilöiden valinnoiksi 
ja sitoutumisiksi. (Miller & Rose 2008, 213–215.)  

Kehittynyttä liberaalia hallintaa kuvaa siis po-
liittisten, taloudellisten ja moraalisten tavoitteit-
ten kokonaisuus, jossa luotetaan ennen kaikkea 
moraaliin perustuviin hallintakäytäntöihin sekä 
markkinoiden taloudellista päätöksentekoa oh-
jaavaan mekanismiin. Tässä liberaalissa hallinta-
ajattelussa keskeistä on taata kilpailuun perustu-
van taloudellisen järjestelmän toiminta ja johtaa 
yksilöitä käyttämään valinnan vapauttaan järke-
vällä ja moraalisella tavalla. (Dean 1999, 114–115.) 
Kehittynyttä liberalismia ei kuitenkaan voida pitää 
vakiintuneena hallintajärjestelmänä. Ennemmin-
kin siinä on kyse uusien hallitsemisen käytäntöjen 
ja teknologioiden kehittämisestä ja kokeilemisesta. 
Esimerkiksi sosiaalisen pääoman nimissä kehite-
tään yhä intensiivisempiä tekniikoita yhteiskun-
tien hallitsemiseen. (Coole 2009, 381.)

Esimerkiksi Rosen (1996) tunnistama ”yhteisö-
jen kautta hallinta” (government through commu-
nities) on kuvaava tarkastelu eräästä kehittyneen 
liberaalin hallinta-ajattelun mukaisesta, ”mikro-
moraalisia kenttiä” käyttävästä hallinnasta. Se 
pyrkii operationalisoimaan yksilöiden henkilö-
kohtaisia moraalisia sidoksia hallinnan välineeksi 
haastaen samalla perinteisempiä hallinnan re-
giimejä ja tekniikoita (mt., 327). Tässä ajattelussa 
hallinnan kohteena olevien yksilöiden oletetaan 
olevan aktiivisia itsensä hallinnassa. Hallintana 
ei nähdä enää kansalaisen ja yhteiskunnan välis-
ten oikeuksien ja velvollisuuksien säätelyä valtion 
kautta, vaan yksilön tulee olla uskollinen ja vas-
tuullinen ennen kaikkea niille, jotka ovat hänelle 
läheisiä ja joihin hänen kohtalonsa yhdistyy kes-
kinäisen riippuvuuden kautta. Jokaisen kansalai-
sen oletetaan toimivan erilaisissa ja moninaisissa 
verkostoissa, joiden hyvinvointia hänen ajatellaan 
tahtovan omilla valinnoillaan tukea. Ennen kaik-
kea yksilön tulee henkilökohtaisesti tuntea vastuu-
taan omasta yhteisöstään (olipa se mikä hyvän-
sä), identifi oitua siihen ja pyrkiä edistämään sen 
hyvinvointia. (mt., 330–331.) Yhteisöjen kautta 
hallinta voi esiintyä myös kritiikkinä markkinaeh-
toisuudelle korostaessaan kollektiivista solidaari-
suutta yhteisön parissa. 

Keskeinen mekanismi kehittyneessä liberaalis-
sa hallinnassa on prosessi, jota Nikolas Rose (1999, 
47–51) kutsuu kääntämiseksi (translation). Hänen 
mukaansa kääntäminen viimekädessä tekee hal-
linnan mahdolliseksi. Näissä prosesseissa raken-
netaan yhteyksiä poliittisten tavoitteiden ja hal-
littujen, muodollisesti autonomisten entiteettien 
halujen, tavoitteitten ja harkinnan välille. Tällöin 
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tavoitteena on saada yritykset, perheet tai yksilöt 
kääntämään hallinnallisia rationaalisuuksia ja 
arvoja osaksi omaa ajatteluaan, omaa elämäänsä 
koskeviksi normeiksi ja standardeiksi. Tässä mie-
lessä kääntäminen yhdistää yleiset, väestöä kos-
kevat poliittiset tavoitteet viimekädessä yksilön 
yksittäistapaukseen. Kuitenkin on syytä huomata 
myös, että kääntäminenkään ei ole merkki vain 
alistavasta vallankäytöstä. Hallitsijoiden tavoit-
teet ja hallittujen edut ovat usein yhdenmukaiset, 
ja tavoitteet useinkin palvelevat sekä hallinnan 
että hallittujen intressejä. Esimerkiksi valtion 
kansantaloudellinen etu ja yksittäisen yrityksen 
menestys on tunnusmerkillisesti tällainen jaettu 
intressi. (mt., 50). Kääntämisessä on kysymys hal-
linnasta, joka kunnioittaa hallittujen muodollista 
autonomiaa, ja joissa rationaalisuudet muotoil-
laan käytännöllisiksi toimintatavoiksi, esimerkiksi 
suostuttelun tekniikoiksi. Ne tuottavat strategioita, 
joilla subjektit voivat ymmärtää itsensä hallinnan 
tarkoittamilla tavoilla (Kaisto 2010, 58, 63).

Empiirisesti kehittyneitä liberaaleja hallin-
tajärjestelmiä tulisi tarkastella ”sommitelmina” 
(assemblage). Tania Li (2007) on tutkinut yhteisö-
jen käyttöä metsänhoitopolitiikassa ja yhdistänyt 
hallinnan analyyttistä tutkimusotetta ja etnogra-
fi sta metodologiaa. Hänen mukaansa etnografi -
nen metodi mahdollistaa hallinnallisuuden tut-
kimuksen näkökulmien laajentamisen empirian 
kautta (Li 2007, 264). Li toteaa, että hallinnalliset 
interventiot muotoillaan koneistoiksi, jotka som-
mitellaan kokoon erilaisista ja yhteismitattomista 
elementeistä. Hän tunnisti työssään kuudentyyp-
pisiä käytäntöjä, joista jokainen palvelee hallinnan 
kokonaisuutta joillakin tavoin. Näin olivat: 1) liit-
toutumien muodostaminen eri osapuolten tavoit-
teita yhteen sovittamalla; 2) asioiden esittäminen 
teknisinä yksinkertaistamalla niitä siten, että in-
terventio näyttää uskottavalta mahdollisuudelta 
ongelmien ratkaisuun; 3) tiedon oikeuttaminen 
antamalla oikeanlaisiin lopputuloksiin viittaaville 
tiedon tai asiantuntemuksen muodoille auktori-
teettiasema; 4) ristiriitojen ja epäonnistumisten 
käsitteleminen esittämällä epäonnistumiset kor-
jattavina puutteina ja ristiriidat pinnallisina; 5) an-
tipoliittisuutta edistetään rajaamalla keskustelua 
sekä esittämällä asiat teknisinä – tilanteina joissa 
ei ole kysymys arvovalinnoista mm. käyttämällä 
argumenttina asiantuntijuutta; 6) uudelleensom-
mittelu käyttämällä olemassa olevia diskursseja 
uusia tarkoituksia varten sekä uusien merkitysten 
liittäminen vanhoihin käsitteisiin ja diskursseihin. 
Näistä käytännöistä muodostuu Lin työssä kuva 
sommitelmasta, jossa heterogeeniset elementit jär-
jestetään mahdollisimman tehokkaasti toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Hallinnan elementtejä ovat. mm. 
erilaiset poliittiset tavoitteet, diskurssit, tieteelliset 
tulokset ja tiedonalat, intressit, moraaliset maksii-
mit, hallinnolliset toimenpiteet, lait ja instituutiot. 
Ne pyritään järjestämään tekniseksi hallinnan 
mahdollistavaksi kentäksi. (mt., 286; myös New-
man & Clarke 2009, 24–25.) 

Huolimatta siitä, millaisia spesifejä hallinnan 
käytäntöjä tarkasteluissa tunnistetaan, sommitel-
man käsite antaa mahdollisuuden nähdä kehitty-
neet liberaalit hallintajärjestelmät monitahoisina 
entiteetteinä, jotka eivät toimi läheskään aina loo-
gisesti. Niissä on keskenään ristiriitaisia osia, ja ne 
useinkin epäonnistuvat tavoitteittensa toteuttami-
sessa. Li (2007) näkee hallintasommitelmat myös 
kontingentteina ja historiallisina järjestelminä, 
joita muovaavat käytännölliset olosuhteet ja kiis-
tat, ja joiden kehitys ei myöskään ole lineaarista. 
Hallintaprojektien keskeinen ongelma on se, miten 
järjestelmä saadaan pidettyä kasassa ja miten este-
tään sen sisäisten ristiriitojen vuoksi aina uhkaava 
hajoaminen. Mielenkiintoista Lin näkemyksessä 
hallinnasta sommitelmana on se, että sen myötä 
hallintaa ei ainakaan jäännöksettä voi palauttaa 
yhteen hallitsijaan, poliittiseen projektiin tai suun-
nitelmaan. Sen sijaan sen kautta voi analysoida, 
millaisia erilaisia elementtejä hallintajärjestelmät 
sisältävät. 

Foucault’n työn inspiroimaa hallinnan analy-
tiikan kirjallisuutta onkin kritisoitu tavalla, joka 
on tärkeä erityisesti poliittista toimintaa tutkivalle. 
Tämä kritiikki koskee politiikan käsitteen käyt-
töä ja siten myös poliittisen toiminnan ymmärtä-
mistä. Kritiikin ydin on huomio, että hallinnan 
analytiikassa politiikkaa koskeva kielenkäyttö on 
epäselvää, jolloin epäselväksi jää myös politiikan 
ja hallinnan suhde. (esim. Hänninen 2010, 71,74.) 
Hallinnan analytiikan koulukunnan sisältä tällais-
ta kritiikkiä ovat esittäneet Barry Hindess (1997) 
sekä Pat O’Malley, Lorna Weir ja Clifford Shearing 
(1997). Hindess (1997) on kritisoinut Foucault’n 
työtä ja siihen perustuvaa hallinnan analytiikan 
näkökulmaa politiikan käsitteen suhteen liian 
suppeaksi. Hänen mukaansa Foucault ymmärtää 
politiikan lähinnä hallinnan poliittisen rationaali-
suuden merkityksessä, jolloin politiikka ja poliitti-
nen kytkeytyvät viimekädessä valtioon. Poliittinen 
rationaalisuus on sellaista valtion rationaalisuutta, 
jonka huolena on valtion ja sen alueella asuvan vä-
estön turvallisuus ja hyvinvointi. Hindess täyden-
tää tätä käsitystä Max Weberin esittämällä mää-
ritelmällä politiikasta poliittisesti orientoituneena 
toimintana. Sen mukaan politiikka on toimintaa, 
joka pyrkii vaikuttamaan valtion hallitsemiseen, 
erityisesti valtiovallan jakautumiseen. Weberi-
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läisen näkökulman avulla on mahdollista puhua 
hallinnallisuudesta vain yhdenlaisena poliittisena 
rationaalisuutena. (Hindess 1997, 261.) Foucault’n 
ajattelu ei Hindessin mukaan riittävästi pysty kä-
sittelemään erityisesti modernin liberaalin teori-
an huolta faktioiden ja puolueiden vaikutuksesta 
valtion hallintaan. Tällöin Weberin näkökulma, 
poliittisesti orientoinut toiminta – eli keskinäiseen 
kamppailuun perustuva puoluekantainen toiminta 
– puolestaan täydentää tätä näkökulmaa keskeises-
ti. (mt., 216–263.)11 

Hindessin lisäksi toisen hyvin samantyyppi-
sen kritiikin hallinnan analytiikalle ovat esittä-
neet O’Malley, Weir ja Shearing (1997). Heidän 
lähtökohtanaan on sama huomio, että politiikka 
on anglosaksisessa hallinnan analyyttisessä kir-
jallisuudessa ymmärretty vain yhtenä hallinnan 
mentaliteettina, jolloin poliittisen kamppailun on 
nähty kuuluvan hallinnan toimintaa haittaavien 
häiriötekijöiden joukkoon. Tämä politiikkaa kos-
kevan näkökulman rajallisuus estää hallinnan 
analyyttista tutkimusta ottamasta kriittisiä ja 
diagnosoivia kantoja käytännöllisiin hallintapro-
jekteihin. (mt., 504–505.) Syyksi tähän kirjoittajat 
eivät, Hindessistä (1997) poiketen, esitä Foucault’n 
ajattelua itseään – sen peruseetos on politiikan 
ymmärtämisessä kamppailuksi ja näiden kamp-
pailujen moninaisuuden edistäminen (O’Malley, 
ym., 507, 510) – vaan anglosaksisen luennan ja 
Foucault’n käsittelytyylin epätäsmällisyyden. Toi-
nen syy näkökulman rajallisuuteen on keskitty-
minen aineistojen valinnassa ”vakaviin diskurs-
seihin” arkipäiväisen puheen sijaan. Näin on ollut 
mahdollista sivuuttaa hallintaohjelmien toimeen-
panon sotkuinen todellisuus, jossa moninaiset 
kamppailutkin aktualisoituvat (mt., 511). 

Sakari Hänninen (2010) tekee artikkelissaan 
analyyttisen erottelun hallinnan politiikkaan, hal-
linnan mahdollistamaan politiikkaan sekä politiik-
kaan hallinnassa. Hänen mukaansa anglosaksinen 
luenta ei tunnista politiikkaa hallinnassa vaan kes-
kittyy hallinnan politiikkaan, siihen miten hallinta 
ehdollistaa poliittista toimintaa. Ensiksikin ”po-
litiikka hallinnassa” tutkimuksen näkökulmana 
avaisi kysymyksen keskenään kilpailevien voimien 
tai toimijoiden kamppailuista ja niiden vaikutuk-
sista hallinnan käytäntöihin. (mt., 77–78.) Toiseksi 
Foucault’n tekstien laajempi luenta mahdollistaisi 
puolueellisen toiminnan käsittämisen osaksi poli-

11 Hindessin esittämän kritiikin on kuitenkin arvioitu mene-
vän ainakin osittain ohi maalinsa. Sakari Hännisen (2010, 
74) mukaan anglosaksisen hallinnan analytiikan Fou-
cault-luentaa ei saa samaistaa itse Foucault’n työhön. 
Kysymys on siitä, miten Foucault’n ajattelua käännetty 
anglosaksiseen liberalistiseen poliittiseen ajatteluun pa-
remmin sopivaksi.

tiikkaa koskevaa ymmärrystä. Foucault on hänelle 
”antagonistinen ajattelija”, jolloin toimija voidaan 
ymmärtää kamppailun ja kannanoton konteks-
tissa, jonkun toisen vastustajana. Toimijaa ei kui-
tenkaan tule ajatella eheänä kokonaisuutena, vaan 
toimijuus ja yksilö itsessään on poliittisen kamp-
pailun kenttä. (mt., 92–93.)

Jos Foucault’n ajattelussa politiikka voidaan-
kin ymmärtää kamppailuksi, Hindessin (1997) 
ehdottaman weberiläisen politiikkanäkökulman ei 
tarvitse ajatella olevan ristiriidassa Foucault’n ajat-
telun kanssa, joskin näkökulman välttämättömyys 
voidaan kiistää. Päinvastoin, weberiläiset käsit-
teellistykset voivat tuoda hallinnan analytiikkaan 
kaivattua selkeyttä politiikan käsitteen osalta. Eri-
tyisesti sen avulla työhön voi sisällyttää jäsennelty-
jä tarkasteluja poliittisesta toiminnasta puolueelli-
sena aktiviteettina. Toinen mahdollisuus laajentaa 
hallinnan analytiikan näkökulmaa on empiirinen 
tutkimus. Jos hallinnan projekteja tutkitaan mo-
nimutkaisina ja ristiriitaisina sommitelmina niin 
kuin Li (2007) on tehnyt, näyttäytyy hallinta vä-
hemmän yhtenäisenä mentaliteettina ja enemmän 
avoimena ristiriidoille ja poliittisille kamppailuille, 
ja niiden vaikutuksillekin. Lin (2007) lisäksi myös 
Newman ja Clarke (2009) ovat laajentaneet hallin-
nan analytiikan tutkimusta totuusdiskurssien lu-
ennasta arkipäiväisen merkityksenannon alueelle 
empiirisen metodiikan avulla. 

O’Malleyn, Weirin ja Shearingin (1997) perään 
kuuluttama hallinnan analyyttisen tutkimuksen 
herkkyys käytännöllisille poliittisille diagnooseille 
ja niistä johdetuille projekteille edellyttää tietynlai-
sen normatiivisen kannan ottamista. Foucault itse 
näyttää vastustavan erityisesti alistavia vallankäy-
tön muotoja, kuten hän eräässä haastatteluistaan 
toteaa (Foucault 2000, 298–299). Samoin Senel-
lartin (2009, 390) mukaan hallinnallisuuden muo-
tojen pohdinta on erottamaton niitä vastaavien 
vastarinnan (vastakäyttäytymisen) muotojen ana-
lyysistä. Vaikka hän ei juuri politiikasta työssään 
kirjoitakaan, Foucault’n ajattelussa voidaan siis 
nähdä myös kriittisiä eetoksia, jossa pluralismin ja 
toisinajattelun mahdollisuuksien lisääminen on ar-
vona. Joskin Foucault’n ajatteluun sisältyy ehdotto-
masti myös varovaisuus kaikenlaista ”vapautumis-
ta” kohtaan ja kritiikin kohteena ovat aina jotkin 
partikulaariset vallan muodot, ei valta tai sen ta-
voittelu sinänsä (Foucault 2000, 298–299). Näen 
itse, että empiirisen tutkimusasetelman ohella 
weberiläinen, politiikka puolueellisena toimintana 
-näkökulma voi auttaa pohtimaan myös pluralis-
min problematiikkaa uuden hallinnan käytäntöjen 
kontekstissa. Ja tässä pyrkimyksessä Kari Palosen 
(1993; 2003a) työ on nähdäkseni käyttökelpoinen.
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2.2  POLITIIKKA TOIMINTANA

Kun puhe politiikasta on hallinnan analyyttisissä 
tutkimuksissa usein epämääräistä, on tärkeää täy-
dentää hallinnan analyyttistä näkökulmaa myös 
muilla politiikan käsitteellistyksillä. Tässä tehtä-
vässä käytän hyväkseni Kari Palosen (1993, 2003a) 
politiikan käsitettä koskevaa työtä, joka perustuu 
pitkälti Max Weberin käsitykselle politiikasta toi-
mintana. Tämä näkökulma on käyttökelpoinen en-
nen kaikkea, koska se tarjoaa selkeyttä puheeseen 
politiikasta, ja sen myötä on myös mahdollista eri-
tellä hallinnan ja politiikan suhdetta. 

Politiikka-termiä on tapana käyttää monilla 
erilaisilla tavoilla. Palonen (2003a) on eritellyt po-
litiikka-termin neljää eri käsitettä tai ajatusmuotoa 
sekä niistä seuraavia mahdollisuuksia. Näitä ovat 
englanninkielen ”policy”, ”polity”, ”politicking” ja 
”politicization”. Paloselle politiikka on aktiviteetti, 
joka jakautuu politikoinnin (politicking) ja politi-
soinnin (politicization) aspekteihin, ja joiden tilal-
listavia rajakäsitteitä policy ja polity ovat (Palonen 
2003b, 471; Palonen 2003a, 184). 

Palosen mukaan politikointi (politicking) on 
keskeisin ajatusmuoto politiikan ymmärtämiseksi 
toiminnaksi. Se merkitsee performatiivisia toimia 
kamppailussa valta-osuuksista tai niiden uudel-
leenjaosta. (Palonen 2003a, 175, 177.) Politikointi 
merkitsee siis valtaosuuden tavoittelua, ei vallan 
käyttöä. Palosen omaksuman weberiläisen näke-
myksen mukaan valta on politiikan ”peliväline”, 
jonka kautta yksistään on mahdollista toimia po-
liittisesti. Se, joka ei tavoittele valtaa toisin sanoen 
politikoi, on tuomittu olemaan ilman sitä. Mutta on 
huomattava myös, että politikoinnissa kysymys on 
valtaosuudesta. Kukaan, joka osallistuu kamppai-
luun vallasta, ei jää täysin osattomaksi siitä. Tässä 
mielessä politikointiin liittyy tasa-arvoistava piir-
re. Yksinvalta on poliittisesti toimivien keskuudes-
sa mahdotonta, ja käytännössä lähes mikä tahansa 
asiantila on mahdollista muuttaa valta-osuudeksi. 
(Palonen 2003a, 172–173.) Valta-aseman käyttö 
puolestaan muuttuu politikoinniksi, valtaosuuden 
tavoitteluksi vasta sitten, kun se kohtaa vastarintaa 
ja alkaa tukahduttaa sitä. Politikointia voitaisiin 
pitää ennen kaikkea tietyllä tapaa tasa-arvoisten 
ja suhteellisesti vallattomien, toimijoiden toimin-
tamuotona, ja siihen liittyy usein tietty juonittelu, 
taktikointi tai taidon, tyylin ja viisauden käyttö. 
Politikoinnin reunaehtoja ovat pluraalisuus, kon-
fl iktisuus sekä kontingenssi. Politikointiin sisältyy 
vastarinnan mahdollisuus, vaikkei se välttämättä 
edellytäkään aktuaalista vastarintaa. Politikointi 
on monisubjektista toimintaa, ja lisäksi sen ”tulok-
set” ovat ennustamattomia, yleensä jotakin muuta 

kuin kenenkään politikoijan tavoittelemat tavoit-
teet. (Palonen 1993, 96–106.)

Politisointi (politicization) puolestaan pyrkii 
avaamaan uutta mahdollisuuksien horisonttia, 
luomaan politikoinnille uutta tilaa esittämällä asi-
oita poliittisina – kontingentteina. Samalla se luo 
tilaa vaihtoehdoille ja kiistoille. (Palonen 2003a, 
175, 181.) Politisoiva toiminta on tulkintaa, jossa 
asioiden väistämättömyys kyseenalaistetaan. Asiat 
voisivat olla toisinkin, minkä seurauksena toimin-
nan mahdollisuus tai politiikan pelivara laajenee. 
Politisoimiseksi voidaan nähdä myös polityn laa-
jentaminen. Tällöin se, mitä ei ennen nähty poliit-
tisena, aletaan politisoinnin seurauksena ymmär-
tää sellaiseksi. (Palonen 1993, 128–131.) Huomion 
arvoista on myös, että Palosen mukaan (1993, 138) 
politikointi ja politisointi ovat riippuvaisia toisis-
taan: ennen politisointia ei voi olla politikointia-
kaan, mutta politisointi ei realisoi politikointia, 
vaan luo vain mahdollisuutta sille. Se, mikä näh-
dään poliittisena, on aina seurausta politisoivasta 
tulkinnasta. Mikään ei ole luonnostaan poliittista, 
mutta mitään ei luonteensa perusteella voi myös-
kään sulkea ulos poliittisten asioiden piiristä. Po-
litisointi on usein myös uutta luovaa toimintaa, 
mahdollisuuksien keksimistä sinne, missä niitä ei 
aikaisemmin ajateltu olevan. (Palonen 2003a, 182.) 

Policy puolestaan merkitsee politikoivan toi-
minnan säätelyä ja koordinointia joidenkin kei-
nojen ja tavoitteitten suhteen. Termi suomentuu 
ehkä politiikkalinjaksi, toimenpideohjelmaksi, 
suunnitelmaksi tai projektiksi, jonka moninaiset 
toimet yhdistetään tietyn nimen alle. Toisaalta se 
on määritelty myös politikoinnin suoraviivaiseksi 
linjaksi, joka pyrkii vakiinnuttamaan toiminnan 
riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Politiikassa po-
licyksi ymmärrettynä pyritään siis rajoittamaan 
kontingenssia ja käyttämään valtaa tiettyjen ta-
voitteitten toteuttamiseen tulevaisuudessa. Policy 
on toimintana normatiivis-teleologista. Se 
arvottaa tulevaisuuden nykyhetken yli, ja pyrkii 
toteuttamaan tämän vision. Siihen kuuluu myös 
asiantilojen normatiivinen arviointi. Toisin sanoen 
policy-toiminta pyrkii joihinkin ennustettaviin tu-
loksiin. (Palonen 2003a, 175–176; Palonen 2003b, 
470–471.) Policyn pyrkimys rajoittaa kontingens-
sia sisältää myös ideaalin yksiselitteisestä kielestä, 
jolla ohjelma voidaan määritellä. Tällainen rajoit-
taminen on kuitenkin viimekädessä mahdoton-
ta, ja kaikki suunnitelmat tai ohjelmat ovat aina 
avoimia tulkinnalle. (Palonen 1993, 209.) Lopulta 
kontingenssin täydellinen rajoittaminen on siis po-
licyllekin mahdotonta, vaikka sellainen ideaali tä-
hän ajatusmuotoon sisältyykin. Tilallisten metafo-
rien lisäksi policyä voidaan tulkita myös ajallisesti. 
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Tällöin policy vallankäyttönä voidaan nähdä puo-
lestaan seurauksena joistakin politikoinneista ja 
konfl ikteista, jotka edeltävät sitä (Palonen 2003b, 
470). Näin policykin voidaan nähdä poliittisena 
toimintamuotona. Polit-sanastosta policy on käsit-
teenä ehkä lähimpänä sitä, mistä hallinnan analy-
tiikassa puhutaan hallintana.  

Polityä puolestaan voitaisiin pitää metafori-
sena tilana, joka erottaa ”politiikan alaa” muiden 
ilmiöiden alueista. Ymmärrettynä toiminnan kä-
sittein se koostuu aikaisemmista politisoinneista, 
niistä asioista, jotka on jo hyväksytty poliittisiksi. 
Näin ollen se merkitsee myös poliittisen toiminnan 
liikkumavaraa, tiettyä aiemmista politikoinneis-
ta ja politisoinneista muodostunutta ”saavutettua 
etua”, joka vähintäänkin sanattomasti rajoittaa uu-
sia politisointeja. (Palonen 2003a, 179.) Toisaalla 
polity on määritelty politiikan areenaksi tai siksi, 
mikä on varmasti politisoitu tiettynä aikana. (Pa-
lonen 2003b, 470–471.) Polity siis mahdollistaa po-
litikoinnin tietyssä sfäärissä, mutta pyrkii samalla 
estämään uusien politisointien mahdollisuutta. 
Polity ja politisointi asettuvat siis tietyllä tavoin 
vastakkaisiksi käsitteiksi, joista toinen pyrkii laa-
jentamaan politikoinnin mahdollisuuksien alaa ja 
toinen rajoittamaan sitä. (Palonen 1993, 139.) Näin 
ollen siis polity voidaan ymmärtää tilalliseksi aja-
tusmuodoksi, joka pyrkii rajoittamaan ja säätele-
mään kontingenssia hieman samaan tapaan kuin 
policykin. Mutta politykin voidaan nähdä poliitti-
sena myös ajallisen käsitteellistyksen kautta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jotkin politisoinnit edeltävät 
aina polityä. (Palonen 2003b, 470.) 

Paloselle politikointi ja politisointi ovat aspek-
teja politiikan käsittämiseksi toiminnaksi, missä 
erilaisilla mahdollisuuksilla (kuten kielellä, ajalla 
jne.) pelaaminen korostuvat. Esimerkiksi uusien 
toimintamahdollisuuksien löytäminen ja keksi-
minen voidaan tulkita politisoivaksi operaatioksi, 
joka mahdollistaa uudenlaista politikointia. Po-
licy ja polity taas pyrkivät rajoittamaan, koordi-
noimaan ja säätelemään näitä mahdollisuuksia 
ainakin, jos ne ymmärretään tilallisin metaforin. 
Toisaalta myös policy ja polity on aina mahdollista 
nähdä poliittisina, joko ajallisin metaforin, tai sit-
ten niiden tuottamien tilanteiden tarjoamien mah-
dollisuuksien (kuten kielen monitulkintaisuuden) 
kautta. Vaikka ne pyrkivät kontingenssin rajoitta-
miseen, ne eivät koskaan siinä täysin onnistu. 

Mielenkiintoista tässä politiikan käsitteellis-
tyksessä tämän tutkimuksen kannalta on se, että 
kaikissa näissä neljässä politiikka -termin 
määritelmässä (tai peliaikatilassa) voidaan 
myös nähdä kysymys omanlaisistaan toimin-
tamalleista ja eetoksista, ja sen myötä myös 

subjektiviteetin muodoista. Paloselle poliitti-
set kysymykset ovat aina myös henkilökysymyk-
siä – aina on joku joka toimii (Palonen 1993, 211). 
Poliittinen toimijuus voidaan kiteyttää niin, että 
politiikan subjekti on se, joka kamppailee policy-
monopolin tavoittelua vastaan. Tähän sisältyy plu-
raalisuus ja konfl iktisuus ja tilanteen kontingenssi 
on ilmeinen – kamppailun tulokset ovat ennalta ar-
vaamattomia. (mt., 214.) Tällaisia tulkinnan mah-
dollisuuksia Palonen itse on avannut erilaisia po-
liitikkotyyppejä luonnostellessaan (mt., 226–228). 
Toisena esimerkkinä voidaan nostaa esiin polii-
tikon ja byrokraatin erilaiset eetokset suhteessa 
toiminnan päämääriin. Byrokraatin kunnia-asia 
on totella määräyksiä, vaikka itse pitäisikin niitä 
hölmöinä, ja pitää toiminnan päämääriä annettui-
na. Poliitikon omavastuisuus puolestaan merkitsee 
vaatimusta päämäärien itsenäiseen asettamiseen. 
(mt., 255.) Siispä politikoivia ja policy-toimijoita 
ohjaa erilainen etiikka. Ymmärrän siis etiikan, 
toimijan suhteen itseensä, poliittisen toimijuuden 
kannalta keskeiseksi kysymykseksi. Käsitän tällöin 
poliittisen toiminnan eräänlaiseksi historialliseksi 
ja kontingentiksi eettisen toiminnan muodoksi, 
johon kontekstuaaliset tekijät, kuten vaikkapa po-
liittiset instituutiot vaikuttavat, mutta joihin sitä 
ei voi jäännöksettä palauttaa. Tämä pätee esimer-
kiksi edustuksellisen demokratian käytäntöihin 
ja niihin kytkeytyneisiin poliittisen toiminnan 
muotoihin. Demokratian on myös kirjallisuudessa 
ajateltu edellyttävän sekä eliiteiltä että kansalaisil-
ta instituutioiden lisäksi tietynlaista poliittista 
”mikroetiikkaa” (Setälä 2003, 101; Brennan & 
Lomasky 1993, 168–169).  

Sekä paloslaiselle, että foucault’laiselle näkö-
kulmalle lienee yhteistä myös jonkinlainen poli-
tikoivan toiminnan normatiivinen arvottaminen 
ja sen myötä myös pluralismin korostaminen 
arvona. Joka tapauksessa politiikka toimintana 
-näkökulman yhdistäminen Foucault’n hallinnal-
lisuuden muotojen tutkimukseen edellyttää täl-
löinkin transsendentaalisen subjektikäsityksen 
hylkäämistä (vrt. Pulkkinen 1996). Yksilöä toimi-
jana ei poliittisen toiminnan erilaisia mahdolli-
suuksiakaan pohdittaessa saa asettaa analyysin 
alkupisteeksi, vaan yksilön subjektiviteetti voidaan 
itsessään nähdä poliittisen toiminnan merkitys-
tä koskevan käsitteellisen kamppailun kenttänä. 
Tällöin kukin poliittisen toiminnan aspekteista 
edellyttää toimijoilta myös erityisiä mentaliteet-
teja ja valmiuksia. Politiikan käsitteellisellä nelija-
olla voidaan myös paremmin päästä kiinni siihen, 
millaisia poliittisen toiminnan positioita erilaiset 
hallinnan regiimit ja niiden tuottamat diskurssit 
tarjoavat kohteilleen. Tässä kehyksessä on mah-



38HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

dollista kysyä, miten toimivaa subjektia hallinta 
tahtoo tuottaa: salliiko etiikka politikointia tai po-
litisointia. Samalla kysymys voi koskea esimerkik-
si sitä, kenellä tai millaisella toimijalla on oikeus 
politikoida ja millaisia keinoja käyttäen. Lisäksi 
näkökulman perusteella voidaan avata myös hal-
linnan poliittisuutta. Millaisten politikointien tai 
politisointien tuloksena hallinnan sommitelmia 
voi pitää? 
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3.  AINEISTOT JA MENETELMÄT 

kenttätyömenetelmien kehittelijöistä oli Bronis-
law Malinowski, jonka 1910- ja 20-luvulla tehtyjen 
tutkimusten vaikutus etnografi an menetelmiin on 
huomattava (esim. Tedlock 2000, 456–457). Var-
haisille etnografi oille oli leimallinen näkökulma, 
jossa tutkimuskohde, ”primitiivinen” kulttuuri 
rakentui suhteessa tutkijoiden omaan, moderniin 
eurooppalaiseen kulttuuriin. Toisaalta etnografi -
an toisen juuren, varhaisen sosiologisen tradition 
tavoitteena oli erityisesti Chicagon kaupungin tar-
kastelu ihmisluonnon ja yhteiskunnan laboratorio-
na. Tämän tradition kulta-aikaa oli maailmansoti-
en välinen aika. Keskeistä tälle koulukunnalle oli 
yhteiskuntatieteellisten menetelmien, erityisesti 
laadullisen tutkimuksen (mm. osallistuva havain-
nointi, elämäntarinat, case-tutkimus) kehittely ja 
keskittyminen sosiaalisten ongelmien tutkimuk-
seen. (mm. Deegan 2001, 14–16, 21–20; Adler & 
Adler 1987, 9). Kiinnostuksen kohteina olivat usein 
huono-osaiset: kulkurit, maahanmuuttajat, nuori-
sorikolliset tai Amerikan musta väestönosa. Mo-
lemmille näistä varhaisista perinteistä oli yleistä 
positivismi ja realismi. Yhteistä oli myös se, että 
molemmissa traditiossa havainnointi kohdistui 
toisiin: joko kotimaisiin huono-osaisiin tai kaukai-
siin kulttuureihin (Vidich & Lyman 2000, 40, 47.)

Antropologit alkoivat toisen maailmansodan 
jälkeen yhä enenevässä määrin tutkia myös omia 
kulttuureitaan, ”kehittyneitä” läntisiä yhteiskuntia. 
Monet tekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. 
Ensinnäkin Aasian ja Afrikan entisten siirtomai-
den anti-kolonialistisen taistelun myötä läntinen 
etnosentrinen ajattelu alkoi saada yhä enemmän 
kritiikkiä osakseen, mikä heijastui myös siirto-
maavaltaan kytkeytyneeseen etnografi seen tutki-
mukseen. Tietoisuus osallisuudesta kolonialismiin 
herätti antropologeissa huomattavaa itsekriitti-
syyttä. Kritiikki heijastui myös evolutionaariseen 
epistemologiaan, johon perinne oli pohjautunut. 
Toiseksi myös käytännölliset mahdollisuudet 
”primitiivisten” kulttuurien tutkimukseen kape-
nivat. Mutta myös kylmän sodan aikana jatkettiin 
kulttuurien vertailemista erityisesti sosiologian 
piirissä ja modernisaation käsitteen turvin. Täs-
sä oli edelleen läsnä vahva positivistinen lataus ja 
usko yhteiskuntien evoluutioon. (Vidich & Lyman 

Tässä luvussa esittelen tutkimusmenetelmäni ja 
aineistoni. Tutkimuksessa sovellan tulkitsevaa 
etnografi sta tutkimusotetta toimintaryhmä-
työn poliittisuuksien tutkimukseen. Etnografi a-
maisen menetelmän valintaa perustelee tutkimuk-
seni empirian painottuminen ”ruohonjuuritason” 
hallinnan tutkimukseen. En kuitenkaan ole aivan 
uskollinen etnografi sen kirjoittamisen ja analyysin 
konventioille, vaan pyrin yhdistämään analyysiini 
myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen tyylejä 
ja käsitteitä. Diskurssinalyyttistä tutkimustapaa 
käytän avuksi empiiristen aineistojeni luennassa, 
ja sillä pyrin laajentamaan analyysiäni kielen-
käytön systemaattisempaan tarkasteluun. Tämän 
kaltainen metodinen joustavuus ja näkökulmien 
moninaisuus on toki nähty yleisenä etnografi sel-
le tutkimukselle muutoinkin (esim. Atkinson ym. 
2001, 2). 

Ensin käsittelen etnografi sen tutkimuksen pe-
rinnettä, jonka ymmärrän kolmella tavalla: kent-
tätyön tapana, tulkinnan tapana ja kirjoittamisen 
tyylinä. Seuraavaksi käsittelen aineiston tulkinnan 
menetelmääni, diskurssianalyysiä. Tämän jälkeen 
esittelen empiiriset aineistoni: teemahaastattelut, 
osallistuvan havainnoinnin ja kirjalliset lähteet. 
Luvun lopuksi valotan osaa omaa suhdettani tut-
kimuskohteeseeni ja maaseutupolitiikan kenttään. 

3.1  ETNOGRAFIA: 

 KENTTÄTYÖ JA TULKINTA

Etnografi a on tutkimusperinne, jonka juuria voi-
daan paikantaa toisaalta (kulttuuri- tai sosiaali)
antropologiseen vieraitten kulttuurien tutkimuk-
seen ja toisaalta Chicagon koulukunnan varhaiseen 
sosiologiaan. Antropologisen etnografi an perinne 
syntyi ennen kaikkea länsimaiden kiinnostukses-
ta vieraita ja ”primitiivisiä” kulttuureita kohtaan. 
Varhaiselle etnografi alle olikin tyypillistä tutkia 
länsimaille eksoottisia ”toisia”. (Vidich & Lyman 
2000, 40.) Vakiintuneeksi tieteenteon tavaksi et-
nografi an voi sanoa kehittyneen noin 1900-luvun 
taitteen tienoilla. Eräs keskeisimmistä etnografi an 
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2000, 44–45.) Viimeistään 1970-luvun taitteessa 
itsekriittisyys etnografi en piirissä johti syvälliseen 
tutkimuksen menetelmien ja epistemologisten pe-
riaatteitten uudelleen arviointiin. Tässä yksi kes-
keinen merkkipaalu oli Malinowskin alkuperäis-
ten kenttämuistiinpanojen julkaisu vuonna 1967, 
joka asetti hänen metodologiansa objektiivisuuden 
kyseenalaiseksi. Tässä itsekriittisessä prosessissa 
syntyi siis etnografi sen tiedon poliittisen, metodi-
sen ja epistemologisen kriittisen refl ektion tarve, 
joka on johtanut erityisesti kulttuuriantropologian 
parissa realistisen ja positivistisen tieteenideaalin 
hylkäämiseen. (Tedlock 2000, 464.)   

Etnografi nen tutkimustapa voidaan ymmärtää 
tutkimukseksi, jossa ensi-käden tietoon pyrkivällä 
kenttätyön tekemisellä ja tulkinnalla, ensisijaisesti 
osallistuvalla havainnoinnilla on keskeinen rooli 
(mm. Atkinson ym. 2001, 4–5). Kenttätyö on et-
nografi assa ensisijainen ”tiedon” lähde. Perinteisin 
etnografi nen kenttätyön menetelmä on osallistuva 
havainnointi, mutta havainnoinnin ja kenttämuis-
tiinpanojen lisäksi etnografi sessa tutkimuksessa 
on usein sovellettu monia muitakin menetelmiä. 
(Clammer 1984, 64–65.) Osallistuva havainnointi 
kentällä on kuitenkin edelleen antropologian kes-
keisin tiedonkeruumenetelmä ja etnografi n tär-
kein itseymmärryksen lähde (Atkinson ym. 2001, 
2). Osallistuvassa havainnoinnissa, kuten yleensä 
etnografi sessa tutkimuksessa keskeistä on tutkijan 
”uppoutuminen” tutkimuskohteeseensa, syvälli-
sen näkemyksen saavuttaminen tutkimuksen koh-
teena olevasta ilmiöstä tai kulttuurista. (Clammer 
1984, 68.) 

Barbara Tedlockin (2000) mukaan etnografi -
an tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan historial-
lisesti, poliittisesti ja henkilökohtaisesti tarkasti 
paikannettuja kuvauksia, selvityksiä ja tulkintoja 
inhimillisestä elämästä ja toiminnasta. Se voi pitää 
sisällään monenlaisia menetelmiä, mutta yhteistä 
etnografi selle tutkimukselle on pyrkimys asettaa 
tutkimuksen kohteena olevat erityiset tapahtumat 
ja ymmärrykset laajempaan merkityskontekstiin. 
Etnografi a on siis kenttätyön käytäntö, mutta myös 
materiaalin tulkinnan tapa ja kirjoittamisen gen-
re. (mt., 455.) Toisaalta etnografi an tarkoitukseksi 
voidaan määritellä sen osoittaminen, miten elämä, 
sosiaalinen toiminta tai merkityksenanto yhdessä 
(elämis)maailmassa näyttää järkevältä jonkin toi-
sen kulttuurin tai perinteen näkökulmasta (Agar 
1986, 12). Tällöin etnografi sen tutkimuksen merki-
tys on riippuvainen – paitsi tutkimuskohteesta ja 
tutkijan suhteesta siihen – myös yleisön luontees-
ta: etnografi nen tutkimus toimii välittäjä kahden 
maailman välillä. Etnografi a ei tässä tehtävässä ole 
subjektiivista eikä objektiivista, se on tulkinnallis-

ta. (Agar 1986 19.) Tällöin sen tehtävänä on tuottaa 
uutta tulkintaa kentällä kerätyn tutkimusaineis-
ton perusteella. Etnografi sen tutkimuksen arvo-
na voidaankin pitää ilmeisten tulkintojen, kuten 
vaikkapa rasististen ennakko-oletusten problema-
tisointia (mt., 48–49). Tämä huomio on monessa 
suhteessa tämänkin tutkimuksen tärkein menetel-
mää koskeva tavoite. 

Etnografi nen tutkimus liittyy hermeneuttiseen 
tieteenteorian traditioon, jossa keskeistä ei ole se-
littäminen ja kausaalisuhteiden löytäminen vaan 
ymmärtäminen. Siinä tulkintojen voidaan ajatella 
muodostuvan niin sanotun hermeneuttisen kehän 
mukaisesti. Tulkinnassa osien ja kokonaisuuden 
suhde on kehämäinen. Voimme ymmärtää tietyn 
havainnon vain kokonaisuuden, kontekstin perus-
teella. Mutta kokonaisuus ei ole annettu vaan voi 
tulla ymmärrettäväksi vain osien tulkitsemisen 
myötä. Näin konteksti vaikuttaa osan tulkintaan, 
ja osien tai yksittäisten havaintojen tulkinta taas 
muuttaa itse kokonaisuuden tulkintaa. Tätä osi-
en ja kokonaisuuden vastavuoroista liikettä voi-
daan pitää tulkitsemisen perusrakenteena. (Tontti 
2005, 60.)    

Vaikka etnografi assa keskeistä on läheisyys, 
syvällisen ymmärryksen muodostaminen tutki-
muskohteesta, kenttätyöhön ja erityisesti osallis-
tuvaan havainnointiin on tästä huolimatta nähty 
kuuluvan perinteisesti myös tietty etäisyyden 
pito. Tieteellisen tarkkailun harjoittajana etno-
grafi n rooliin on perinteisesti kuulunut pysytellä 
”kohteliaan etäisyyden päässä” tutkimuksen koh-
teistaan. Ennen kaikkea tämä kohtelias etäisyys 
on nähty tutkijan asennetta koskevana tekijänä, 
jonka tarkoituksena on säilyttää puolueettoman 
tarkkailijan rooli. Esimerkiksi puolueeton tutkija 
ei tunne kohdettaan kohtaan sympatiaa, vaikka 
myötäeläminen onkin tunnustettu tärkeäksi; hän 
ei usko kohdettaan, vaikka kunnioitus onkin tär-
keä edellytys; hän ei identifi oidu tutkimuskohtee-
seensa, vaikka ymmärrys onkin tutkimuksessa 
keskeistä. Perinteisesti etnografi assa on nähty vaa-
rana täydellinen kohteiden tapojen omaksuminen, 
”going native”. (Tedlock 2000, 457.) Tässä mielessä 
osallistuva havainnointi on sisäisesti ristiriitai-
nen käsite: objektiivinen havainnointi edellyttäisi 
puolueettomuutta ja sivullisuutta, osallistuminen 
taas edellyttää mukaanmenoa ja läheisyyttä. Te-
dlockin mukaan viimevuosikymmeninä on alettu 
yhä enemmän siirtyä ”osallistuvasta havainnoin-
nista osallistumisen havainnointiin”, jolloin tutkija 
voi itse esiintyä keskeisenä osana tutkimustaan ja 
kenttätöiden tuottamaa aineistoa. (mt., 471.) Niin-
pä perinteinen puolueettoman havainnoitsijan 
rooli on kyseenalaistettu.    
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Muiden muassa Patricia ja Peter Adler (1987) 
ovat käsitelleet erilaisia kenttätyöntekijän roole-
ja etnografi sen tutkimuksen piirissä. He jakavat 
erilaiset roolit kolmeen luokkaan, perifeeriseen 
jäsenyyteen, aktiiviseen jäsenyyteen ja täyteen jä-
senyyteen, missä on kysymys siitä, miten tiiviisti 
tutkija sitoutuu ja osallistuu tutkittavaan kulttuu-
riin. Kaikissa näissä rooleissa kenttätyöntekijän 
tavoitteena on osallistua kentän ja sen jäsenten 
arkipäiväiseen toimintaan joko keskeisemmin tai 
löyhemmin. (mt., 32–35.) Tämän tutkimustavan 
keskeinen peruste on nähdä tutkija itse ja hänen 
kokemuksensa relevanttina tutkimuksen tuotta-
mana tuloksena, joka ei vain haittaa tulkitsemista, 
vaan jota voidaan käyttää hyväksi. Adlerien mu-
kaan ”going native” -ilmiökin voi siis olla tutkijan 
aktiivinen tavoite silloin, kun pyritään täydelliseen 
jäsenyyteen ja sen myötä erilaisen yhteiskunnal-
lisen kokemusmaailman ymmärtämiseen. Tätä 
Adler ja Adler (1987, 84) pitävät suurimpana erona 
”jäsenyysroolien” ja perinteisemmän osallistuvan 
havainnoinnin välillä. 

Kenttätyön erilaisia rooleja on pohdittu muis-
sakin teksteissä. Teoreettisesti kenttätyötekijän 
roolien voidaan ajatella vaihtelevan täydellisen 
havainnoijan ja täydellisen osallistujan välillä 
(Hammersley & Atkinson 1995, 104). Kullakin roo-
lilla voidaan nähdä omat hankaluutensa ja etunsa. 
Paradoksaalisesti asteikon ääripäiden ongelmat 
on nähty samankaltaisina, erityisen rajoittavina 
(mt., 107). Vaikka samaistumista kohteeseen ei 
enää nähdäkään vain vahingollisena asiana, myös 
tiettyä perifeerisyyttä voidaan edelleen pitää hyö-
dyllisenä. Tällöin tutkijalla on pääsy sisälle kentän 
maailmaan, mutta ulkopuolisena hänellä on kui-
tenkin mahdollisuus tehdä erilaisia ja oivaltavia 
tulkintoja. Ilman tällaista tilaa etnografi n tehtä-
vänä on vain kirjata kentän toimijoiden näkökul-
mia sitä juurikaan tulkitsematta. Mutta perifeeri-
syys (yhtä aikaa sisä- ja ulkopuolisena olo) ei ole 
helppo positio, siinä tutkija joutuu kohtaamaan 
roolinsa epävarmuuden jatkuvasti. (mt., 112–113.) 
Hammersleyn ja Atkinsonin (1995, 115) mukaan 
ilman tiettyä etäisyyttä tutkimuskohteesta ja sen 
tuottamaa analyyttistä tilaa tutkimus on vain au-
tobiografi nen selostus henkilökohtaisesta ”käänty-
myksestä”. Tosin tämänkaltaisellakin tutkimuspo-
sitiolla on varmasti omat etunsa.

Kenttätyössä on aina kyse myös henkilökohtai-
sesta tyylistä, ja kenttätyöaineiston tuottamisessa 
voi käyttää erilaisia tutkimustekniikoita (Clammer 
1984, 69). Tutkimustekniikat etnografi sen tutki-
muksen alalla vaihtelevat tekstien keräämisestä ja 
lukemisesta aina kyselytutkimuksiin. Clammerin 
(1984, 84–85) mukaan ainakin kolmella tekijällä 

on ilmeisiä vaikutuksia kenttätyön tyylin valin-
taan: Ensinnäkin tutkijan ja kenttätyöntekijän per-
soonallisuus ja taipumukset vaikuttavat. Toisaalta 
tutkimusongelman luonne on tärkeä kenttätyön 
tyyliin vaikuttava seikka. Erityisesti tutkimuksen 
taustalla olevat fi losofi set ja teoreettiset ajatteluta-
vat näkyvät kenttätyössä. Kenttätyön tyylin tulee 
siis heijastaa teoreettisia intentioita sekä ideolo-
gisia esioletuksia tutkimuksen kohteen luontees-
ta. Kolmanneksi kenttätyön tyylin valinta kertoo 
yhtälailla myös käytännöllisten olosuhteiden 
tutkijalle aiheuttamista rajoituksista. Etnografi a 
kenttätyön kirjallisena tulkintana on aina moniin 
erilaisiin kenttätyön tyyleihin liittyvien ajatusten 
tuotetta, ja edellyttää onnistuessaan myös kykyä 
yhdistellä erilaisia tiedonkeräämisen tapoja sekä 
kykyä improvisaatioonkin. (Clammer 1984; Hut-
tunen 2010, 59)  

Samalla, kun etnografi sessa tutkimuksessa 
on luovuttu positivistisesta tieteenideaalista, on 
hylätty myös ajatukset siitä, että etnografi set se-
lonteot kuvaisivat sosiaalista todellisuutta suoralla 
ja epäproblemaattisella tavalla. Tämä liittyy ylei-
semmin realistisen tieteenfi losofi an kyseenalais-
tamiseen (Hammersley & Atkinson 1995, 14). Pi-
kemminkin yleistä on ajatella, että etnografi sessa 
tutkimuksessa tutkija on itse tutkimusväline, joka 
ei ole tutkimuksen ulkopuolella, jolloin vaatimus 
tarkastelun objektiivisuudesta on kyseenalainen. 
Tämän vuoksi tutkijan oman roolin ja position 
sisällyttäminen tutkimukseen on keskeinen arvo 
analyysissä, jota tulee käyttää hyväksi. Kenttätyön 
tuottamaa aineistoa ei tule ottaa itseisarvoisena, ja 
tärkeää on, että tulkinnoista tehdään eksplisiittisiä 
(mt., 19). 

Clifford Geertzin mukaan etnografi sen tutki-
muksen keskeisin määrittäjä intellektuaalisena 
pyrkimyksenä on tiheä kuvaus (thick description). 
Geertzille tutkija itse on kentällään tutkimusväli-
ne, ja tarkoituksena ei ole tallentaa, mitä tapahtuu, 
vaan ymmärtää toimintaa määrittävien merkitys-
ten kerrostumia. Siispä tutkimuksen kohteena on, 
miten toiminnan/tapahtumien merkitykset koe-
taan ja tulkitaan. Näitä merkitysten kerrostumia 
Geertz kuvaa myös monimutkaisiksi käsitteelli-
siksi rakenteiksi, joihin yksilöt on sidottu ja jotka 
usein ovat eriskummallisia, epäsäännöllisiä tai 
tiedostamattomia. Nämä rakenteet etnografi sen 
tutkijan tulee ensin käsittää ja siten esittää teks-
tissä. (Geertz 1973, 6–10.) Näin ollen etnografi a on 
Geertzille pikemminkin tulkinnallinen operaatio 
kuin havainnointia, se on inhimillisen toiminnan 
tulkinnan tulkintaa, merkitysten ymmärtämi  stä. 

Tässä mielessä etnografi nen tulkinta on ”toisen 
asteen” tulkintaa. Tutkimuksen kohteena olevat ih-
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miset toimivat aktiivisesti, tulkitsevat maailmaa, 
ja etnografi  tekee tulkinnan tästä tulkinnasta. 
Tärkeää on tällöin erottaa tulkitseva tutkimus sen 
kohteesta. Etnografi sen kuvauksen merkitys ei ole-
kaan kyvyssä löytää kentältä vastaansanomatto-
mia faktoja vaan siinä, missä määrin se onnistuu 
selventämään, ”mitä tapahtuu”. Toisin sanoen et-
nografi an tarkoituksena on vähentää epäselvyyttä 
tutkimuskohteensa osalta ja sitä tuleekin arvioida 
ennen kaikkea sen mukaan, miten se tässä teh-
tävässä onnistuu. Viimekädessä etnografi sessa 
tulkinnassa on kysymys siitä, että yksittäisistä 
havainnoista tai tapahtumista tulkitaan esiin so-
siaalinen diskurssi – tehdään se näkyväksi ja kir-
jataan. (Geertz 1973, 15–19.) Geertzin keskeisinä 
epistemologisina innoituksen lähteinä on nähty 
toisaalta Wittgensteinin ajatukset kielifi losofi asta 
ja toisaalta Ricoeurilta lainattu ajatus siitä, että 
kulttuurin tulkinnan tulisi olla samanlainen ope-
raatio kun tekstin tulkinnan (Faubion 2001, 43). 

Ainakin tavoitteensa ja epistemologisten pre-
missiensä osalta Geertzin näkemys tiheästä kuva-
uksesta tulee lähelle Kari Palosen (1988) ajatuksia 
tekstin tulkinnasta politiikan tutkimuksessa. Palo-
sen mukaan tekstin tulkinnan tarkoitus ei ole tuot-
taa ymmärrystä sinne, missä sitä ei aikaisemmin 
ole ollut, vaan tuottaa uusi tulkinta. Ymmärtämi-
sen sijaan tulkinnan tarkoitus on paremmin ym-
märtäminen. Tällöin onnistunut tutkimus on joh-
tanut siihen, että tutkija on joutunut tarkistamaan 
aikaisempia käsityksiään. Palosen mukaan tutki-
musta ei voida nähdä prosessina, jossa käsitykset 
korvautuvat tiedolla, vaan kaikkien tutkimusten 
tuloksena on ”vain” uusia käsityksiä. Kaikki tulkin-
nat ovat lopulta vajavaisia, eikä tulkinta koskaan 
anna tyhjentävää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. 
Toisaalta jokainen tulkinta on kiistettävissä ja jo-
kaiselle tulkinnalle voidaan esittää vastaväitteitä ja 
vaihtoehtoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kaikkia tulkintoja tulisi pitää samanarvoisina. Tul-
kinta tutkimuksena merkitsee Paloselle juuri eron 
tekemistä naiivin ja problematisoivan tulkinnan 
välille. Tosin tämä tarkoittaa myös sitä, että joskus 
kyselemätön arkiymmärrys voi tulkintaprosessin 
kuluessa osoittautuakin paremmaksi kuin yrityk-
set korvata sitä. (mt., 14–16.) Ehkä suurin ero Pa-
losen ja Geertzin tulkintakäsityksien välillä löytyy 
tutkimuksen kohteesta. Kun Palonen näkee tutki-
muksen kohteena yleensä lähtökohtaisesti tutun 
ilmiön, politiikan, josta jokaisella on jonkinlainen 
ennakkokäsitys, Geertzin lähtökohtana on yhä pe-
rinteinen ”vieraiden” kulttuurien tutkimus. Tällai-
sesta tulkinnan kohteesta tutkijalla ei yleensä voi 
olla paljon ennakkokäsityksiä. Läheisen ilmiön 
uusi tulkinta voi olla hankalampi saavuttaa kuin 
ennestään vieraan kohteen tulkinta. 

Kenttätyön ja tulkintatavan lisäksi etnografi aa 
voidaan pitää myös kirjoittamisen tyylinä. Tässä 
keskustelussa keskeinen vedenjakaja on ollut Clif-
fordin ja Marcusin vuonna 1986 toimittama teos 
Writing Culture (Atkinson ym. 2001, 3). Cliffordin 
(1986, 6–8) mukaan etnografi sta kirjoittamista 
määrittää joukko vaikutusvaltaisia konventioita: 
1) Kontekstuaalisesti etnografi aa määrittää tietty 
sosiaalinen ympäristö, josta kirjoittaminen am-
mentaa. 2) Se käyttää tiettyjä retorisia ilmaisun 
konventioita. 3) Kirjoittaminen tapahtuu tietyissä 
institutionaalisissa rakenteissa, joita ovat mm. pe-
rinteet, oppialat ja yleisöt. 4) Etnografi an voi laji-
tyypillisesti erottaa toisista genreistä. 5) Etnografi a 
on myös politiikkaa, sillä valta kuvata ja edustaa 
kulttuurista todellisuutta on epätasaisesti jaettu 
ja joskus kiistanalainen. 6) Ja lopuksi kaikki nämä 
konventiot ovat historiallisia ja muuttuvia. Clif-
fordin, kuten Geertzinkin, mukaan etnografi nen 
kirjoittaminen on myös välttämättä puolueellista, 
kirjoittajansa tuottamaa ja tässä mielessä ”fi ktii-
vistä”. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö etnogra-
fi sta tutkimusta voitaisi pitää totena. Etnografi nen 
totuus, kuten Palosen tulkinta, on aina epätäydelli-
nen ja osittainen. Mutta silloin, kun tutkija on itse 
tietoinen oman näkökulmansa puutteellisuudesta, 
tämän voi kääntää myös eduksi. Toisin sanoen tut-
kijan tietoisuus omasta poliittisesta ja epistemo-
logisesta näkökulmastaan ei tarkoita sitä, etteikö 
olisi mahdollista tietää mitään. Sen sijaan se johtaa 
ymmärrykseen siitä, mitä todellisuuden osaa tai 
aspektia tämä tieto koskee. (mt.) Ennen kaikkea 
tulisi ymmärtää ja olla tietoinen siitä, että jokai-
sessa näkökulman valinnassa on kysymys myös 
tietynlaisesta valta-asemasta. 

Clifford kuvaa etnografi sta kirjoittamista anek-
dootin avulla:     

”Ethnographers are more and more like the 
Cree hunter who (the story goes) came to Mon-
treal to testify in court concerning the fate of 
his hunting lands in the James Bay hydroelec-
tric scheme. He would describe his way of life. 
But when administered the oath he hesitated: 
‘I’m not sure I can tell the truth … I can only tell 
what I know.’” (Clifford 1986, 8)   

Etnografi sen kirjoittajan tulisi ennen kaikkea olla 
tietoinen siitä, ”mitä hän tietää”. Tämä on huomio, 
jonka erityisesti antropologisen etnografi an kolo-
nialistinen historia on opettanut. Kukaan havain-
noija ei ole kohteensa ulkopuolella vaan samalla, 
kun kirjoitetaan ”toisesta”, rakennetaan myös 
itseä. (mt., 9–10). Toisin sanoen Cliffordin (1986, 
22) keskeinen teesi on, että ei ole yhtä objektiivista 
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perustaa ja näkökulmaa, josta kulttuurin tulkintaa 
voisi tehdä. Sen sijaan varteenotettavaa ja luotetta-
vaa tutkimusta voi tehdä aina useammasta erilai-
sesta näkökulmasta. 12

Tulkinnan tavoitteista riippuen myös erilaisten 
teoreettisten apuvälineitten käyttö on mahdollista. 
Geertzin mukaan etnografi nen tutkimus pyrkii 
ymmärtämään sitä, ”mitä tapahtuu” ja tässä pro-
sessissa ei tarvitse lähteä alusta – joka kerta tuottaa 
uutta teoriaa, omia erityisiä tulkinnallisia apuväli-
neitä. Sen sijaan aikaisempia tutkimuksia, tulkin-
toja tai teorioita tulee soveltaa sikäli, kun niistä on 
apua. Lisäksi ”kenttätyön ulkopuolisia” käsitteiden 
järjestelmiä voidaan tiheän kuvauksen prosessissa 
käyttää tekemään havaintoja tieteellisesti kuvaa-
vammiksi. Teorian avulla on Geertzin mukaan 
mahdollista pyrkiä tekemään laajempia johtopää-
töksiä spesifi ssä kontekstissa tuotetun materiaalin 
tiheärakenteisista havainnoista. Lopulta tulkinta 
riippuu aina käytössä olevasta käsitteellisestä jär-
jestelmästä, siksi teoreettinen ymmärrys on aina 
osa materiaalin tulkinnan prosessia. (Geertz 1973, 
27–28.) Siispä Geertzkään ei rajaa tutkimusta pel-
kästään tutkittavien omiin näkökulmiin ja merki-
tyksiin (esim. Raatikainen 2004, 107). 

Hyvin samalla tavoin myös Hammersley ja 
Atkinson (1995, 214) näkevät etnografi sessa tut-
kimuksessa mahdollisena pyrkiä etsimään apua 
teoreettisista lähteistä. Tällöin teorian avulla voi 
etsiä mahdollisuuksia ymmärtää aineistoa uudella 
tavalla. Oletuksena on, että erilaiset teoriat sallivat 
erilaiset näkökulmat. Etnografi sessa tutkimukses-
sa keskeinen kysymys onkin dialogi kentän ja teori-
an välillä. Tämä ongelma koskee viimekädessä sitä, 
miten kääntää kentällä havaitut merkitykset (esim. 
puhuttu kieli) ja arkipäiväinen kokemus etnografi -
seksi tutkimustekstiksi. (Marcus 1986, 184.) Sama 
ongelma koskee myös makro-tason teorioiden ja 
selitysmallien suhdetta mikro-tason merkitysjär-
jestelmiin. George E. Marcus (1986, 169) käsittelee 
kolmea mahdollista ratkaisua siihen ongelmaan. 
Ensiksikin makro-järjestelmä voidaan nähdä 
pelkkänä yhteenvetona mikrotason tilanteista ja 
prosesseista. Toiseksi makrotason järjestelmä ja 
sen vaikutukset voidaan nähdä lukuisten mikro-
tason tilanteiden ja prosessien ei-tarkoitettuna tu-
loksena. Kolmanneksi makroteoria voidaan nähdä 
tulkintana, selitysmallina, joka tutkimuksen koh-
teena oleviin mikrotason prosesseihin liittyy, ja 
jonka avulla niitä voi selittää. Näistä ensimmäistä 

12 Paul Rabinow (1986, 257) huomauttaa, että vaikka sekä 
tieteelliset että arkipäiväiset tulkinnat tekevät maailmaa 
ymmärrettäviksi, ne usein palvelevat erilaisia tarkoituk-
sia. 

Marcus pitää mahdottomana (mt.) ja kolmas tulee 
lähelle tulkinnallista tutkimusotetta.      

Oma tavoitteeni tutkimuksessa on so-
veltaa tulkitsevaa etnografi sta tutkimus-
perinnettä politiikan tutkimukseen, ensi-
sijaisesti Foucault’n fi losofi an tarjoamassa 
tulkintakehyksessä. Tämän teoreettisen tul-
kintakehyksen näen antavan mahdollisuuden tuot-
taa tulkintaa ja ymmärrystä siitä hallinnan ja de-
mokratian välisestä paradoksista, joka nähdäkseni 
usein uutta hallintaa koskevaan ymmärrykseen 
liittyy. Etnografi sen tutkimuksen soveltamisessa 
seuraan tulkinnallista analyysitapaa politiikan 
tutkimukseen aikaisemmin kehitelleiden tutki-
joiden, Dvora Yanowin (2000) sekä Cris Shoren 
ja Susan Wrightin (1997) näkökulmia. Shoren ja 
Wrightin (1997, 17) mukaan antropologinen nä-
kökulma hallintaprojektien tutkimukseen pyrkii 
syrjäyttämään ja horjuttamaan sellaisia itsestään 
selvinä pidettyjä oletuksia ja merkityksiä, jotka 
hallitsevat nykyisyyttä. Sen tarkoituksena on teh-
dä havaittavaksi kielellisesti konstruoituja rajoja 
ja tulla tietoiseksi nykyisten merkitysrakenteiden 
historiallisuudesta ja kontingentista luonteesta. 
Tässä suhteessa foucaultlaisella teorialla ja ny-
kyisyyttä tutkivalla etnografi sella tutkimuksella 
on paljon yhteistä. Molemmat ovat kiinnostuneita 
tämänhetkistä maailmaa ohjaavien ja jäsentävien 
rationaalisuuksien ja mentaliteettien analyysistä. 
Antropologiassa tämän kaltainen metodologinen 
joustavuus on aina ollut tyypillistä. (mt.) Oma teo-
reettinen lähestymistapani, Foucault’n ajattelusta 
ammentava hallinnan analyysi, on tässä suhteessa 
hyvin lähellä sitä tutkimusnäkökulmaa, jota Shore 
ja Wright kehittelevät työssään. 

Etnografi sella menetelmällä voidaan nähdä 
myös eräs erityinen hyöty hallinnan analyysin 
kannalta. Tietyn sosiaalisen ryhmän tai kulttuurin 
sisällä toimivien henkilöiden voi olla vaikea nähdä 
oman toimintansa tai merkityksiensä kontingent-
tiutta tai historiallista luonnetta tai täysin selittää 
toimintaansa ja sen vaikuttimia. Tällöin erityisesti 
post-strukturalistisesti suuntautunut etnografi a 
voi tarjota uutta näkökulmaa silloin, kun tutkija 
pyrkii muodostamaan kohteestaan ”toisen asteen” 
tulkintaa. (Denzin & Lincoln 2000, 19.) Tällaisen 
pyrkimyksen voidaan katsoa olevan keskeinen 
myös Foucault’n fi losofi assa. Tietyt historialliset 
ajattelun perinteet ohjaavat käytännön toimintaa 
tavoilla, joista ihmiset itse eivät välttämättä ole tie-
toisia. Tällöin ajattelua ja sen vaikutusta toimintaan 
ei itse huomata. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, 
että käytännöt ovat liian ilmeisiä ja liian lähellä. 
Tämän kaltainen etääntyminen itsestään selvänä 
pidetyistä ajattelutavoista on myös Foucault’n työn 
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yksi pyrkimys. (Alhanen 2007, 31–32.) Toisaalta 
foucaultlaisen analyysin avulla on mahdollista 
tarkastella myös tulkinnallisten käytäntöjen histo-
riallista luonnetta, niiden muuttumista, katkoksia 
ja kehittymistä (Miller & Fox 2004, 47).  Niinpä tul-
kitsevan, etnografi sen lähestymistavan voitaisiin 
sanoa olevan arvokas Foucault’n työstä ammenta-
valle hallinnan analyyttiselle tutkimukselle.      

Toisaalta myös Dvora Yanow (2000) on mie-
lenkiintoisella tavalla kehitellyt tulkitsevaa otetta 
julkisen hallinnan (policyn) tutkimukseen. Hänen 
menetelmänsä muistuttaa niin ikään etnografi aa, 
vaikka hän itse nimittääkin sitä tulkitsevaksi poli-
cyanalyysiksi (Interpretive Policy Analysis). Yano-
win tulkitsevassa tutkimustavassa keskeistä on 
se, että tutkijaa ei nähdä policyä tutkiessaankaan 
kohteensa ulkopuolella. Ja lisäksi inhimillinen 
toiminta ja sen tuotteet kuten hallinnolliset do-
kumentit, lainsäädäntö ja toimeenpano nähdään 
sekä instrumentaalisesti rationaalisena toiminta-
na, että tiettyjen merkitysten ilmaisuina (mt., 6). 
Tulkitsevassa tutkimustavassa etsitään ongelmia 
ja jännitteitä ensiksikin siitä, mitä tutkija odot-
taa näkevänsä ja mitä hän politiikkajärjestelmän 
käytäntöjen parissa kokee. Näin voidaan selittää, 
miksi politiikka ymmärretään eri tavoin erilaisissa 
yhteyksissä. (mt., 8.)

 Yanowin tulkitseva menetelmä tutkii yhtäältä 
toimintapolitiikkojen merkityksiä – esimerkiksi 
sellaisia arvoja, tunteita ja uskomuksia, joita po-
litiikat ilmentävät. Lisäksi sen tarkoituksena on 
selvittää, miten näitä merkityksiä välitetään ja tul-
kitaan eri yleisöille. (Yanow 2000, 14.) Tällöin po-
litiikkajärjestelmissä erilaisissa rooleissa toimivat 
toimijat ymmärretään omien toimintapiiriensä ja 
tilanteidensa asiantuntijoina. Erityisen keskeinen 
näkökulma tulkitsevassa tutkimuksessa on se, että 
siinä ei anneta jollekin toimijoiden ryhmälle tai 
jollekin tulkintatavalle etusijaa asiantuntijuuteen, 
mahdollisuutta esittää ”oikea tulkinta”. Tavoittee-
na on sen sijaan ymmärtää ja saada esiin monia 
ääniä ja tulkintoja ja merkityksiä. Niinpä Yanowin 
(2000, 19) mukaan on mahdollista löytää myös uu-
sia ajatuksia ja tulkintoja politiikkadiskurssien pii-
riin ja toisaalta nostaa keskustelua toiselle tasolle. 
Tällaista mahdollisuutta voitaisiin pitää etnogra-
fi sen tutkimuksen käytännöllisenä hyötynä tutki-
muksen kohteena olevalle politiikkajärjestelmälle 
itselleen.

 

3.2  DISKURSIIVISET KÄYTÄNNÖT

Diskurssin käsite on keskeinen tutkimuksessani 
erityisesti aineistojen tulkinnan kannalta. Omak-
sun diskurssianalyysistä käsitteeellisiä välineitä, 
joilla pyrin laajentamaan empiiristen aineistojen 
tulkintaa kielenkäytön ongelmatiikkaan. Toki 
etnografi akin ymmärrettynä Geertzin (1973) ti-
heäksi kuvaukseksi eli kulttuurin ”toisen asteen” 
tulkinnaksi on eräänlaista diskurssianalyysiä. 
Siinäkin tehdään tulkintaa merkitysrakenteista 
tietyssä määritellyssä historiallisessa ja kulttuuri-
sessa kontekstissa (vrt. Phillips & Hardy 2002, 6, 
9). Tässä työssä soveltamani diskurssianalyysi on 
ottanut vaikutteita toisaalta etnometodologisen 
diskurssianalyysin perinteestä – erityisesti Potte-
rin ja Wetherellin työstä – ja toisaalta ja foucault-
laisesta genealogisesta tutkimuksesta. 

Diskurssia ei ole kuitenkaan helppo määritel-
lä yksiselitteisesti, ja on olemassa useita erilaisia 
diskurssianalyysin tyylejä. Yleistä niille kaikille 
kuitenkin on, että diskursiivisessa tutkimusta-
vassa annetaan kielelle ja kielenkäytölle keskei-
nen arvo sosiaalisessa todellisuudessa. Kielen ei 
vain nähdä representoivan todellisuutta, vaan sen 
voidaan nähdä muokkaavan sitä. Toisaalta kielen-
käyttö voidaan ymmärtää toiminnaksi, eikä pu-
heita ja tekoja eroteta toisistaan. Diskurssi voidaan 
siis nähdä diskurssianalyysin tutkimuskohteena, 
mutta toisaalta diskurssianalyysi voi viitata myös 
tietynlaisiin teoreettisiin tai epistemologisiin posi-
tioihin (esim. Macgilchrist & Hout 2011, 4). Phillips 
ja Hardy (2002, 6) määrittelevät diskurssianalyy-
sin tutkimuskohteeksi sen, miten sosiaalisesti 
tuotetut ideat ja objektit on luotu ja miten 
niitä ylläpidetään tietyssä paikassa ja ajassa. 
Toisin sanoen heille diskurssianalyysi tutkii sosi-
aalisen konstruoinnin prosesseja ja näkee nämä 
prosessit kielellisinä. Phillips ja Hardy erottavat 
diskurssianalyysin muista sosiaalista todellisuut-
ta ymmärtävään pyrkivistä tutkimustraditiois-
ta siinä, että tällöin huomio kohdistetaan ennen 
kaikkea tiettyyn historiallisuuteen: siihen miten 
diskursiivinen todellisuus muuttuu. (mt.) Tätä ajat-
telua seuraten diskurssi voidaan siis määritellä kie-
lellisesti välittyneeksi ja kielen ohjaamaksi tavaksi 
tulkita sosiaalista todellisuutta – yksinkertaistaen 
historialliseksi tavaksi puhua ja ajatella jostakin 
asiasta. Samalla tavoin Shore ja Wright (1997) puo-
lestaan määrittelevät diskurssin ideoitten tai aja-
tusten kokoelmaksi, joista ideologiat muodostuvat. 
Ja heidän mukaansa antropologinen diskurssin 
tutkimus koskee diskursiivisten käytäntöjen po-
liittisuutta. Tässä keskeinen kysymys on, kenellä 
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on valta määritellä. (mt., 18.) Valtakysymykset ovat 
heille keskeinen diskurssianalyysin tutkimuskoh-
de. Diskurssit voidaan nähdä myös käytäntöinä, 
jotka muokkaavat systemaattisesti niitä objekteja, 
joista ne puhuvat. Näin diskurssien tutkimuksen ei 
tarvitse rajoittua puheeseen, vaan se voi käsitellä 
diskursiivisen teemaa myös muiden, esimerkiksi 
ruumiillisten käytäntöjen osalta. (Husa 1995, 43; 
Macgilchrist & Hout 2011, 4)

Etnometodologisesti orientoitunut diskurs-
sianalyysi on yksi niistä traditioista, joista olen 
ottanut vaikutteita tähän työhön. Tätä perinnettä 
edustaa mm. Margaret Wetherellin ja Jonathan 
Potterin (1988) työ. Etnometodologia perustuu 
fenomenologiseen fi losofi aan, ja sen perustana on 
Harold Garfi nkelin ajattelu ja huomio siitä, että so-
siaalinen toiminta on riippuvaista itsestään selvinä 
pidetyistä järkeilyn menetelmistä. Jaetut järkeilyn 
menetelmät muodostavat Garfi nkelin mukaan 
implisiittisiä ymmärryksiä sosiaalisista tilanteis-
ta, joiden perusteella on mahdollista ymmärtää 
sitä, mitä sosiaalisissa tilanteissa tapahtuu. Jär-
keilyn menetelmillä nähdään myös normatiivinen 
tausta, eli ne muodostavat tietynlaisen moraalisen 
järjestyksen. (Heritage 1988, 127–128; Raatikai-
nen 2004, 100–104.) Toisin sanoen etnometodo-
logiassa tutkimuskohteeksi otetaan jokapäiväinen 
maailma, jonka ajatellaan olevan normatiivisesti 
vahvistettu. Ja erityinen huomio kohdistetaan tut-
kittavien omiin selontekoihin (Raatikainen 2004, 
103).  

Wetherell ja Potter (1988) määrittelevät dis-
kurssin sosiaaliseksi käytännöksi, jolla on omat 
erityispiirteensä ja vaikutuksensa. Tämäkin 
määritelmä liittyy ajatteluun kielen sosiaalista 
todellisuutta muokkaavasta luonteesta. Sen intel-
lektuaalisiksi innoittajiksi on mainittu mm. pu-
heaktiteoria, etnometodologia, semiologia ja post-
strukturalismi. Wetherellin ja Potterin mukaan 
ihmiset käyttävät diskursseja asioiden tekemiseen 
– niillä on omat funktionsa. Diskurssin funktiot 
eivät kuitenkaan ole ilmeisiä, puheessa suoraan 
tarkasteltavissa, vaan ne ovat analyysin tuloksia 
tai löydöksiä. Niiden löytäminen on heille diskurs-
sianalyysin tavoite. (mt., 168–170.)  

Wetherellin ja Potterin (1988, 170–172) mu-
kaan diskurssit ja niiden vaikutukset voi saada 
näkyviin tarkastelemalla puhetapojen variaatiota. 
Sosiaalisen todellisuuden kuvaamiseen ei usein-
kaan ole yhtä itsestäänselvää tapaa, ja maailmaa 
koskevat kuvaukset voivat vaihdella myös sen mu-
kaan, mitä kielellä tehdään. Kielenkäytön variaati-
ot ovat Wetherellille ja Potterille analyyttisiä johto-
lankoja siihen, mitä yksittäiset tekstit tai diskurssit 
pyrkivät tekemään. Konstruktiivinen käyttö si-

sältää vihjeitä siitä, millaisia kielellisiä resursseja 
diskurssi sisältää, millaista aktiivista valikoimista 
diskurssin muodostamisessa tehdään sekä millai-
sia käytännöllisiä vaikutuksia diskurssilla voi olla. 
Huomion arvoista on lisäksi se, että diskursseilla 
voi olla myös tahattomia ideologisia vaikutuksia 
tai seurauksia. Niinpä puheella ja tekstillä voidaan 
tulkita olevan funktioita silloinkin, kun niitä tuot-
tavat ihmiset eivät ole tietoisia puheensa vaikutuk-
sista, vaan pitävät tuottamiaan merkityksiä vain 
todellisuuden kuvauksina. (mt., 168–170.)

Diskurssianalyysissä tulee keskittyä kielen-
käytön yksityiskohtien tarkasteluun. Vaikka Wet-
herellin ja Potterin (1988, 170–172) näkemys dis-
kurssianalyysistä lähteekin siitä oletuksesta, että 
maailmaa voi kuvata monin tavoin ja kuvaus voi 
olla vaihtelevaa ja epäjohdonmukaista, se ei tarkoi-
ta, ettei diskursseissa olisi säännönmukaisuuksia. 
Säännönmukaisuuksia eri tekstien välillä on mah-
dollista löytää, ja näitä säännönmukaisuuksia he 
nimittävät tulkinnallisiksi repertuaareiksi. 
Tulkinnalliset repertuaarit ovat kielellisiä ”raken-
nuspalikoita”, jotka koostuvat tietystä joukosta ter-
mejä, asian esittämisen tyylejä ja sääntöjä.  Niillä 
on myös oma sisäinen logiikkansa. Repertuaarien 
avulla puhujat rakentavat omaa versiotansa todel-
lisuudesta. (mt.) Tulkintarepertuaari on analyytti-
nen käsite, joka voidaan tunnistaa arvoasetelmak-
si, jonkin asian kuvaamisen tyyliksi, sanastoksi, 
joka yksittäisessä lausumassa tai selonteossa muo-
toillaan ja aktivoidaan. Diskurssi lopulta mahdol-
listaa tietynlaisten tulkinnallisen repertuaarin 
käyttöönoton, tai voidaan ajatella, että se koostuu 
tietystä rajatusta joukosta mahdollisia tulkinnal-
lisia repertuaareja (mt). Wetherellille ja Potterille 
diskurssi ilmenee siis viimekädessä säännönmu-
kaisuutena erilaisten tulkintarepertuaarien vari-
aatiossa. 

Wetherellin ja Potterin käsitystä diskurssi-
analyysistä on kritisoitu siitä, että heillä analyysin 
kohteena on vain haastatteluissa tuotettu puhe. 
Erityisesti tämä kritiikki koskee tulkinnan kon-
tekstualisointia. Muiden aineistojen käyttäminen 
voisi olla arvokas tiedonlähde sosiaalisen toimin-
nan taustalla olevien tekijöiden ymmärtämisessä.  
(Hammersley 2008, 124.) Wetherellin ja Potterin 
keskittyminen vain puheeseen selittyy pitkälti 
heidän etnometodologisella orientaatiollaan, joka 
painottaa arkisten tilanteitten merkitystä dis-
kursiivisten käytäntöjen tuottamisessa. Etnome-
todologinen perinteen on sanottu jopa rajaavan 
tutkimuksen kohteen vain tutkittavien omien ym-
märrysten tutkimukseen (Raatikainen 2004, 104). 
Sen vuoksi laajempien historiallisten analyysien 
yhdistäminen tutkimukseen on tärkeää ja tarjoaa 
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hyödyllisiä tulkintamahdollisuuksia. (ks. Miller & 
Fox 2004.) Myös Phillipsin ja Hardyn (2002) mu-
kaan diskurssianalyysissä on kysymys diskurssien 
historiasta, ja siksi on syytä tulkita useampaa kuin 
yhtä tekstiä13. Mikään teksti ei sisällä diskurssia 
kokonaisuutena, eikä myöskään ole ymmärrettävä 
itsessään. Tekstien väliset suhteet, muutokset ja 
uudet tekstuaaliset muodot itse asiassa muodos-
tavat diskurssin historiallisena ilmiönä. Samoin 
aina on kiinnitettävä huomiota siihen historialli-
seen kontekstiin, jossa teksti on tuotettu ja josta se 
on löydetty tulkinnan kohteeksi. (mt., 5.) Toisaalta 
Phillips ja Hardy myös näkevät diskurssianalyysin 
hyödyllisenä sosiaalisen todellisuuden ”poliittisuu-
den” tutkimuksessa. Tällöin voidaan kysyä vaikka-
pa sitä, miten itsestään selvinä pidetyt käsitykset 
todellisuudesta suosivat joitakin ryhmiä joidenkin 
toisten ryhmien kustannuksella. (mt., 15.) 

Otan tutkimukseeni vaikutteita myös genealo-
gisesta tutkimustavasta, erityisesti osallistumista 
koskevan puheen historiallisuuden tarkastelussa. 
Esimerkiksi Dreyfusin ja Rabinowin (1983) mu-
kaan genealogisen tutkimuksen tavoitteena on 
tarkastella nykyisten poliittisten teknologioiden 
historiaa. Tämä historian tutkimus on kuitenkin 
suuntautunut nykyisyyteen, kuten mm. Ilpo Helén 
(2005) on esittänyt. Genealogia pyrkii selvittä-
mään sitä, miten nykyisyys on tullut mahdollisek-
si, millaisia kiistoja ja pyrkimyksiä nykyisyyden 
historia sisältää. Genealogian pyrkimys on ennen 
kaikkea kriittinen, sen kautta on mahdollista ym-
märtää nykyisyydessä itsestään selvät totuudet 
toimintamuodot tai valtasuhteet alkuperältään 
moniaineksisina tai olemukseltaan häilyvinä. 
Historiallisen tarkastelun kautta on siis mahdol-
lista politisoida nykyisyyttä, pohtia mikä siinä on 
välttämätöntä, mikä kontingenttia. Näin genealo-
giassa nykyisyyden ontologia jäsentyy historian 
kautta – historia tarjoaa kritiikkiä mahdollistavaa 
etäisyyttä suhteessa omaan aikaan. Niinpä gene-
alogi ei ole kiinnostunut vain historiasta vaan myös 
siitä, mitä tapahtuu nyt. Ja yleisesti genealogiaa 
motivoivat kysymykset koskevat subjektiviteettia: 
Millaiset mahdollisuudet meillä on olla persoona, 
miten nämä mahdollisuudet ovat muotoutuneet 
ja millaisiksi persooniksi olemme mahdollisesti 
muotoutumassa. (Helén 2005, 94, 104–105.)

Ajatus transsendentaalisen subjektin hylkää-
misestä on siis genealogisen menetelmän keski-

13 Phillipsin ja Hardyn (2002, 34–38) mukaan diskurssiana-
lyysissä voi käyttää hyväksi monenlaisia tutkimusteknii-
koita – he mainitsevat (tekstitulkinnan lisäksi) ainakin 
visuaalisen materiaalin, arkistolähteet, haastattelut ja 
osallistuvan havainnoinnin mahdollisiksi diskurssiana-
lyyttisen tulkinnan kohteiksi. 

össä. Tällöin myöskään tutkimusta ei voi perustaa 
ajatukselle varmasti olemassa olevasta ja pysyvästä 
yksilösubjektista. Sen sijaan tulee olettaa, että yk-
silö toimijana on kontingentti ja voitaisiin määri-
tellä liki millaiseksi tahansa. Mutta tämä tekeekin 
yksilöstä puhumisen historiallisista säännönmu-
kaisuuksista kiinnostavia. Yksilön tuottamisessa 
esiintyvien säännönmukaisuuksien voidaan nähdä 
kertovan valtasuhteista, jotka rakentavat yksilöä ja 
joilla on oma sisäinen logiikkansa ja koherenssin-
sa. Niinpä tällaiset valtakäytännöt pyrkivät rajaa-
maan niitä tapoja, joilla puhetta yksilöstä tietyssä 
historiallisessa tilanteessa on mahdollista tuottaa. 
(Dreyfus & Rabinow 1983, 122–123.) Toisin sanoen 
puheeseen kiinnittyvän analyysin avulla voidaan 
pohtia, millaisen subjektin valta tai hallinta aset-
taa tavoitteekseen. 

Tällaisessa analyysissä ymmärrys tutkimuk-
sen kohteena olevista diskursiivisista valtakäytän-
nöistä voidaan saavuttaa silloin, kun tutkija sekä 
jakaa toimijoiden ymmärryksen toiminnasta, että 
ottaa etäisyyttä siihen. Tällöin hän on tietoinen 
siitä, millaisia merkityksiä toimijat toiminnalle 
antavat, mutta ei itse ymmärrä näitä merkityksiä 
tosiksi, vaan tarkastelee niiden historiallista ke-
hitystä. Toisaalta ei tule myöskään hylätä mitään 
merkityksiä väärinä. Tällä tavoin tuotettu tulkinta 
ei välttämättä vastaa toimijoiden arkipäivässä toi-
minnalleen antamaa merkitystä, mutta ei myös-
kään oleta, ainakaan missään yksinkertaisessa 
mielessä, paljastavansa toiminnan perimmäistä 
merkitystä. (Dreyfus & Rabinow 1983, 123–124.) 
Etnografi seen tutkimukseen kuuluva läheisyyden 
ja etäisyyden pohdinta on ilmeinen myös genealo-
giselle tutkimukselle. Siinä tavoitteena on tuttujen 
käytäntöjen ymmärtäminen vieraina ja vieraiden 
käytäntöjen ymmärtäminen merkityksellisiksi. 
Toisaalta kummassakaan tutkijaa ei nähdä tutki-
muskohteensa ulkopuolisena. (mt., 124–125.) Täs-
sä mielessä etnografi nen tutkimus näyttää olevan 
lähellä genealogiaa kuten Shore ja Wright (1997) 
ovat ehdottaneet.   

Millerin ja Foxin (2004) mukaan erilaiset laa-
dulliset analyysitavat voivat täydentää toisiaan. 
He ovat pohtineet etnometodologian, keskustelun 
analyysin ja genealogisen analyysin yhteyksiä. Eri-
tyisesti diskurssien historiallisuuteen liittyvistä 
näkökulmaeroista huolimatta Miller ja Fox näke-
vät, että etnometodologisen ja genealogisen mene-
telmän yhdistäminen on hedelmällistä. Molemmat 
analyysitavat luottavat empiiriseen aineistoon teo-
rian muodostuksessa. Molemmat ovat kiinnostu-
neita tiedon ja todellisuuden tuottamisen institu-
tionaalisista yhteyksistä ja vallan kysymyksistä. 
Lisäksi on usein hyödyllistä tarkastella erilaisia 
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teemoja käyttämällä erilaisia aineistoja. Sekä laa-
jat kulttuurisesti jaetut diskurssit että yksilölliset 
strategiat niiden käyttöön ovat läsnä jokapäiväi-
sessä elämässä, mikä perustelee niiden molempi-
en tutkimusta. (mt., 45–47.) Tämänkaltainen nä-
kökulmien yhdistäminen antaa mahdollisuuksia 
tarkastella diskurssien ”kääntämistä”, niiden muo-
vautumista yleisen ja paikallisen kontekstin välillä.       

Keskityn aineistojeni tulkinnassa analysoi-
maan diskursiivisia käytäntöjä, jolloin tehtävänäni 
on selvittää, miten toimintaryhmätyötä koskevat 
maailman eri versiot on tuotettu ja millaisia tulkin-
nallisia repertuaareja tässä prosessissa käytetään. 
Samalla pyrin löytämään viitteitä siitä, millainen 
diskursiivinen vallankäyttö tämän todellisuuden 
osa-alueen rakentumista määrittää. Tämä analyy-
si, paitsi pureutuu kieleen ja puheeseen, koskee yh-
tälailla myös ajattelua. Tällöin pohdinnan kohtee-
na on se, millainen järki tai logiikka ymmärrystä 
ohjaa. Tässä hengessä olen nähnyt, että aineistossa 
esiintyviä selontekoja ei saa ottaa itseisarvoisina 
ja sen vuoksi arvioinnin ja tulkinnan ulkopuolel-
la olevina faktoina. Toisaalta mitään selontekoja 
ei myöskään saa pitää vinoumina tai vääristymi-
nä. Siispä olen nähnyt erilaiset aineistot sellaisina 
lähteinä, jotka paljastavat diskursiivisia käytäntö-
jä ja pyrkimyksiä sekä mahdollisia tapoja ajatella. 
Toisaalta erityinen kiinnostuksen kohde työssä on 
siinä, millaista yksilösubjektia, toimijana ja toi-
minnan kohteena, diskurssit näyttäisivät raken-
tavan. Vaikka tässä yhteydessä ei olekaan mahdol-
lista tehdä varsinaista maaseudun kehittämisen 
genealogiaa, historiallista näkemystä analyysiini 
olen etsinyt sekä suunnittelua koskevasta tutki-
muskirjallisuudesta ja suomalaisen maaseudun 
kehittämisen, erityisesti kylätoiminnan perintees-
tä. Osallistuvan havainnoinnin avulla voin tehdä 
myös joitakin huomioita siitä, miten diskurssit ja 
arkipäiväiset toimintaryhmätoiminnan olosuhteet 
vaikuttavat toisiinsa. 

3.3 TUTKIMUSTEKNIIKAT: 

 TEEMAHAASTATTELUT, 

 OSALLISTUVA HAVAINNOINTI 

 JA KIRJALLISET LÄHTEET

Tutkimuksen aineisto koostuu kolmentyyppisestä 
tutkimusmateriaalista: 1) tutkimuksen tarpei-
siin tuotetuista teemahaastatteluista, 2) 
toimintaryhmän parissa toteuttamastani 
osallistuvasta havainnoinnista ja siitä tuo-

tetusta kenttäpäiväkirjasta, 3) toimintaryhmä-
työtä koskevasta kirjallisesta materiaalista 
– siis erilaisista julkaistuista teksteistä. Tässä ala-
luvussa esittelen kunkin aineiston keräys- ja ana-
lyysiprosesseja ja niihin liittyvää problematiikkaa. 

TEEMAHAASTATTELUT 

Olen valinnut toimintaryhmätoimijoiden teema-
haastattelut tämän tutkimuksen aineistoksi, koska 
haastattelujen kautta olen katsonut yksinkertai-
simmin pääseväni tulkitsemaan sitä, miten pai-
kalliset toimintaryhmien parissa toimivat henkilöt 
itse puhuvat omasta toiminnastaan ja miten he 
määrittelevät toimintaryhmätyön merkitystä itsel-
leen. Ensisijaisesti haastatteluissa on kysymys sii-
tä, millä tavoin toimintaryhmätyöhön osallistuvat 
määrittelevät itseään subjektina ja millaisia merki-
tyksiä he antavat toimintaryhmätyölle toimintana. 
Käytän haastatteluja tekstinä, jonka perusteella 
tulkitsen toimintaryhmätoimijuuden diskursiivis-
ta rakentumista. 

 Erityisenä kiinnostuksen kohteena haastat-
telututkimuksessa on ollut kysymys toimintaryh-
mätoimijan subjektiviteetista. Foucault’ta seura-
ten ajattelen, että yksilöä toimijana ei voida nähdä 
kielellisen konstruoinnin ulkopuolisena olentona, 
vaan ennen kaikkea diskursiivisen toiminnan tu-
loksena. Erityisesti politiikan tutkijalle yksilöstä 
tulee mielenkiintoinen silloin, kun toimijaa sosi-
aalisena konstruktiona tarkastellaan vallankäytön 
näkökulmasta. Foucault’laisessa valtakäsitykses-
sähän vallan ei nähdä vain estävän toimintaa, vaan 
se myös ohjaa ja tuottaa toimintaa. (esim. Foucault 
1983, 220.) Yksilön toimijuutta ei tällöin pidetä 
ennalta määrättynä ja ongelmattomana, vaan sen 
muokkaus on vallan keskeisin tavoite. Näen sub-
jektiviteettia muokkaavat käytännöt ennen kaik-
kea kielellisinä. Ne pyrkivät mahdollistamaan sekä 
tukemaan tietynlaista aktiivisuutta, mutta samalla 
ne myös sulkevat mahdollisuuksia joiltakin toisen-
laisilta aktiivisuuksilta (ainakin implisiittisesti). 
Tässä kysymyksenasettelussa tulee mielekkääksi 
myös tarkastella, millaista toimijuutta yksittäiset 
haastatellut puheellaan rakentavat. 

Tämän kaltainen orientaatio edellyttää erityis-
tä otetta haastattelujen toteuttamiseen ja suunnit-
teluun. Haastattelijan olisi pyrittävä haastatteluti-
lanteessa luomaan tilaa haastateltavan itsenäiselle 
järkeilylle ja erilaisten puhetapojen variaatiolle. To-
teuttamissani haastatteluissa tavoitteena oli pyrkiä 
mahdollistamaan erilaisten ajatusten, järkeilyjen 
ja kekseliäisyyden esille tulo, minkä vuoksi va-
litsin vapaamuotoisen haastattelustrategian (vrt. 
Hirsjärvi & Hurme 1995, 30–35). Varsinaisesta 
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syvähaastattelusta ei silti voida puhua, koska laa-
din haastattelurungon (ks. liite 2), jonka yleensä 
kävin läpi haastattelujen kuluessa. Kuitenkaan en 
halunnut estää toimijoita itsekin ottamasta asioita 
puheeksi, jos he vain halusivat. Haastattelurunko 
toimikin ennen kaikkea apuna johdattelemaan 
haastattelupuhetta toimintaryhmätyöhön sekä he-
rättämään keskustelua silloin, kun puheenaiheet 
eivät tahtoneet löytyä helposti. Periaatteessa ainoa 
rajaus, josta halusin haastattelutilanteessa pitää 
kiinni, oli että puheen tulee koskea toimintaryh-
mätyötä. Jo informanttien kanssa haastatteluista 
sopiessani – puhelimessa tai sähköpostitse – mai-
nitsin, että haastattelu on lähinnä vapaamuotoinen 
keskustelu, jonka aiheena ovat toimijoiden omat 
näkemykset ja kokemukset toimintaryhmätyöstä 
ja jossa ei siten ole kysymys ”oikean” tiedon tietä-
misestä. Samoin mainitsin, että käsittelen haas-
tatteluja luottamuksellisesti ja pidän kiinni infor-
manttieni anonyymiydestä. Tätäkin olen pitänyt 
ennakkoehtona vapaamman merkityksenannon 
tilan tuottamiselle haastatteluissa.    

Haastattelun alussa kysyin kysymyksen haas-
tateltavan historiasta toimintaryhmätyön parissa. 
Sitten pyysin toimijoita kuvailemaan omaa toimin-
taryhmäänsä jollakin tavoin. Tämän jälkeen haas-
tattelurunkoon kuului sarja kysymyksiä, joilla py-
rin johdattamaan keskustelua toimintaryhmätyön 
henkilökohtaiseen merkitykseen. Tämän teeman 
valottamiseksi kysyin toimintaa motivoivia teki-
jöitä, saavutuksia ja epäonnistumisia tai ongelmia. 
Niiltä informanteilta, jotka eivät itse ottaneet asiaa 
esille, kysyin näkemystä myös toimintaryhmätyön 
ja politiikan suhteesta, jota pidin haastattelujen 
alkaessa yhtenä keskeisimmistä tutkimuskysy-
myksistä. Sen jälkeen halusin johdatella puhetta 
toimintaryhmän sisäisten käytäntöjen teemaan, ja 
esittelin tämän teeman kysymyksillä hallituksen 
ja toimiston työskentelystä ja työnjaosta. Haas-
tattelurungon viimeinen teema koski erilaisia 
metahallintatekniikoita (ks. Sørensen & Torfi ng 
2005a). Tämän teeman muotoilin kysymykseksi 
ohjauksesta ja yhteistyöstä viranomaisten kans-
sa. Haastattelun lopuksi kysyin haastateltavilta 
taustatietoja, asuinpaikkaa, ammattia sekä muuta 
osallistumista tai luottamustoimia. (ks. liite 2.) 

Läheskään kaikissa haastatteluissa keskustelu 
ei noudattanut haastattelurungon määrittämää 
kaavaa ja järjestystä. (Tiukimmin sitä noudatettiin 
silloin, kun haastattelutilanne vaikutti olevan vai-
kea haastateltavalle.) Monet haastateltavat itse ot-
tivat esille suunnittelemiani teemoja jo ennen kuin 
ehdin ottaa niitä puheeksi, jolloin en tietenkään 
palannut enää niihin. Näiden kysymysten ja tee-
mojen lisäksi saatoin keskustelun lomassa esittää 

monia muita tarkentavia kysymyksiä. Keskustelu 
rönsyilikin usein monenlaisissa toimintaryhmä-
työtä koskevissa puheenaiheissa, mikä oli haastat-
telujen tarkoitus alusta asti. Näin haastatteluissa 
oli mahdollista saada selville myös asioita, joita en 
ollut osannut ennakoida haastattelurungon suun-
nitteluvaiheessa. Haastattelujen alussa mainitsin 
myös, että haastateltava saa puhua muustakin kuin 
haastattelijan esittämästä keskusteluteemasta. 

Kaikkiaan toteutin yhteensä 18 teemahaastat-
telua, joissa haastattelin toimintaryhmätoimijoita. 
Viisi haastatelluista oli työntekijöitä, kolme toimin-
nanjohtajaa ja kaksi muuta toimihenkilöä, ja kol-
metoista oli hallituksen jäseniä. Yhdeksän haasta-
telluista oli naisia ja yhdeksän miehiä. Haastattelut 
toteutettiin tammikuun 2008 ja 2009 välisenä ai-
kana. Haastattelut tehtiin usein haastateltavan ko-
tona tai toimintaryhmien toimistoilla. Muutamat 
haastateltavat tulivat jopa yliopiston tiloihin haas-
tattelua varten. Joissakin tapauksissa haastattelun 
paikaksi valittiin jokin haastateltavan kannalta so-
velias julkinen tila: kunnantalo tai haastateltavan 
työpaikka.

Alueellisesti enemmistö haastatelluista toi-
mintaryhmätoimijoista (14 kpl) toimi samassa 
tuolloisen Itä-Suomen läänin alueella toimivassa 
toimintaryhmässä, josta keräsin myös havain-
nointiaineistoni. Syksyllä 2007 aloitetun havain-
nointijakson aikana haastattelin jokaista toiminta-
ryhmän työntekijää ja hallituksen jäsentä kerran. 
Lisäksi ryhmän hallitusjäsenet vaihtuivat huomat-
tavasti vuoden 2008 alussa, ja näin ollen toteutin 
kaksi teemahaastattelua myös uuden hallituksen 
keskuudessa, yhden puheenjohtajan sekä yhden 
uuden hallituksen jäsenen kanssa. Enempää en 
katsonut tarpeelliseksi, koska monet uusista jäse-
nistä olivat olleet toimintaryhmätyön parissa vasta 
vähän aikaa. 

Lisäksi tein haastatteluita myös muiden toi-
mintaryhmien toimijoiden piirissä, yhteensä neljä 
kappaletta. Näiden haastattelujen tarkoituksena 
oli laajentaa tutkimuksen kohdentumista myös 
muilla alueilla toimivien toimintaryhmätoimijoi-
den joukkoon. Tällöin haastattelujen kohteeksi 
valitsin toimijoita, jotka tiesin kokeneiksi toimin-
taryhmien työntekijöiksi tai aktiiveiksi, joilla tästä 
johtuen saatoin olettaa olevan pohdittuja näke-
myksiä toimintaryhmätyöstä. Lisäksi useamman 
alueen toimijoita haastattelemalla oli mahdollista 
kerätä enemmän haastattelupuhetta myös toimin-
taryhmän työntekijöiltä, joita yhdessä ryhmässä 
yleensä on vain kaksi, kun hallitusjäseniä voi olla 
yli kymmenenkin. Kaikkiaan haastatellut toimijat 
edustivat Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, 
Varsinaissuomen ja Uudenmaan alueella toimivia 
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toimintaryhmiä. Tutkimus painottuu selvästi Itä-
Suomeen, mikä tulee ottaa huomioon myös tulok-
sia arvioitaessa. 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että monet 
haastatelluista olivat toimineet muissakin toi-
mintaryhmissä kuin siinä, jonka edustajana heitä 
haastattelin. Jotkut olivat toimineet jopa useam-
massakin, eli haastateltujen joukossa on hyvin ko-
keneita toimintaryhmätoimijoita. Muutamat olivat 
olleet kotimaisessa LEADER-toiminnassa mukana 
sen alusta lähtien. Haastatteluissa kiinnostukseni 
kohdistui toimintaryhmätyöhön yleisellä tasolla, ja 
rohkaisin haastateltavia kertomaan kokemuksis-
taan myös muiden toimintaryhmien parissa. Näin 
haastatteluaineiston puhe perustuu yli kymmenen 
toimintaryhmän parissa hankittuun kokemuk-
seen. Osa näistä toimintaryhmistä on jo lopettanut 
toimintansa ja korvautunut jollakin muulla. Lisäk-
si toimijoiden puhe saattoi käsitellä useita mui-
takin toimintaryhmiä, joiden toiminnasta haas-
tatelluilla oli syystä tai toisesta kokemuksia tai 
mielipiteitä. Lopulta haastattelujen kohdentami-
nen useampaan toimintaryhmään palveli myös 
tutkimuseettistä tarkoitusta: haastateltavien ano-
nyymiyden takaaminen olisi ollut vaikeampaa, jos 
haastattelututkimus olisi kohdistunut vain yhteen 
toimintaryhmään.     

Useimmat haastateltavat vaikuttivat olevan 
kiinnostuneita puhumaan toimintaryhmätyöstä. 
Pisin haastattelu kesti 106 minuuttia ja lyhin 33 
minuuttia. Kaikkiaan haastattelupuhetta kertyi 
noin 18 tuntia, eli keskimääräinen haastattelu kes-
ti tunnin. Nauhoitin kaikki haastattelut ja nauhoi-
tukset litteroin sanatarkasti kirjalliseen muotoon 
(ks. liite 3). Koska kiinnostukseni koskee kieltä, 
eikä vuorovaikutusta, olen kirjannut litteraatioon 
puhutun sisällön, mutta jättänyt puheen tauot, pai-
notukset, intonaatiot yms. vähemmälle huomiolle. 
Yhteensä litteroitua haastattelumateriaalia kertyi 
noin 250 tulostettua sivua. Olen myös kirjoittanut 
kenttäpäiväkirjaani lyhyen kuvauksen jokaisesta 
tehdystä haastattelusta.             

En pitänyt tarpeellisena tehdä enempää haas-
tatteluja, sillä aineistossa alkoivat hahmottua tie-
tyt puhetavat, jotka toistuivat eri haastatteluissa. 
Lisäksi aineistoa kertyi kaikkiaan niin paljon, että 
sen hallitsemisesta alkoi tulla ongelma. Näin ollen 
katsoin, että uusien haastattelujen kautta ei tut-
kimusongelman kannalta ollut tarpeellista enää 
etsiä lisää havaintoja. Voidaan siis sanoa, että ”kyl-
lääntyminen” saavutettiin. (ks. Eskola & Suoranta 
2000, 62–63; Phillips & Hardy 2002, 74) Tämä ei 
tietenkään tarkoita, että kaikkien Suomen toimin-
taryhmätoimijoiden näkemykset toiminnasta nou-
dattaisivat tässä työssä esitettyjä ajatuksia. Se ei 

tarkoita myöskään sitä, että kaikki mahdolliset ta-
vat merkityksellistää toimintaryhmätyötä tulisivat 
esiin tässä aineistossa. Mutta tällainen yleistämi-
nen ei ole tässä työssä tavoitteenakaan. Haastatte-
lujen analyysin tarkoituksena on sen sijaan esittää 
tulkintoja siitä, miten jotkut toimintaryhmätyössä 
aktiivisesti mukana olevat ihmiset kokevat ja mää-
rittelevät oman toimintansa. Haastattelut koos-
tuvat selonteoista, jotka sinänsä ovat hyödyllistä 
aineistoa toimintaryhmätyön merkitysten ymmär-
tämisessä ja tulkinnassa. Ja näistä tulkinnoista 
tehdään ”toisen asteen tulkintaa” poliittisen toi-
minnan näkökulmasta.

Yleisesti ottaen aineisto on rikkain (ks. Hirs-
järvi & Hurme 1995, 108) niiden haastattelujen 
kohdalla, jotka kestivät pisimpään. Useimmiten 
haastateltavat vaikuttivat olevan hyvin valmiita 
kertomaan monenlaisista kokemuksistaan ja nä-
kemyksistään haastatteluissa. Joskus tuotiin esiin 
myös haastatelluille selvästi vaikeita asioita, mitä 
pidän merkkinä haastattelustrategian onnistumi-
sesta. Haastatteluaineistosta tuli kokonaisuutena 
ottaen niin rikas, että kaikkia toimintaryhmätyötä 
koskevia selontekoja on mahdotonta käsitellä tässä 
tutkimuksessa. Tällainen selontekojen rikkaus-
han oli tavoitteenakin: kun puhe ei koske tiukasti 
rajattuja kysymyksenasetteluja, se antaa tutkijalle 
mahdollisuuden oppia tutkimuksen edistyessä. 
Näin tutkimuksessa esiin tulevat havainnot voivat 
vaikuttaa myös kysymyksenasetteluihin.  

Haastatteluaineistossa toimintaryhmätyö 
muodostuu moninaiseksi ja jopa sekavaksikin 
erilaisten merkitysten kentäksi. Aineiston luen-
nassa olen etsinyt selontekoja, lausumia, joissa 
ilmaistaan erilaisia toimintaryhmätyötä koskevia 
määritelmiä, järkeilyjä, arvoja tai tarinoita. Dis-
kurssianalyysin keskeinen operaatio on pyrkiä sel-
vittämään, millaisia tulkinnallisia repertuaareja 
toimijat puheessaan rakentavat, miten he asioita 
kuvaavat ja määrittelevät (ks. Wetherell & Potter 
1988). Ja ennen kaikkea keskeistä on pyrkiä pal-
jastamaan mahdollisten tulkintarepertuaarien 
variaatio, erilaisten selitysmahdollisuuksien ole-
massaolo.

Analyysini perusoperaatio, erilaisten tulkin-
nallisten repertuaarien tunnistaminen, on tutki-
mustekniikkana edennyt niin, että ensin olen luke-
nut litteraatiot läpi saadakseni yleisen käsityksen 
siitä, millaisia teemoja tai ongelmia voitaisiin ottaa 
tarkemman analyysin kohteeksi. Tulkinnan tätä 
vaihetta helpotti se, että olin itse litteroinut aineis-
ton. Tämän jälkeen olen vaihtanut luentastrategiaa 
”ongelmalähtöiseksi”, ja toiminut niin kuin David 
Silverman (2000, 831) on ehdottanut. Tällöin tutki-
musaihe muotoillaan tietynlaiseksi ongelmaksi, ja 
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litteraatiota luetaan tämän kysymyksen kannalta, 
tehden havaintoja siitä, miten ko. ongelmaa käsi-
tellään kussakin haastattelussa ja miten se ratkais-
taan. Tällaisia ongelmia ovat: Miten toimintaryh-
mätyön toimintalogiikka tai järki ymmärretään? 
Miten toimintaryhmätyötä hallitaan? Millaisia 
motivaatiotekijöitä toimijat esittävät osallistumi-
selleen toimintaryhmätyöhön? Millaisena politii-
kan ja toimintaryhmätyön suhde nähdään? Miten 
hallituksen jäsenen toivotaan työhön osallistuvan? 
Näen siis haastatteluaineiston koostuvan selonte-
oista, joissa mm. näitä kysymyksiä valotetaan.   

Näitä haastatteluaineiston selontekoja ei kui-
tenkaan tule ymmärtää päteviksi omilla ehdoil-
laan, eikä toisaalta myöskään vinoumina tai vää-
ristyminä. Selontekoja tulee pitää tekstinä, jotka 
ilmentävät mahdollisia puhetapoja ja diskursiivisia 
käytäntöjä. Kaikkia aineiston selontekoja pitää tar-
kastella sosiaalisina ilmiöinä, jotka tapahtuvat tie-
tyissä konteksteissa, ja joita nämä kontekstit muo-
vaavat. (ks. Hammersley & Atkinson 1995, 156.) 
Esimerkiksi haastattelutilanne on yksi tällainen 
kontekstuaalinen tekijä. Haastattelijan ja haas-
tateltavan välinen vuorovaikutus vaikuttaa myös 
vastauksiin. Haastateltava voi esimerkiksi mu-
kauttaa puhettaan sen mukaan, millaisia vastauk-
sia hän olettaa haastattelijan hakevan (ks. Pietilä 
2010, 225). Haastattelupuheessa voi olla tällainen 
normatiivinen elementti, vaikka haastattelija sitä 
pyrkisikin välttämään. Samoin haastattelupaikalla 
ja sen ajoituksella voi olla merkitystä haastattelu-
jen suhteen. (Hammersley 2008, 100.) Haastatte-
lupuheen tulkinnassa tulee huomioida myös sen 
retorinen aspekti, haastattelu kielipelinä (Hirsjär-
vi & Hurme 1995, 48). Haastattelu voidaan nähdä 
retorisena tilanteena, jossa haastateltava yrittää 
puheellaan vakuuttaa jonkin yleisön, ensisijaisesti 
ainakin haastattelijan. Aina tutkija ei välttämät-
tä ole haastatteluissa kaikkein keskeisin yleisö. 
Haastattelutilannetta voidaan pitää julkisena, sil-
lä haastateltava ei välttämättä usko haastattelijan 
vakuutteluihin haastattelujen anonyymiydestä ja 
luottamuksellisuudesta. Tällöin hän voi pelätä seu-
rauksia, joita normien rikkomisesta voisi seurata. 
(Hammersley & Atkinson 1995, 224.) Toisaalta 
haastateltava voi myös olettaa, että hänen äänensä 
kuullaan laajemmaltikin valmistuneen tutkimuk-
sen kautta ja pitää siksi haastattelua retorisena vai-
kutusmahdollisuutena.14 Hammerleyn (2008, 100) 
mukaan haastattelun ongelmat edellyttävät, että 
aina käytetään myös muita tutkimusmenetelmiä.  

Tässä työssä käsittelen tutkimukseen haas-
tateltuja toimintaryhmätoimijoita anonyymeinä. 

14 Esimerkiksi tämän työn aineistossa ilmenevässä byro-
kratiakritiikissä voi tulkita olevan tällainen aspekti.

Haastatteluissa, nauhoilla tai litteraatioissa pu-
huvien henkilöiden nimiä ei julkaista ja muutkin 
sellaiset kohdat, joista puhujan voisi tunnistaa, on 
muutettu. Tämän valinnan olen tehnyt tutkimu-
seettisistä syistä ja siitä huolimatta, että tällaiset 
taustoittavat tekijät voisivatkin olla hyödyllisiä 
kontekstuaalisen tiedon lähteitä. Esimerkiksi olen 
muuttanut erisnimet (silloin, kun se on tarpeel-
lista) yleisnimiksi, ja muutetut kohdat olen kursi-
voinut. Kuitenkin olen pyrkinyt toimimaan siten, 
että haastattelupuheen ymmärrettävyys muuttuisi 
mahdollisimman vähän. Haastatteluihin osallistu-
vien henkilöiden anonyymiyden suojelu on nähty 
tärkeäksi myös siitä syystä, että se on mielestäni 
helpottanut epäsovinnaisten merkitysten esiin-
tuomista. Siispä valinnan tarkoituksena oli myös 
luoda sellainen haastattelutilanne, jossa erilaiset 
tavat tuottaa toimintaryhmälle merkitystä voivat 
tulla esiin. 

Olen siteerannut tässä työssä monia suoria 
katkelmia haastattelulitteraatioista. Tämän tar-
koituksena on ollut toisaalta päästää lukija tar-
kastelemaan aineistoa ja toisaalta mahdollistaa 
tekemieni tulkintojen kritiikki. Aineistositaattien 
yksityiskohtainen analyysi epäilemättä rikkoo et-
nografi sen kerronnan konventioita vastaan, mutta 
olen nähnyt analyysieni yksityiskohtaisen esittä-
misen tarpeelliseksi siitä huolimatta. Siteerattuja 
puhekielisiä haastattelukatkelmia olen pyrkinyt 
tekemään helpommin luettavaksi poistamalla pu-
heesta välisanoja ja haastattelijan lukuisia minimi-
palautteita. Kaikki nämä muutokset on tarkoitettu 
helpottamaan vaikeasti luettavan puhekielisen lit-
teraation ymmärtämistä.  

Olen analyysissäni myös laskenut erilaisten 
aineistosta tulkitsemieni puhetapojen frekvensse-
jä osoittaakseni, millaiseksi erilaisten tulkittujen 
puhetapojen variaatio on muodostunut aineiston 
kokonaisuudessa. Tämä sisältää tietysti kyseen-
alaisen oletuksen sikäli, että nämä havainnot 
ovat aina tulkinnanvaraisia, eivätkä välttämättä 
yhteismitallisia. Lukijan tulisi pitää näitä lukuja 
vain viitteellisinä. Tästä huolimatta olen katsonut 
tämänkaltaisen esittämisen hyödylliseksi siksi, 
että sen kautta voidaan tarkastella helpommin 
koko aineistoa, jossa erilaisten kommenttien ja pu-
hetapojen rikkaus on suuri. Samalla, kuten David 
Silverman (2007, 115) on myös esittänyt, tällainen 
tarkastelutapa antaa lukijalle jonkinlaista käsitys-
tä haastatteluaineiston kokonaisuudesta. Toki on 
pidettävä mielessä myös se, että laadullisessa tut-
kimuksessa numeerinen esittäminen ei ole analyy-
sin päätepiste, vaan vain yksi operaatio tulkinnan 
alkuvaiheessa (mt., 113).    
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OSALLISTUVA HAVAINNOINTI

Kolmesta tämän tutkimuksen tarpeisiin kerätystä 
aineistosta toinen on tuotettu osallistuvalla ha-
vainnoinnilla. Havainnointijakso on toteutettu yh-
dessä Itä-Suomen alueella toimivassa paikallisessa 
toimintaryhmässä, pääasiassa syyskuun 2007 ja 
kesäkuun 2008 välisenä aikana. Tällöin olen ollut 
mukana toimintaryhmän erilaisissa toimissa: Olen 
osallistunut havainnointijaksolla järjestettyihin 
kahdeksaan hallituksen kokoukseen, kolmeen toi-
mintaryhmänä toimivan kehittämisyhdistyksen 
yleiseen kokoukseen (joista viimeinen oli tosin jou-
lukuussa 2008) sekä yhteen strategiatilaisuuteen 
ja tiedotustilaisuuteen. Lisäksi olen osallistunut 
muutamaan muuhun tapaamiseen tai palaveriin 
ja havainnoinut myös toimintaryhmän toimiston 
työskentelyä kahden viikon ajan. Tällöin olen osal-
listunut moniin toimiston arkipäivään liittyviin 
tilaisuuksiin ja töihin: mm. hankeneuvontapa-
lavereihin, maaseudun kehittämishankkeen oh-
jausryhmän kokoukseen, hallituksen kokouksen 
valmisteluun jne. Lisäksi olen osallistunut mm. 
toimintaryhmän itsearviointiprosessiin ja toi-
mintaryhmän itse toteuttaman kansainvälisen 
hankkeen tilaisuuden toteutukseen. Jätän havain-
noinnin kohteena olleen toimintaryhmän nimen 
tutkimuseettisistä syistä ilmoittamatta.  

Tutkimusluvan havainnointini toteuttamiseen 
antoi toimintaryhmän hallitus. Ensin ehdotin 
asiaa toimiston työntekijöille, ja lopulta hallitus 
teki kokouksessaan (syksyllä 2007) päätöksen 
hyväksyä ehdotukseni. Tutkimuslupa tehtiin toi-
mintaryhmän tahdosta kirjallisena – se muotoil-
tiin sopimukseksi, jonka itse allekirjoitin ja jonka 
toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja allekirjoittivat 
toimintaryhmän puolesta. Tässä sopimuksessa 
sovittiin tutkimusaineiston keräämisestä osallis-
tumalla toimintaryhmän toimintaan vuoden 2008 
loppuun saakka. Samalla allekirjoitin samanlaisen 
salassapitositoumuksen, jonka jokainen tavallinen 
toimintaryhmän hallitusjäsenkin allekirjoittaa. 
Tämä salassapito koskee hankehakijoita, ja eri-
tyisesti yrityshankkeita ja niiden liikesalaisuuk-
sia. Salassapitositoumuksen allekirjoittaminen oli 
edellytys kenttätöihin pääsemiselle. En siis käsit-
tele sellaisia asioita tässä työssä.

Olen hahmottanut oman kenttätyön positioni 
olevan jossakin aktiivisen jäsenyyden ja perifee-
risen jäsenyyden välillä (ks. Adler & Adler 1987). 
Olen halunnut osallistua arkipäiväiseen toimin-
taan ja ymmärtää toiminnalle annettavia mer-
kityksiä, mutta myös pitää kohteliasta etäisyyttä 
kenttään. Olen pyrkinyt osallistumaan, mutta en 
ole itse samaistunut toimijan rooliin. Näin olen 
tahtonut tavoitella tiettyä ”tulkinnallista tilaa”, 

mahdollisuutta katsoa asioita osallistujien näkö-
kulman ulkopuoleltakin (Hammersley & Atkinson 
1995, 112–113). Kentällä olen osallistunut kaiken-
laiseen toimintaan, johon toimintaryhmätoimi-
jat itsekin osallistuvat. Tällaisia rutiiniluontoisia 
askareita ovat olleet mm. läsnäolo kokouksissa, 
kokouspapereiden kopioiminen, toimintaryhmää 
koskevan leikekirjan teko, keskustelu toimijoiden 
kanssa ja erilaisiin tilaisuuksiin ja palavereihin 
osallistuminen. Samalla olen halunnut itsekin pi-
tää kiinni tietystä perifeerisyydestä kenttätyön po-
sitiossani. Esimerkiksi hallituksen kokouksiin olen 
saanut osallistua, mutta puhe- tai äänioikeutta mi-
nulla ei luonnollisestikaan ole ollut. On syytä pitää 
mielessä myös se, että etnografi sessa tutkimukses-
sa tutkija ei koskaan ole ulkopuolinen tarkkailija, 
vaan itse osa tutkimustaan. 

Havainnointijaksojen aikana olen tehnyt alus-
tavia muistiinpanoja paperille aina, kun se on ollut 
mahdollista. Erityisesti kokouksissa ja palavereis-
sa tämä on ollut helppoa ja luontevaa. Mahdolli-
simman pian tilaisuuksien päättymisen jälkeen, 
viimeistään seuraavana päivänä, olen kirjoittanut 
muistiinpanojani apuna käyttäen varsinaiseen 
kenttäpäiväkirjaani merkinnät. Kenttäpäiväkir-
jaan kirjatuissa havainnoissa painopiste on aina 
ollut siinä, mitä tehdään ja mistä puhutaan. Olen 
pyrkinyt kirjaamaan muistiinpanoihin tarkasti 
sen, ketä tilaisuuksissa on läsnä ja mitä he sanovat. 
Toisin sanoen olen siis havainnoinut toimintaa, ja 
usein se on ollut luonteeltaan kielellistä. Toimin-
nan ja puheen kirjaaminen on ollut erityisen kes-
keinen painotus kokouksien havainnoinnissa. Toki 
olen kiinnittänyt huomiota myös paikkoihin, fyy-
sisiin ympäristöihin ja olosuhteisiin, mutta vähäi-
semmässä määrin. Muulloin keskeinen menetelmä 
on ollut myös epämuodollinen keskustelu erityi-
sesti toimiston työntekijöiden kanssa. Nämäkin 
olen parhaan muistini mukaan kirjannut kenttä-
päiväkirjaani, mutta en tässä työssä käsittele niitä 
varsinaisina haastatteluina. Päiväkirjani koostuu 
siis kirjoitetuista jaksoista, yhden päivän tai sitä ly-
hempien tilaisuuksien kuvauksista sellaisina, kun 
olen pystynyt ne tavoittamaan. Kenttämuistiinpa-
nojen tyyli on ollut ensisijassa tutkimuskohdetta 
kuvaileva. En ole pyrkinyt niissä analyyttisyyteen 
tai varsinaisesti ratkaisemaan tutkimusongelmia. 
(vrt. Bernard 2006, 397–398.) Tähän olen ryhty-
nyt vasta varsinaista analyysiä kirjoittaessani. 

Kenttämuistiinpanoja ei kuitenkaan koskaan 
tulisi pitää objektiivisia kuvauksia tilanteista. 
Vaikka havainnoija pyrkisikin tarkkaan tilanteiden 
kuvaamiseen, kysymys on aina havaitsemisesta ja 
valinnasta. Tilanteet ovat usein niin moninaisia, 
että kaikkea ei koskaan voi muistiinpanoihin tal-
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lentaa. Myöskään kaikkien osallistujien havainnot, 
kokemukset ja tulkinnat tilanteista eivät aina ole 
samanlaisia. (esim. Bernard 2006, 398.) Tämän 
vuoksi myös havainnoijan kenttämuistiinpanoihin 
kirjoittama tulkinta tapahtumasta voi olla erilai-
nen kuin muilla. Havainnoija on vain yksi osallis-
tuja muiden joukossa, eikä hänen versionsa ole sen 
enemmän tai vähemmän tosi kuin muidenkaan 
osallistujien näkemykset. (Emerson, Fretz & Shaw 
2001, 358.) Siispä etnografi sessa tutkimuksessa on 
kenttämuistiinpanojenkin tuottamisen osalta ky-
symys tulkinnasta. Tutkija on osa kenttää, ja siksi 
olen päiväkirjassani kuvaillut myös omaa toimin-
taani silloin, kun olen nähnyt sen tärkeänä. Erityi-
sesti keskustelujen kuvausten yhteydessä esiinnyn 
kenttämuistiinpanoissani osallistujana. Lisäksi 
olen kirjannut kenttäpäiväkirjaani myös joitakin 
omia vaikutelmiani tilanteissa vallitsevasta ilma-
piiristä.    

Tässä tutkimuksessa osallistuvan havain-
noinnin merkitys on ollut ensisijaisesti toimin-
taryhmätyön arkipäiväisiä olosuhteita koskevan 
ymmärryksen kartuttamisessa. Se on auttanut 
haastattelukysymysten muotoilussa, sopivien teks-
tuaalisten lähteiden etsimisessä ja yleensä kas-
vattanut ymmärrystäni toimintaryhmätyöstä 
inhimillisenä toimintana. Ennen kaikkea se on 
auttanut minua ymmärtämään toimintaryhmä-
työn kieltä, erityistä sanastoa, jolla toimintaryh-
mätyöstä puhutaan. Tämän vuoksi minulle on ol-
lut helpompi tulkita sitä, mistä muissa aineistoissa 
puhutaan. Näin ollen havainnointimateriaalilla on 
muita analyysejä tukeva rooli.

Havainnoinnin tukevan roolin lisäksi olen 
tässä työssä myös viitannut kenttäpäiväkirjaani. 
Osallistuvan havainnoinnin tuottama tieto koskee 
ensisijaisesti arkipäiväistä toimintaa ja käytäntö-
jä, joihin muiden analyysien paljastamat teemat 
ovat yhteydessä. Havainnointiaineiston avulla on 
mahdollista valottaa sitä, miten toimintaryhmä-
työtä koskevat erilaiset ymmärrykset heijastuvat 
arkipäiväiseen toimintaan. Toisin sanoen erilais-
ten aineistojen ristiinluennalla on siis mahdollista 
täydentää tutkimuksessa syntyneitä näkökulmia 
(ks. Huttunen 2010, 43). Lopulta arkipäiväisistä 
käytännöistä riippuu toimintaryhmätyön luonne 
esimerkiksi kansalaistoimintana tai hallintana. 

Havainnointijaksoni keskeinen rakenteistava 
tapahtuma oli vuodenvaihde 2008. Tuolloin astui 
voimaan niin sanottu kuuden vuoden sääntö, jon-
ka vuoksi monet toimintaryhmän hallituksenjäse-
nistä, kenttäni keskeisistä henkilöistä vaihtuivat, 
mikä vaikutti myös havainnointiini. Toinen tärkeä 
taustoittava tekijä, joka on vaikuttanut aineistoihin 
ja analyyseihini, on ohjelmakauden 2007–2013 

vaihde. Aineistojen keräämisen aikana ohjelma-
kauden vaihteesta aiheutuneet ongelmat, erityises-
ti viivästykset ja säädösten tiukentuminen olivat 
ajankohtaisia. Ne aiheuttivat tuolloin toimijoissa 
turhautumista. Nämä syyt yhdessä ovat epäilemät-
tä vaikuttaneet erityisesti siihen kriittisyyteen, jol-
la monet toimijat toimintaryhmätyöstä aineistois-
sani puhuvat. Tutkimukseni painottuu siis vuosiin 
2007 ja 2008, mikä tulee niin ikään ottaa huomi-
oon myös tutkimuksen tuloksia arvioitaessa. 

KIRJALLINEN TUTKIMUSAINEISTO

Näiden aineistojen luennan lisäksi tulkitsen myös 
erilaisia julkaistuja kirjallisia lähteitä. Tämän ana-
lyysin näen myös olennaisena osana tutkimusta. 
En näe sitä olennaisena siksi, että nämä tekstit 
itsessään olisivat riittäviä toimintaryhmätyön 
tulkitsemiseksi, vaan koska niiden luennalla on 
keskeinen muita analyysejäni tukeva osa. Teks-
tuaalisten lähteiden luenta antaa mahdollisuuden 
ymmärtää muita aineistoja erilaisissa konteksteis-
sa. Kirjallisen aineiston luennan avulla voin ym-
märtää muissa aineistoissa ilmenevän puheen sekä 
maaseudun kehittämistä koskevan tieteellisen pe-
rinteen, että hallinnon piirissä vallitsevan ajattelun 
ja pyrkimysten valossa. Näin voin tulkinta, millai-
sessa suhteessa paikallistasolla tuotettu puhe on 
maaseutututkimuksen tieteelliseen paradigmaan 
ja maaseutupolitiikan hallinnon diskursiivisiin 
käytäntöihin. Keskeisimpiä kirjallisia lähteitä, joi-
ta käytän tutkimuksessani, ovat oppaat, ohjelmat, 
tutkimukset ja arviointiraportit.

Erityisesti maa- ja metsätalousministeriön jul-
kaisemat toimintaoppaat voidaan nähdä hallinnal-
lisina teksteinä, joiden ilmeinen tavoite on ohjata 
ja opastaa lukijoitaan hallinnon näkökulmasta oi-
keisiin toimintamalleihin. Samoin niiden voidaan 
sanoa pyrkivän tuottamaan oikeanlaisia käsityksiä 
asioista, jotka aikaisemmin ovat olleet tuntematto-
mia lukijoilleen. Ehkä kaikkein keskeisin tällainen 
teksti on toimintaryhmien hallitustyöskentelyn 
opas, josta olen käyttänyt vuoden 2004 versio-
ta. Se on maa- ja metsätalousministeriön (2004) 
painattama erityisesti uusille hallituksenjäsenille 
suunnattu kirjanen, joka määrittelee, mitä toimin-
taryhmätyö on ja mitä hallitustyössä tulisi ottaa 
huomioon. Tässä suhteessa sen ilmeinen tavoite on 
ohjata toimintaa ja toimintaryhmätyötä. Samoin 
kaksi muutakin, itsearviointia koskevaa opasta 
ovat mielenkiintoisia julkaistuja lähteitä tutkimuk-
sessa. Nämä ovat Toimintaryhmäjoukkueen pe-
likirja (Vehmasto, Vuorio & Lahtinen 2003) sekä 
Itsearviointityökirja toimintaryhmien käyttöön 
(Keränen 2003). Molemmissa näistä oppaista kir-
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joittajat haluavat opettaa toimintaryhmätoimijoita 
itsearvioinnin käyttöön. He näkevät itsearvioinnin 
tärkeänä toimintaryhmätyön kannalta. Kumpikin 
on tehty konsulttityönä, jonka maa- ja metsäta-
lousministeriö on tilannut ja julkaissut. Tämän 
vuoksi nekin on syytä nähdä toimintaa ohjaamaan 
suunnatuiksi hallinnollisiksi teksteiksi.   

Näiden lisäksi ohjelmatekstit ovat mielenkiin-
toista diskurssianalyysin materiaalia hallinnan 
kannalta. Ohjelmia lukemalla voi hankkia ymmär-
rystä siitä, miten hallinto määrittelee politiikan 
kannalta keskeisiä kysymyksiä. Yhteiskunnalliset 
ongelmatkin ovat aina ajattelun tuotetta, tapoja 
ymmärtää tietyt asiantilat ongelmiksi. Ohjelmis-
sa muotoillaan niihin loogisia ratkaisuja. Politiik-
kaohjelmien poliittisuuksien tulkinnassa voidaan 
seurata tällöin esimerkiksi Carol Bacchin (2000) 
järkeilyä. Hänen mukaansa mikään ongelma ei 
ole olemassa ilman ko. asiantilan tulkitsemista 
ongelmaksi. Näin ehdotettujen ratkaisujen kautta 
voidaan myös tulkita, miten ongelma on muodos-
tettu myös silloin, kun puhe politiikkaongelmista 
ei ole eksplisiittistä. (mt., 47–58.) Ohjelmatekstien 
keskeinen tarkoitus onkin juuri ongelmien ja nii-
den ratkaisujen esittäminen. Erityisesti maaseutu-
poliittinen kokonaisohjelma on teksti, jossa muo-
toillaan Suomen valtion maaseudun kehitystä ja 
kehittämistä koskevat poliittiset tavoitteet. Koko-
naisohjelmien lisäksi toinen vastaava ohjelmateks-
ti, jota tässä työssä käytän lähteenä, on Suomen 
kylätoiminta ry:n (2008) Vastuuta ottava paikal-
lisyhteisö ja Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelma 2007–2013 (2007). Kaikissa näissä 
teksteissä on niin ikään kysymys hallinnallisesta 
pyrkimyksestä. Niiden tehtävänä on ohjata toimin-
taa tiettyjen poliittisten tavoitteiden suhteen. Ne 
toimivat avoimesti osana maaseutupolitiikan hal-
lintajärjestelmää ja ovat hallitsemispyrkimyksis-
sään monia muita tämän tutkimuksen aineistoina 
käytettyjä tekstejä eksplisiittisempiä. 

Osa aineistona käytetyistä teksteistä on jul-
kaistu Internetissä. Erityisesti toimintaryhmille 
suunnattujen koulutustilaisuuksien materiaalit 
useiden vuosien ajalta on julkaistu, pdf- tai Po-
werPoint-muodossa Suomen kylätoiminta ry:n 
internetsivuilla (http://www.maaseutuplus.fi /fi /
sytyverkostoyksikkon/koulutus) sekä Maaseutu-
verkoston sivuilla (http://www.maaseutu.fi /fi /in-
dex/kalenteri/koulutusmateriaalit.html) nykyisen 
ohjelmakauden osalta. Toimintaryhmätoimijoille 
suunnattua koulutusmateriaalia on näihin lähtei-
siin tallennettu huomattavasti, ja se muodostaa 
kattavan arkiston siitä, mitä erilaisissa tilaisuuk-
sissa kouluttajat ovat tahtoneet toimintaryhmille 
viestiä. Tässä mielessä niistä voidaan jäljittää myös 

sitä, miten toimintaryhmätyön hallinta on pyrki-
nyt toimimaan koulutuksen kautta. Tietenkään 
niistä ei käy ilmi, mitä kouluttajat ovat puhuneet 
tai miten koulutettavat ovat asioita omaksuneet, 
mutta kiinnostava aineisto ne ovat siitä huolimatta. 
Nämä dokumentit ovat tallennettuja jälkiä konk-
reettisista hallintatilanteista.     

Toisaalta monet julkaistut tutkimuksetkin 
voidaan nähdä kirjallisina lähteinä, joita olen tul-
kinnut osana aineistoani. Tätä valintaa perustelee 
se, että näen tutkimustiedolla olevan keskeisen 
roolin siinä ymmärryksessä, mitä maaseudun ke-
hittäminen on ja mitä sen tulisi olla. Suunnittelun 
teorialla ja maaseutututkimuksella voidaan nähdä 
suuri merkitys suomalaisen maaseudun kehittä-
misen ymmärryksen rakentumisessa, ja erityisen 
keskeinen tieteellisen tiedon merkitys oli 1970-lu-
vun kylätoiminnassa. Katsonkin toimintaryhmä-
työssä vaikuttavan kehittämisajattelun ainakin 
osittain liittyvän tähän maaseudun kehittämisen 
paradigmaan. Tutkimus voidaan siis nähdä osa-
na hallintaa, tiedon ja vallan sommitelmaa. Li-
säksi tutkijoilla ja tutkimuksella on merkitystä 
myös hallinnan käytännöissä: Esimerkiksi tutki-
joita käytetään luennoitsijoina toimintaryhmille 
suunnatuissa koulutustilaisuuksissa ja toisaalta 
erityisesti arviointitutkimus on keskeinen toimin-
tamuoto tässä hallintajärjestelmässä (Pylkkänen 
2008). Lisäksi virkamiesten sekä tutkijoiden vä-
liset suhteet ovat hyvin läheiset maaseutupolitii-
kan järjestelmän piirissä, ja useat virkamiehetkin 
ovat julkaisseet maaseutupolitiikkaa koskevia 
tutkimuksia. Esimerkiksi Eero Uusitalon (2009) 
tutkimus on erinomainen lähde maaseutupoliitti-
sen ajattelun tutkimukseen. Paitsi tutkija, hän on 
myös suomalaisen maaseutupolitiikan keskeisin 
virkamies, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
pitkäaikainen pääsihteeri. Niinpä tätä tutkimusta 
voi pitää lähteenä, joka kuvaa maaseutupoliittisen 
järjestelmän piirissä vallitsevaa itseymmärrystä. 

Kirjallinen aineisto täydentää tutkimuksen 
muita aineistoja myös eräässä tärkeässä suhteessa. 
Se on aineisto, jota ei ole tuotettu tämän tutkimuk-
sen tarpeisiin ja siksi se olisi olemassa myös tästä 
tutkimuksesta riippumatta. Tämä ei tietenkään 
poista sitä tosiasiaa, että kirjallisenkin aineiston 
tutkimus on tulkintaa, eikä jokainen tulkitsija tie-
tenkään päätyisi kanssani samoihin johtopäätök-
siin. Samoin olen itse valinnut liki suunnattomasta 
määrästä erilaisia tekstejä ne, joita olen pitänyt 
kiinnostavina tutkimuskysymyksen kannalta. 
Mutta joka tapauksessa oma vaikutukseni aineis-
ton tuottamiseen ei ole ollut yhtä merkittävä kuin 
muissa tämän tutkimuksen aineistoissa. Erityisen 
mielenkiintoiseksi havainnot tulevat silloin, kun 
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eri aineistojen väliltä löytyy yhtäläisyyksiä. Näin 
voidaan tunnistaa ”pelkkien” tulkinnallisten re-
pertuaarien sijasta toimijuuteen vaikuttavia ja 
diskursiivisia rakenteita. Eri aikoina julkaistujen 
tekstien luennalla voidaan saada esiin johtolankoja 
myös diskurssien historiasta, niiden temporaali-
sista aspekteista.   

Tässä työssä luen kirjallista aineistoa yhte-
nä LEADER-toimintaa koskevaa ymmärrystä 
valottavana tekstinä, eli liki samalla tavoin kuin 
haastattelupuhetta ja havainnointimateriaaliakin. 
Pyrin analyysissäni etsimään näiden aineistojen 
väliltä tekstien välisiä viitteitä, mutta en ole kiin-
nostunut niinkään kausaalisista suhteista – siitä, 
mitkä tekstit ovat olleet lähteinä toisille (vrt. Tam-
mi 1991). Sen sijaan kirjalliset aineistot toimivat 
apuna tulkinnassa. Niiden avulla on mahdollista 
laajentaa muiden aineistojen luennassa syntyvää 
ymmärrystä.  

3.4  TUTKIJA MAASEUTU-

 POLITIIKAN KENTÄLLÄ

Suomalaisilla maaseutututkijoilla on usein mer-
kittävä rooli maaseutupolitiikan hallintajärjes-
telmässä ja läheiset suhteet siihen. Itse olen tässä 
tutkimuksessa tietoisesti pyrkinyt tarkastelemaan 
tutkimuskohdettani hieman perifeerisemmästä 
positiosta. Tätä pyrkimystä on auttanut se, että 
aikaisemmissa opinnoissani en ole perehtynyt 
maaseutututkimukseen. Koulutukseltani olen po-
litologi ja tutustunut maaseutupolitiikkaan ja LEA-
DER-toimintaan työni kautta toimiessani tutkijana 
kahdessa tutkimushankkeessa Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutissa. Maaseudun kehittämi-
sen ja suunnittelun teoriat ja käytännöt ovat olleet 
minulle ennestään tuntemattomia ja jatkuvan 
ihmettelyn aihe niin tässä työssä kuin edellisissä 
tutkimuksissani. Tässä mielessä perifeerisemmän 
näkökulman etsiminen on ollut luontevaa.   

Tutkijapositioni perifeerisyys on kuitenkin 
suhteellista. Tutustuin toimintaryhmätyöhön jo 
ennen tämän tutkimuksen alkua työskennellessä-
ni vuosina 2005–2007 tutkimushankkeessa (esim. 
Nousiainen 2008). Tuolloin en tosin tarkastellut 
aihetta poliittisen toiminnan näkökulmasta. Tä-
män lisäksi työskentelyni Ruralia-instituutissa on 
varmasti vaikuttanut omiin näkemyksiini toimin-
taryhmätyöstä, ja ilman tuota taustaa en koskaan 
olisi tällaista tutkimusta aloittanutkaan. Etnogra-
fi nen tutkimus on aina tiettyä läheisyyden ja etäi-
syyden vuoropuhelua, ja tässäkin suhteessa työs-

kentelystäni Ruralia-instituutissa on ollut hyötyä 
tutkimuksen kannalta. Kenttätyön onnistuminen 
ja kontaktit paikallistason toimijoihin ovat ehkä 
olleet myös tämän läheisyyden ansiota. Toisaal-
ta osana Ruralia-instituutin henkilökuntaa olen 
myös muutoin ollut mukana monissa sellaisissa 
tilaisuuksissa ja tilanteissa, jotka voitaisiin laskea 
toimintaryhmätyön havainnoinniksi. Erityisesti 
osallistumiseni maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän toimintaryhmätyöryhmään varajäsenen 
ominaisuudessa on selkein tällainen yhteys. Olen 
kuitenkin pitänyt sellaiset tilaisuudet ja tilanteet 
tämän tutkimuksen aineiston ulkopuolella. Näitä 
kokemuksia ei ole kerätty tutkimustarkoituksiin, 
eikä niistä ole myöskään tehty kenttäpäiväkir-
jamerkintöjä. Sen vuoksi niihin ei viitata tässä 
työssäkään. Kuitenkin, tutkijan ollessa itse tutki-
muksensa väline, kaikella kokemuksella ja taus-
talla on vaikutusta tutkimukseen. Ensisijaisesti 
näen näiden vaikutusten kohdistuvan aineistojen 
kontekstualisointiin ja ymmärrykseen valita luet-
tavaksi tiettyjä tekstejä. Samoin olen tavannut jot-
kut haastattelemistani toimijoista aikaisemminkin 
muissa yhteyksissä. Tosin ”tulkinnallisen tilan” 
– toisin tulkinnan mahdollisuuden – löytäminen 
tällaisessa ympäristössä on edellyttänyt tietoista 
etäisyyden ottoa.         

Tutkimuksen alussa valinnutta näkemystäni 
toimintaryhmätyöstä voisi luonnehtia tietyllä ta-
voin idealistiseksi. Tämä idealistisuus kohdistui 
ennen kaikkea toimintaryhmätyön käsittämiseen 
uudenlaiseksi demokratian ja poliittisen toimin-
nan tilaksi, eräänlaiseksi ”vapauden valtakunnak-
si” näennäisesti marginaalisen maaseutupolitiikan 
hallinnon suojissa. Olen siis ottanut verkostomai-
sen demokratian mahdollisuuden tosissani. Voi-
sinkin kuvata tutkimusprosessin etenemistä tä-
män idealismin haihtumiseksi. Kentällä saatujen 
kokemusten jälkeen toimintaryhmätyö vaikuttaa 
huomattavasti vapaata politiikan tilaa monimut-
kaisemmalta kysymykseltä. Ennen kaikkea moni-
en julkaistujen tekstien ja toimintaan osallistuvien 
ihmisten kerronnan välillä näyttää oman koke-
mukseni mukaan olevan melkoinen näkökulma-
ero. Tällainen ennakkokäsitysten muutos on tie-
tenkin etnografi sen tutkimusotteen tarkoituskin. 
Se kertoo siitä, että tutkija on tutkimuksen edis-
tyessä oppinut jotakin. Kaikesta huolimatta koen 
ajatuksen paikallisen poliittisen toiminnan fooru-
meista ja uudenlaisen demokratian mahdollisuu-
desta kiinnostavana. Kenttätyön jälkeen en vain 
enää ajattele, että juuri toimintaryhmätyön tulisi 
olla tällaisen toiminnan kokeilu tai tila.

Oma tavoitteeni, toimintaryhmätyön tulkinta 
poliittisen toiminnan näkökulmasta, ei varmaan-
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kaan ole toimintaryhmätyötä paikallistasolla teke-
vien toimijoiden huoli. Yleisin näkökulma varmasti 
on se, millaisin keinoin maaseudun kehittämisessä 
saataisiin hyviä tuloksia aikaiseksi. Minä en ota 
kantaa tähän kysymykseen, vaan tutkin LEADE-
Riä osallistumisen järjestelmänä. Lisäksi pohdin, 
millainen poliittinen toiminta on tässä järjestel-
mässä mahdollista sekä millaisia ehtoja tälle eri 
yhteyksissä asetetaan ja miten. Tällöin edelleen 
otan politiikan ja toiminnan tosissani, mutta pyrin 
hylkäämään kaikki a priori -oletukset toiminta-
ryhmätyön luonteesta uudenlaisena demokratian 
tai poliittisen toiminnan foorumina. Nähdäkseni 
ymmärrys toimintaryhmätyön erilaisista poliit-
tisuuksista, jota näkökulmallani tavoittelen, on 
hyödyllinen suomalaista maaseutupolitiikkaa laa-
jemmassakin asiayhteydessä. Toimintaryhmätyö 
voidaan nähdä eräänä kiinnostavana esimerkkinä 
osallistavan hallinnan kokeiluista, joista kirjalli-
suudesta on viimeisten vuosikymmenien aikana 
keskusteltu. Sen voidaan nähdä ilmentävän uuden 
hallinnan problematiikkaa suomalaista maaseu-
tua yleisemmälläkin tasolla.     

Vaikka pyrinkin tietoisesti tulkinnassani myös 
kriittisyyteen, kritiikkini ei kohdistu itse paikal-
listen toimintaryhmien toimijoihin ja heidän toi-
mintaansa, ajatteluunsa tai valintoihinsa. En koe 
itselläni olevan sellaista viisautta, jonka perus-
teella voisin sanoa, ovatko he toimineet, puhuneet 
tai ajatelleet oikein tai väärin. Ennemminkin ym-
märrän heidän toimintansa vain kuvastavan käy-
tännöllisiä tilanteita, joissa toimijat joutuvat vain 
jotenkin toimimaan ja – tutkijan sitä vaatiessa – 
jotenkin määrittelemään toimintansa merkitystä. 
Olen aineistojen tulkinnassa antanut itselleni oi-
keuden katsoa asioita sellaisistakin näkökulmista, 
jotka voivat olla arkipäivässä toimintaryhmätyötä 
tekeville vieraita. Tämän olen tehnyt saadakseni 
mahdollisuuden muodostaa asiasta erilaista näke-
mystä. Pyrin myös esittämään tulkintani niin, että 
niiden kriittinen haastaminenkin tulisi mahdolli-
seksi. Kuitenkin erilaisen näkökulman ottamisesta 
voi olla hyötyä silloinkin, kun näkökulma ei ole ar-
kisen ymmärryksen kannalta relevantti. Voimme 
ajatella kuten David Silverman (2000, 832). Hän 
esittää, että asiat voivat olla piilossa meiltä myös 
siksi, koska ne ovat niin ilmeisiä ja tuttuja. 
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4.  TOIMINTARYHMÄTYÖN DISKURSSIT  

maaseudun kehittämistä koskevia tutkimuksia ja 
joitakin arviointeja. En kuitenkaan katso tämän 
keskustelun avaamisen itsessään riittävän, vaan 
sen jälkeen tarkastelen, millaiselle tieteelliselle 
perinteelle LEADERin suoran osallistumisen aja-
tusten voi nähdä perustuvan. Tähän tarkoitukseen 
olen valinnut joitakin sellaisia intellektuaalisia 
keskusteluja, jotka valottavat osallistumisen pe-
rusteita maaseudun kehittämisen suhteen. Näistä 
erityisesti Lauri Hautamäen kylätoimintakäsityk-
sen voidaan katsoa olevan sellainen työ, joka muita 
suoremmalla tavalla on tarjonnut vaikutteita myös 
toimintaryhmätyön järjestämiseen Suomessa      

4.1.1  LEADER-FILOSOFIA: SUORAN   
 OSALLISTUMISEN PUHUNTA

LEADER on kiinnostanut tutkijoita melko run-
saasti.15 Toimintaryhmätyö on yleinen tutkimus-
kohde erityisesti maaseutututkimuksen parissa. 
Maaseudun tutkimuksella on eri tieteenaloilla 
pitkä historia, mutta nykyinen maaseutututkimus 
voidaan paikallistaa ennen kaikkea maaseutu-
maantieteen ja maaseutusosiologian oppialoille. 
Esimerkiksi Euroopassa tätä perinnettä symboloi 
kaksi maaseutukysymyksiin erikoistunutta aika-
kauslehteä: sosiologien Sociologia Ruralis ja maan-
tieteilijöiden Journal of Rural Studies. Kotimaisen 
maaseutututkimuksen historiallisena pyrkimyk-
senä on ollut ajankohtaisten yhteiskunnallisten on-
gelmien käsittely ja ratkaisu. Tällainen käytännöl-
linen orientaatio on tunnistettavissa edelleenkin, 
ja maaseutututkimusta luonnehtivan käytäntö- ja 
kehittämisorientaation on viime vuosikymmeninä 
sanottu yhä vahvistuneen. Erityisen selkeä kehit-
tämisorientaatio on toimintatutkimuksessa, jota 
on maaseutututkimuksen alalla sovellettu paljon 
kylätoiminnan tutkimukseen. Käytännöllisiä pyr-
kimyksiä on maaseutututkimuksessa nähty toteu-
tetun jopa teoreettisten tai kriittisten näkökulmien 

15 Sitä on mm. käsitelty ainakin kolmessa Suomessa jul-
kaistussa väitöskirjassa, joista yksi on tehty valtio-opin 
oppialalle (Kull 2008) ja kaksi aluetieteeseen (Salmi 
2003; Rantama 2002).  

Tässä luvussa tutkin aineistojeni avulla 
toimintaryhmätyön diskursiivista raken-
tumista. Ensin käsittelen tieteelliseen tietoon ve-
toavia puhetapoja, ”totuusdiskursseja” siitä näkö-
kulmasta, millaisia merkityksiä kansalaisten suora 
osallistuminen on LEADER-toimintaa koskevissa 
maaseutututkimuskeskusteluissa saanut. Toisaal-
ta katson suunnittelutieteellisestä keskustelusta 
löytyvän ajatuksia, joiden perusteella suoraa osal-
listumista voi LEADERissäkin tulkita järkevänä 
pyrkimyksenä. Samalla keskustelussa esitetyt aja-
tukset avaavat mielenkiintoisia tulkintamahdolli-
suuksia myös muiden aineistojen luentaan. Tämän 
jälkeen tulkitsen arkipäiväisempää puhetta, ”ruo-
honjuuritason” toimijoiden aineistoissa esittämiä 
toimintaryhmätyötä koskevia merkityksiä. Ensin 
tutkin, millaiseksi toimintaryhmän toimintalo-
giikka tässä puheessa muodostuu. Toiseksi tar-
kastelen, millaisen hallinnan kohteeksi toiminta-
ryhmätyö puheessa määritellään. Ja kolmanneksi 
tutkin, millaiseksi millaiseksi puheessa määrittyy 
toimintaryhmätoimijan subjektipositio. Näitä tul-
kintojani täydennän lukemalla ristiin hallinnollisia 
dokumentteja. Vaikka tässä työssä tulkittujen ai-
neistojen välillä on ilmeisiä eroja, jotka tulee ottaa 
huomioon myös tulkinnassa, pidän niitä kaikkia 
kuitenkin sellaisina teksteinä, joiden perusteella 
voi tulkita, millaiseksi osallistumisen ja poliittisen 
toiminnan järjestelmäksi LEADER on mahdollista 
ymmärtää.  

4.1  TIETEELLISET DISKURSSIT

Suoralla osallistumisella on hallintaa koskevas-
sa keskustelussa keskeinen rooli. On esitetty, että 
suora osallistuminen on erityisesti suunnittelu-
tieteen parissa vallitseva ymmärrys siitä, miten 
julkinen hallinto tulisi järjestää (Fischer 2003, 
223). Tässä alaluvussa käsittelen ensinnäkin sitä, 
millaisia merkityksiä suoralle osallistumiselle 
annetaan LEADERiä koskevissa tutkimuskes-
kusteluissa. Käytän lähteenäni sekä koti- että ul-
komaisia tieteelliseen tietoon vetoavia tekstejä: 



57HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

kustannuksella. (Granberg 2008, 49, 52–54.) Toi-
saalta LEADERiä käsitellään myös arviointitutki-
muksessa, joka on hallinnon tilaamaa ja pyrkii pal-
velemaan hallinnon tarpeita. Siksi myös arviointi 
pyrkii luontaisesti käsittelemään käytännöllisiä 
kysymyksiä. Orientoituminen käytännöllisiin tee-
moihin luonnehtii usein myös LEADERiä koske-
vaa tutkimusta, eikä tutkimuksen teoreettisten pe-
rusteiden pohdintaa välttämättä nähdä tärkeäksi 
(ainakaan kotimaisessa) kirjallisuudessa.

Yleistä monille LEADERiä koskeville kotimai-
sille ja ulkomaisille tutkimuksille näyttää olevan 
se, että toimintaryhmätyöhön liitetään kovin pal-
jon toiveita ja odotuksia. Nämä odotukset koskevat 
sekä vaatimuksia toimintaryhmän kehittämisroo-
lista että myös LEADER-toimintatavan merkitystä 
yleisemmin. Yleisesti pelkkä ohjelman laatiminen 
ja rahojen jakaminen hankkeille ei näytä kattavan 
toimintaryhmätoimintaa määrittävää ymmärrys-
tä (esim. Rantama 2002, 96; myös Viljanen 1997, 
35). LEADERiä harvoin tutkitaan tai arvioidaan 
pelkästään tavanomaisten aluekehitystavoitteiden 
suhteen, vaan usein muitakin yhteiskunnallisia ar-
voja tai ideoita on liitetty siihen. Christopher Ray 
onkin luonnehtinut LEADERiä sekä aluekehittä-
mispolitiikan laboratorioksi, että komissiosta läh-
töisin olevaksi anarkistiseksi ja post-moderniksi 
yhteisöaloitteeksi (Ray 2000, 165). Samoin sen on 
myös sanottu edustavan radikaalia vaihtoehtoa 
modernisaatiolle, aikaisemmalle maaseudunke-
hitysparadigmalle sekä politiikan ja hallitsemisen 
toimintatavoille yleisesti. Tosin sen budjettiakin on 
luonnehdittu ”kokeiluluontoiseksi”. (Nemes 2005, 
16–17.) LEADERin merkitys kokeiluna on jollakin 
tavoin sen kokoa ja taloudellista painoarvoa suu-
rempi, mikä selittänee osaltaan tutkijoiden erityis-
tä suhdetta siihen. 

Ray (2000, 167–170) on hahmotellut LEADER-
toimintaa koskevan Sociologia Ruralis -lehden 
teemanumeron perusteella neljä yleistä tulkin-
tanäkökulmaa, joiden kautta tätä yhteisöaloitetta 
on tieteellisessä keskustelussa tarkasteltu. Hänen 
mukaansa LEADERiä on ensinnäkin tarkasteltu 
maaseudun kehittämisen järjestelmänä, joka pyr-
kii rakentamaan näennäisiä markkinoita ja kyt-
kemään myös aluekehittämisen niihin. Erityisesti 
Osti (2000) näkee LEADER-toiminnan keskeise-
nä päämääränä hierarkkisten päätöksentekojär-
jestelmien korvaamisen tuotetuilla, markkinoita 
jäljittelevillä järjestelmillä. Toiseksi LEADER voi-
daan nähdä järjestelmänä, jossa maaseudun ke-
hittäminen demokratisoituu tai politisoituu (Ray 
2000). Tällöin toimintaryhmätyötä tarkastellaan 
erityisesti osallistavan demokratian kokeiluna, 
missä keskeistä on toimintakapasiteetin tuotta-

minen (capacity building) alistetuissa asemissa 
oleville ryhmille tai henkilöille. Tosin riskiksi on 
tunnistettu se, että jo ennestään etuoikeutetut 
paikalliset eliitit voivat ottaa nämäkin toiminta-
mahdollisuudet käyttöön syrjittyjä ryhmiä tehok-
kaammin (Shucksmith 2000). Joka tapauksessa 
LEADER-toiminta voidaan nähdä yrityksenä poli-
tisoida aluekehittämistä ja siihen liittyvää päätök-
sentekoa. Kolmanneksi LEADER on Rayn mukaan 
liitetty endogeenisen kehittämisen diskurssiin, ja 
tätä näkökulmaa edustavat tarkastelijat ovat ve-
donneet joko sen tehokkuuteen kehittämisjärjes-
telmänä tai sitten LEADERin merkitykseen legi-
timaation tuottamisen välineenä. Neljänneksi Ray 
(2000, 170) tunnistaa, että LEADERiä on tulkittu 
humanistista tai henkilökohtaista kehitystä edis-
tävänä tekijänä. Tällöin on vedottu mm. ”henkilö-
kohtaisen kasvun”, ”solidaarisuuden”, ”yhteistyön”, 
tai ”kulttuurisen identiteetin” kaltaisiin arvoihin. 
Samanlaisia tapoja käsitellä LEADER-toimintaa 
on näkyvissä monissa muissakin tutkimuksissa ja 
arvioinneissa. LEADERiin liitettyjen ”idealistis-
ten” pyrkimysten – kuten osallistumisen – suhteen 
voidaan puhua myös LEADER-fi losofi asta, joka ei 
ole fi losofi aa akateemisessa mielessä vaan erään-
lainen käytännön toimintaa koskeva ajattelutapa.       

Kansalaisosallistuminen on tämän tutkimuk-
sen kannalta keskeinen teema, josta on keskusteltu 
paljon LEADER-toimintaa koskevissa tekteissä. 
Esimerkiksi Lowe ym. (1998) kirjoittavat, että 
LEADER-menetelmä on uskollinen paikallisen 
osallistumisen käsitteelle, vaikka osallistuminen 
vaihteleekin paikallisesta kontekstista ja kunkin 
paikallisen toimintaryhmän ja ohjelman toiminta-
tyylistä riippuen. Koko LEADER-yhteisöaloitteen 
piirissä paikallisilla ryhmillä on kuitenkin ollut 
mahdollisuus toimia paikallisesti määriteltyjen 
periaatteitten mukaan, ja arvioinnit ovat osoit-
taneet, että paikallistasoinen osallistuminen on 
toteutunut suuressa määrin. Erityisesti osallistu-
minen on nähty keskeisenä arvona ja periaatteena, 
jota sekä toimintaryhmätoiminnan eetos ja insti-
tutionaalinen rakenne pyrkivät tukemaan. Paikal-
lista tasoa, jonka osallistuminen on keskeistä, ni-
mitetään myös ”ruohonjuuritasoksi”. (mt., 78–81.) 
Osallistumista voidaankin pitää eräänä keskeisim-
mistä odotuksista, joita LEADER-toimintaan on 
kirjoituksissa liitetty.  

Kotimaisistakin kirjoittajista monet korostavat 
osallistumista (esim. Salmi 2003, Karhio 2000 ja 
Rantama 2002). Esimerkiksi Anita Salmi (2003, 
103) kirjoittaa, että EU:n käytännöissä toiminta-
ryhmien on nähty edustavan kansalaisyhteiskun-
taa ja siihen liittyvää vapaaehtoisuutta, talkoohen-
keä ja aktiivisuutta. Toimintaryhmät voidaan myös 
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nähdä kansalaisten tai asukkaiden vaikutuskana-
vana, jolla on yhteys hallintoon. Tämän pohjana 
on Salmen mukaan LEADERin taustafi losofi a, 
mutta myös yhteinen maaseudun kehittämistehtä-
vä. (mt.) Toisaalta Eeva Rantama puolestaan pitää 
toimintaryhmätyölle ominaisena myös vakiintu-
neiden valtarakenteiden rikkomista ja edellytysten 
luomista uusille toimijoille tulla mukaan alueensa 
kehittämiseen. Uusien toimijoiden tuloa kehittä-
miseen Rantama pitää tärkeänä, jotta alueilla ole-
massa olevat kehittämisresurssit saataisiin käyt-
töön. Tämä on tärkeää omaehtoisen kehittämisen 
kannalta, mutta konfl ikteja tai vastakkainaset-
teluja hän pitää vahingollisina. (Rantama 2002, 
229.) Sekä Salmen että Rantaman kirjoituksissa 
nähdään keskeisenä se, että paikalliset ihmiset 
osallistuvat toimintaryhmätyöhön. Molemmille 
osallistumisessa on (ainakin osaltaan) kysymys 
siis siitä, että sen kautta on mahdollista pyrkiä 
tehokkaaseen hallintaan, aktivoimaan resursseja 
kehittämispolitiikan tarpeisiin.

Toisaalta paikallistason osallistuminen on 
mahdollista liittää ns. integroituun tai yhdentä-
vään maaseudun kehittämiseen, joka on mainittu 
yhdeksi opilliseksi perustaksi toimintaryhmätyölle 
(ks. Malinen 2000). Tässä paradigmassahan pai-
kallinen kumppanuus on yksi periaate hallinnon 
sektorirajoja ylittävän yhteistyön ohella, joten sekin 
voidaan nähdä osallistumista korostavana oppina. 
Yhdentävän kehittämisen lisäksi toisena opillisena 
perustana paikalliselle suoralle osallistumiselle on 
pidetty ns. kommunikatiivista suunnitteluteoriaa 
(esim. Karhio 2000, 85; Rantama 2002, 84, 224), 
jonka keskeinen kehittelijä on Patsy Healey (esim. 
1992; 1998). Sekä yhdentävän maaseudunkehittä-
misen että kommunikatiivisen suunnittelun para-
digmoissa korostetaan samoja asioita: kansalaisten 
aktiivisuutta ja osallistumista sekä alhaalta-ylös 
-lähestymistapaa. Tosin osallistumista ja aktiivi-
suutta ei kummassakaan paradigmassa tarvitse 
nähdä itseisarvoina, vaan niitä voidaan myös tar-
kastella hallinnan rationaalisuuden kontekstissa 
tapoina ottaa käyttöön kansalaisten resursseja. 
Näin tekee mm. Salmi (2003, 66), kun hän kir-
joittaa LEADER-toiminnan tarkoituksen olevan 
”maaseudun paikallisen kehittämisen paikallisia 
voimavaroja käyttäen.” Osallistuminen tukee siis 
maaseudun kehitystä edistävää politiikkaprojektia.

Hallinnallisen rationaalisuuden lisäksi joissa-
kin tutkimuksissa toimintaryhmätyöhön liittyväl-
le osallistumiselle on annettu myös keskeisempi 
merkitys maaseudun kehittämistä politisoivana 
tai demokratisoivana toimintana. Esimerkiksi toi-
mintaryhmätyö voidaan nähdä valtaistavana (em-
powerment) käytäntönä muiden funktioidensa 

ohella. (Hyyryläinen 2005, 41; Hyyryläinen 2004.) 
Pylkkänen ja Hyyryläinen (2004, 28) arvioivat 
toimintaryhmätyön lisänneen Suomessa ihmis-
ten uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa 
ruohonjuuritasolla. Lisäksi he näkevät, että toi-
mintaryhmät ovat tarjonneet kanavan vaikuttaa 
aluekehittämistä koskevaan suunnitteluun ja pää-
töksentekoon. Tätä uutta vaikutusmahdollisuut-
ta on arvioitu jopa siten, että toimintaryhmätyön 
kautta osallistuminen on mahdollistanut osallistu-
misen laajemmalle joukolle (a wider array) ihmisiä 
kuin poliittisiin puolueisiin perustuvat perinteiset 
vaikutuskanavat (Pylkkänen ja Hyyryläinen 2004, 
28). Niinpä toimintaryhmätyötä ja siihen liittyvää 
osallistumista on selkeästi arvioitu, paitsi alueke-
hittämisen välineenä, myös sellaisena vaikuttami-
sen muotona, joka rinnastuu jopa edustukselliseen 
demokratiaan. Näin osallistumisella voidaan tul-
kita olevan pelkkää hallinnan resurssia itsenäi-
sempikin asema.    

Toimintaryhmätyöstä kirjoittavien tutkijoiden 
ja arvioitsijoiden suhde demokratiaan ja poliitti-
seen toimintaan on muutenkin mielenkiintoinen. 
Myös demokratiasta keskustellaan eksplisiittisesti 
monissa LEADER-toimintaa koskevissa kirjoituk-
sissa. Christopher Rayn (2000; 1999) lisäksi aina-
kin Karhio (2000), Wade ja Rinne (2008), Ramos 
& Mar Delgado (2003) sekä Salmi (2003) pohti-
vat demokratiaa toimintaryhmätyön yhteydessä. 
Myös Kull (2008, 297) pohtii demokratiakysymys-
tä relevanttina teemana tarkasteltaessa LEADE-
Riä monitasohallinnan (multi-level governance) 
näkökulmasta, vaikka lausuukin kriittisiä arvioita 
siitä. Samoin Hyyryläinen (2004, 45) pohtii demo-
kratiakysymyksiä maaseudun verkostojen ja osal-
listumisen yhteydessä. LEADER-ohjelmien de-
mokraattisuutta Irlannin tasavallan kontekstissa 
pohtii Storey (1999) artikkelissaan Journal of Ru-
ral Studies -lehdessä. LEADER-ohjelmia koskevis-
ta arvioinneista ainakin Pylkkänen (2004, 95) on 
selvittänyt toimintaryhmätyön merkitystä myös 
demokratian näkökulmasta. Mielenkiintoista de-
mokratiapohdinnoissa on se, että lähestulkoon 
aina toimintaryhmätyön demokraattisuus määri-
tellään edustuksellisen järjestelmän ulkopuolelle.   

Esimerkkinä toimintaryhmätyöhön kohdiste-
tuista demokraattisuusodotuksista voidaan ottaa 
esiin Waden ja Rinteen kuvaus toimintaryhmä-
työn saavutuksista. Heidän mukaansa LEADER-
toiminnan myötä on syntynyt uudenlaisia julkista, 
yksityistä ja kolmatta sektoria yhdistäviä kumppa-
nuuksia. LEADER on tuottanut monenlaisia hyö-
tyjä maaseudun yhteisöille, niiden ympäristölle ja 
taloudelle samalla, kun paikallinen demokratia ja 
aloitteellisuus ovat vahvistuneet. Waden ja Rinteen 
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mukaan toimintaryhmätyön merkitys on tietyn-
laisen toimijuuden tuottamisessa. Sen sijaan, että 
maaseudun asukkaat odottaisivat valtion toimia, 
heidän katsotaan itse olevan parhaita asiantunti-
joita oman asuinseutunsa ja tulevaisuutensa suh-
teen. Valtion roolina LEADER-tyyppisessä kehit-
tämisessä on puolestaan se, että hallinto jalostaa 
ja ruokkii kehittämisideoita ja pyrkii valitsemaan 
niistä ne, joilla on todellista lisäarvoa kehittämi-
selle sekä tukee ja antaa resursseja niiden toteut-
tamiseen kansallisesti määriteltyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Ymmärrys toiminnasta politiikkata-
voitteiden toteuttajana on tässä tekstissä ilmei-
nen. Mutta LEADER-toiminnalle annetaan arvoa 
myös osallistavan demokratian (participatory 
democracy) järjestelmänä, joka täydentää edus-
tuksellista demokratiaa. (Wade & Rinne 2008, 
10–11.) Muiden arvojen ohessa Wade ja Rinne pi-
tävät LEADER-toiminnan tavoitteena muutoksia 
sekä hallinnon toiminnassa että demokraattisessa 
osallistumisessa.  Eli osallistuminen LEADERiin 
rinnastuu poliittiseen toimintaan jopa edustuksel-
listen järjestelmien rinnalla. 

LEADER-toiminnan suhdetta kansalaisten 
poliittiseen osallistumiseen ja demokratiaan poh-
tii myös Salmi (2003, 191–192) väitöskirjassaan. 
Salmen havaintojen mukaan toimintaryhmätoi-
mijat ovat puoluekannaltaan usein keskustalaisia 
tai kokoomuslaisia ja toimintaryhmätyö koetaan 
keskustalaisen maatalouspolitiikan jatkeena, mikä 
estää joitakin ihmisiä osallistumasta toiminta-
ryhmätyöhön. Paradoksaalisesti toimintaryhmä 
toimii tästä huolimatta yhteisesti hyväksytyn pää-
määrän eteen. Salmi määritteleekin toimintaryh-
män periaatteessa epäpoliittiseksi ryhmäksi, joka 
jakaa julkisia varoja ja vastaa ulkoa tulevaan – 
EU:n ja kansallisen tason asettamaan – legitimaa-
tioajatteluun. Toisaalta Salmi näkee demokratian 
ja toimintaryhmätyön suhteen problemaattisena 
kysymyksenä: se on yksi EU:n tuomista, demokra-
tian ulkopuolisista järjestelyistä. (mt., 192.) Demo-
kratia näyttää Salmen mukaan liittyvän toiminta-
ryhmätyöhön, mutta yhtälailla vahva systeeminen 
rationaalisuus luonnehtii sitä. Tällainen epämää-
räisyys demokratiaan sekä tehokkaaseen hallin-
taan vetoavien argumenttien välillä on tyypillistä 
monille muillekin LEADERiä koskeville teksteille.   

Toisaalta kirjoituksissa voi elää suoranainen 
antipoliittisuuskin suoran osallistumisen puheta-
pojen rinnalla. Jotkut toimintaryhmätyön demo-
kraattisuutta pohtivat kirjoittajat pohtivat myös 
politiikan käsitettä ja toimintaryhmätyön suhdetta 
poliittiseen järjestelmään. Esimerkiksi Kirsi Kar-
hio (2000) kirjoittaa Ronnbyn ja Katajamäen teks-
teihin viitaten:

 ”Toiminnassa mukana olevat ovat toki yhteis-
kunnallisesti ja muillakin elämän alueilla aktii-
visia ihmisiä, mutta LEADERissa on viehättä-
nyt toisenlainen vaikuttaminen. Se on pysynyt 
puoluepolitiikan ulottumattomissa. Mukana 
on myös puoluepoliittisia ihmisiä, mutta toi-
mintaryhmätyö on haluttu pitää ”puhtaana” 
perinteisistä puoluesidonnaisista käyttäyty-
mismalleista. Parhaimmillaan paikallista toi-
mintaryhmätyötä voidaankin pitää poliittisena 
sanan syvimmässä merkityksessä, ei puolue-
poliittisena, vaan yhteisten asioiden hoitamise-
na (Katajamäki 1998: 8) ja paikallisdemokrati-
an syventämisenä (Ronnby 1998: 80).” (Karhio 
2000, 93.)

Tämä sitaatti rakentaa mielenkiintoisen dikoto-
mian, joka tuottaa toimintaryhmätyölle oman-
laistaan suhdetta edustuksellisen poliittisen jär-
jestelmän instituutioihin, erityisesti puolueisiin. 
Toimintaryhmä määrittyy aluksi erityislaatuiseksi 
toiminnan muodoksi, joka erotetaan puoluepolitii-
kasta, vaikka osallistujat voivatkin joskus olla sa-
moja henkilöitä. Se että toiminta on erilaista kuin 
puolueiden toiminta, on myös aktiivinen tavoite 
– näin on ”haluttu” toimia. Samalla on selvää, että 
kirjoittajan suhtautuminen puolueiden toimintaan 
on hyvin kriittistä. Edustukselliseen järjestelmään 
liittyvä poliittinen toiminta, puoluesidonnaiset 
käyttäytymismallit määrittyvät toimintaryhmä-
tön vastapuoleksi, dikotomian toiseksi osaksi, jol-
la sitaatti pelaa. Paikallinen toiminta ja yhteisten 
asioiden hoito asettuvat vastakkaiseen suhteeseen 
puoluekantaiseen toimintaan. Pahan puoluepoli-
tiikan sijaan hyvä politiikka merkitsee sitaatissa 
asioiden hoitoa ja paikallisdemokratiaa. Puolue-
politiikka on myös pinnallista, sillä politiikka sy-
vällisessä merkityksessä merkitsee yhteisten asioi-
den hoitoa. Toisaalta aktiivisuus ja aktivismi ovat 
keskeinen osa toimintaryhmätyötä ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen on sitaatissa positiivisesti 
arvotettu seikka. Kysymys poliittisen toiminnan 
arvottamisesta toimintaryhmätyön yhteydessä on 
mielenkiintoisen kaksijakoinen: sekä asioiden hoi-
to että demokratia tulisi pitää edustuksellisten jär-
jestelmien ulkopuolella, mutta toiminta sinänsä ja 
kansalaisten osallistuminen nähdään silti tärkeä-
nä. Toimintaryhmä tarjoaa edustuksellisille elimil-
le vaihtoehtoisen poliittisen toiminnan kanavan.

Vastaavanlainen politiikkakäsitys on ilmeinen 
myös Karhion (2000, 93) lähteenä olevassa Han-
nu Katajamäen kirjoituksessa (1998). Hän ei tosin 
käsittele tässä työssä LEADER-toimintaa sinänsä 
vaan kommunikatiivista suunnittelua yleisesti, 
johon paikallista osallistumista edellyttävien po-
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litiikkaparadigmojen on nähty liittyvän. Karhion 
(2000) tekstissään esiin ottama ”syvällisen ja pin-
nallisen” politiikan dikotomia on siteerattu Kata-
jamäen kirjoituksesta, joka myös määrittelee poli-
tiikan ”syvimmän merkityksen” yhteisten asioiden 
hoidoksi (vrt. Katajamäki 1998, 4, 8). Kriittinen 
suhtautuminen puoluepolitiikkaan, ja siten myös 
kritiikki edustuksellisen demokratian instituuti-
oita kohtaan ovat läsnä tässä ajattelutavassa. Siinä 
ei tunnisteta puolueiden merkitystä edustukselli-
sen demokratian instituutioina. Sen sijaan Karhi-
on (2000) artikkelissa vedotaan kumppanuuteen, 
joka määrittyy yhteisten tavoitteitten puolesta 
toimimiseksi. Poliittinen toiminta edustuksellisen 
järjestelmän, ideologisten kiistojen tai vastakkais-
ten intressien muodossa ymmärretään vastakkai-
seksi toimintamuodoksi LEADERiä luonnehtivalle 
kumppanuudelle.  

Kritiikki edustuksellista toimintaa kohtaan 
on läsnä muissakin kirjoituksissa. Esimerkiksi 
Rantama puolestaan toteaa tutkimuksessaan, että 
alueellisen kehittämissuunnittelun tulisi ”toimin-
taryhmätyön tavoin rohkeammin kannustaa ke-
hittämisstrategioiden luomista myös demokraat-
tisten päätöksentekojärjestelmien ja perinteisten 
hallintorakenteiden ulkopuolella.” (Rantama 
2002, 229). Demokraattisten päätöksenteon ja pe-
rinteisen hallinnon hän näkee haittaavan omaeh-
toista kehittämistä ja aitoa kumppanuutta.     

Hyvin samankaltainen, dikotomisia merki-
tyksiä käyttävä puhetapa on näkyvissä Päivi Pylk-
käsen (2004) arviointitekstissä. Siinä asetetaan 
demokraattisuus erääksi toimintaryhmätyön arvi-
oinnin kriteeriksi:   

”Viime vuosien demokratiakeskustelussa pää-
paino on ollut kansalaisten välittömien vaiku-
tusmahdollisuuksien kehittämisessä. Toiminta-
ryhmätyö on tarjonnut maaseudun asukkaille 
ja yhteisöille selvästi uuden, suoran osallistumi-
sen ja vaikuttamisen kanavan. Se on hajautet-
tu, spontaanista mielenkiinnosta riippuvainen 
suoran osallistumisen väylä, joka on sitonut ak-
tiivisia yksilöitä ja yhteisöjen edustajia suoraan 
vaikuttamiseen perinteisen edustuksellisen de-
mokratian osallistumismuodon, äänestämisen 
sijaan ja lisäksi. Toimintaryhmät tekevät maa-
seutupoliittista työtä, mutta ne toimivat puolu-
eista ja niiden ylläpitämistä paikallisen vallan-
käytön edustusjärjestelmistä selvästi erillään. 
Tähän suuntaan vaikuttaa toimintaryhmiltä 
edellytetty kolmikantaperiaate, joka rajoittaa 
muun muassa kuntatason luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden osuuden toimintaryhmissä 
kolmannekseen.” (Pylkkänen 2004, 94.)

Tässä tekstissä niin ikään toimintaryhmiin liittyvä 
demokratia liitetään edustuksellisen järjestelmän 
ulkopuolelle, kansalaisten välittömiin vaikutus-
mahdollisuuksiin. Tekstissä toimintaryhmät ovat 
suoran osallistumisen väylä, mutta puolueista ja 
”paikallisen vallankäytön edustusjärjestelmis-
tä” toimintaryhmätyö erotetaan. Tässä mielessä 
toimintaryhmätyö asetetaan taas dikotomiseen 
suhteeseen edustuksellisen demokratian insti-
tuutioiden kanssa – hieman samalla tavoin kuin 
Karhionkin (2000) tekstissä. Toisaalta toiminta-
ryhmätyön merkitys korostuu myös, kun edus-
tuksellinen poliittinen toiminta määritellään vain 
äänestämiseksi. Tämänkaltainen kyynisyys edus-
tuksellisen järjestelmän tuottamien toimintamah-
dollisuuksien suhteen on varmasti tässä retorises-
sa siirrossa välttämätöntäkin. Mielenkiintoista yllä 
siteeratussa katkelmassa on sekin, että kuntatason 
edustajien osallistumista on suoran osallistumisen 
nimissä haluttu rajoittaa. Tässä mielessä se mää-
ritellään liki avoimesti eräänlaiseksi edustuksellis-
ten instituutioiden, toiminnan ja tilivelvollisuuden 
muotojen syrjäyttämisen strategiaksi. Kaikkiaan 
toimintaryhmän eroa edustuksellisiin poliittisiin 
järjestelmiin korostetaan, ja toimintaryhmätyö 
esitetään niille vaihtoehtoiseksi poliittisen toimin-
nan järjestelmäksi. Tekstissä toimintaryhmien ns. 
kolmikantaperiaate liitetään suoraan osallistumi-
seen ja mekanismiksi, joka rajaa edustuksellisten 
elinten valtaa. Lisäksi arviointi mainitsee suoran 
vaikuttamien tapoina mm. hanketyön ja ohjelman 
(Pylkkänen 2004, 93–94).       

Yksinkertaistaen toimintaryhmistä käyty de-
mokratiakeskustelu voidaan kiteyttää siten, että 
kansalaisten mahdollisimman laaja osallistumi-
nen on LEADER-toiminnan tavoite. Mutta osal-
listumisen ei tule tapahtua perinteisten kanavien, 
kuten puolueiden tai vaalien kautta, vaan toimin-
taryhmien parissa ”ruohonjuuritasolla”. Erityisen 
kriittisiä tekstit ovat puolueiden toiminnan suh-
teen ja määrittelevät toimintaryhmätyön jotenkin 
oikeammaksi tai syvällisemmäksi osallistumisen 
muodoksi. Keskustelua siitä, minkälaisissa ky-
symyksissä ja missä määrin osallistujilla on va-
pausasteita, ei juuri käydä. Tällaisen keskustelun 
syrjäyttää ehkä kumppanuuden idea ja siihen si-
sältyvä oletus ongelmattomien yhteisten maaseu-
dunkehitystavoitteiden olemassaolosta. 

Myös ulkomaisissa teksteissä käsitellään LEA-
DER-toimintaa uudenlaisen demokratian muoto-
na.  Tämän ajattelun kannalta kuvaava kiteytys on 
esitetty Ramosin ja Mar Delgadon (2003) työssä. 
He näkevät, tietystä kritiikistä huolimatta, EU:n 
maaseudun kehittämispolitiikat keinona edistää 
demokratiaa eurooppalaisilla maaseutualueilla 
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(mt., 155). Tässä tehtävässä yksi avainkäsite on 
valtaistaminen (empowerment). Mutta empower-
ment-termi on määritelty omintakeisella tavalla 
maaseudun kehittämisen kontekstissa: 

”In the context of rural development, empo-
werment does not refer to challenging domi-
nant ideas, institutions or structures, but rat-
her to developing the capacity of individuals 
to assimilate a new culture that advocates the 
development of capacities as the only way of 
countering the collapse of local economy and 
the decline of rural areas. This implicates a ra-
dical democratization of the development pro-
cess” (Ramos & Mar Delgado 2003, 147.)   

Sitaatin mukaan valtaistaminen on ennen kaikkea 
ylhäältä johdettu prosessi, jossa kansalaiset, sen 
sijaan että harjoittaisivat vastarintaa, ovatkin vai-
kuttamisen kohteina. Siinä on ensi sijassa kysymys 
maaseudun kehittämisen tavoitteiden toteutuk-
sesta. Maaseudun asukkaiden toimintakulttuuria 
muuttamalla nähdään mahdollisena toteuttaa 
näitä tavoitteita, ennen kaikkea kohentaa alueiden 
heikkoa taloutta. Tällöin paikallistason osallistu-
jan toimintapositio määrittyy tietyllä tavoin rajoi-
tetuksi: valtaistumisen myötä toimijan on opittava 
uutta kulttuuria, joka määrittää myös toimintaa. 
Toisaalta tietty depolitisaatio on tässä ilmeistä. Jos 
kysymyksessä on ainoa keino toimia, yksilöiden 
toimintamahdollisuudet ja ylhäältä tuleva ohjaus 
eivät ole ristiriidassa. Ja lopulta tämä assimilaa-
tio edustaa myös radikaalia demokratisoitumista. 
Tässä sitaatissa on selvimmillään näkyvissä sellai-
nen hallinnan ja demokratian tai ”vallan ja vapau-
den” välinen paradoksi, jossa valtion harjoittama 
hallinta ja paikallinen suora demokratia määritel-
lään samaksi asiaksi    

Huolimatta paikallisiin ja suoriin osallistu-
mismahdollisuuksiin kiinnitetystä huomiosta 
LEADERin tarkoituksena on epäilemättä edistää 
myös EU:n poliittisia tavoitteita. Esimerkiksi Kull 
(2008, 290) päättelee, että Suomen tapauksessa 
LEADER+-yhteisöaloite on tuonut EU:n lähem-
mäs ihmisiä, siis onnistunut vaikuttamaan kansa-
laisten mielipiteisiin siitä. Samoin myös Rannikko 
(2000, 160–162) on huomioinut, että toimintaryh-
mätyön yksi tarkoitus on tuottaa – tai salakuljet-
taa – eurooppalaista identiteettiä maaseudulle. 
Hänen mukaansa kuitenkaan toimintaryhmätyön 
tavoitteet, EU:n harjoittama identiteetin muokka-
us ja paikalliset osallistumismahdollisuudet eivät 
ole vastakkaisia prosesseja vaan ne ovat ”dialekti-
sessä riippuvuussuhteessa” (Rannikko 2000, 161). 
Rannikon analyysi on siis se, että ihmiset ovat yhtä 

aikaa sekä identiteettiä koskevan vaikuttamisen 
kohteena, että itse aktiivisina toimijoina. Lisäk-
si myös alueitten sisäisen (ja välinen) tasa-arvon 
edistäminen on keskustelussa nähty yhtenä kes-
keisenä tavoitteena LEADER-toiminnassa. Toisin 
sanoen yksi toimintaryhmätyön tavoite voidaan 
nähdä olevan myös paikallisesti heikommassa ase-
massa olevien ryhmien erityisten tarpeitten tun-
nistaminen. (esim. Shucksmith 2000, 215.) Tämä 
voi tarkoittaa vaikka palveluja työttömille tai etni-
sille tai kielellisille vähemmistöille (Lowe ym.1998, 
78–81). Suomessa tässä suhteessa on korostettu 
maaseudun naisia ja nuoria ja heidän olojaan ko-
hentavia hankkeita (Pylkkänen & Keinänen 2004). 
Tässä mielessä toimintaryhmätyössä voidaan näh-
dä myös ”sosiaalipoliittinen” aspekti. 

Toimintaryhmäyötä koskevassa tieteellisessä 
keskustelussa kansalaisten suora osallistu-
minen on keskeisessä roolissa, ja osallistumiseen 
ladataan kahdenlaisia arvoja: toisaalta moninais-
ten politiikkatavoitteitten edistäminen ja toisaal-
ta kansalaisvaikuttaminen. Joissakin teksteissä 
LEADERiä pidetään suoran demokratian järjestel-
mänä, jolloin osallistuminen merkitsee uudenlais-
ta poliittista aktiivisuutta. Toisaalta osallistumista 
arvotetaan hallinnon tehokkuuden näkökulmasta, 
jolloin osallistuminen tarjoaa resursseja tavoitteit-
ten toteuttamiseen. Silloin, kun nämä merkitykset 
ovat läsnä samanaikaisesti, ajattelu vaikuttaa para-
doksaaliselta (esim. Ramos & Mar Delgado 2003). 
Toinen kiintoisa piirre puheessa suorasta osallistu-
misesta on se, että monissa kirjoituksissa toimin-
taryhmätyön demokraattisuus liitetään suoraan 
osallistumiseen, joka puolestaan asetetaan vastak-
kain edustuksellisen demokratian instituutioiden 
kanssa. Tällöin LEADER voidaan nähdä eräänlai-
sena edustuksellisen järjestelmän uudistamisen 
välineenä, joka maaseudun kehittämistavoitteitten 
toteuttamisen ohella uudistaa poliittista toimintaa 
ja jopa poliittisia instituutioita. Kuitenkin suoran 
ja edustuksellisen demokratian problematisointi 
on vähäistä, ja epäselväksi jää, miksi maaseudun 
kehittämisen ohella myös poliittista toimintaa oli-
si uudistettava. Miten on mahdollista ajatella, että 
suora osallistuminen on yleensä edustuksellisia 
järjestelmiä oikeampi toimintamuoto? Näenkin, 
että LEADERin suoran osallistumisen keskeisen 
merkityksen ymmärtämiseksi on tarkasteltava 
suunnittelutieteessä esiintyvää suoran osallistu-
misen perinnettä yleisemmin. Tällöin on kysyttä-
vä, millaisia erilaisia perusteita suoran osallistu-
misen käytölle on esitetty suunnittelua koskevassa 
tutkimuskirjallisuudessa. Tähän ongelmatiikkaan 
perehdyn seuraavaksi.     
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4.1.2 SUORA OSALLISTUMINEN 
 SUUNNITTELUTIETEESSÄ

LEADERiä luonnehtivan suoran osallistumisen 
ymmärtämiseksi on tarkasteltava, millaisiin edel-
täviin tietomuotoihin ajattelu osallistumisesta 
pohjautuu. Osallistumista ei voi liittää vain gover-
nance-keskusteluun, sillä suunnittelun ja kehit-
tämisen piirissä suoran osallistumisen idealla on 
pitempi historia, eikä uutta hallintaa voi siis pitää 
ainoana perinteenä, jolle suora osallistuminen pe-
rustuu aluekehittämisen piirissä. Tämän historian 
tarkastelu on tärkeää, sillä erilaiset historialliset 
osallistumiskeskustelut antavat ymmärrystä myös 
nykyisten osallistumisideoiden luonteesta. Suoran 
osallistumisen merkityksen korostaminen ei ole 
luonnollisestikaan vain LEADERiä koskeva kes-
kustelu, vaan sitä on sovellettu monissa teoreetti-
sissa ja käytännöllisissä yhteyksissä. Seuraavassa 
etsin sellaisia intellektuaalisia puhetapoja, joissa 
suoran osallistumisen käyttöä on kuvattu ja joissa 
sen arvoa on perusteltu. 

Perusteita suoralle osallistumiselle ei ole vai-
kea löytää, vaan kirjallisuudessa on käyty monia 
keskusteluja siitä mm. liikkeenjohdon ja taloudel-
lisen suunnittelun teorian piirissä (esim. Taylor 
2001, 127; Adaman & Devine 1996.) Vaikka osal-
listumisen käyttöyhteyksiä olisi mahdollista jäl-
jittää liki loputtomasti, tässä alaluvussa esittelen 
sellaisia keskusteluja, jotka todennäköisimmin 
ovat antaneet aatteellisia virikkeitä suomalaiselle 
LEADER-sovellukselle ja joista löytyy tulkinnal-
lisia apuvälineitä suoran osallistumisen ymmär-
tämiseksi toimintaryhmätyön parissa. Näitä ovat 
suunnittelun ja kaupunkisuunnittelun teoreettiset 
ja käytännölliset keskustelut, kehitysmaiden maa-
seudun kehittäminen sekä suomalainen kylätoi-
minta. Kaikkia näitä voidaan pitää relevantteina 
kotimaista LEADER-toimintaa koskevan järkeilyn 
kannalta. Kaikissa näissä keskusteluissa esitetään 
perusteita osallistumiselle, joiden myötä myös pyr-
kimys poliittisen järjestelmän ja toiminnan uudis-
tamiseen tulee järkevänä kantana mahdolliseksi. 
Nämä keskustelut avaavat LEADERiä koskevaan 
nykyajatteluun sellaisia tulkintamahdollisuuksia, 
joiden kautta on mahdollista ymmärtää ajattelu 
historiallisena ja kontingettina ja siten myös tuot-
taa vaihtoehtoisia tulkintanäkökulmia.    

KAUPUNKISUUNNITTELU

Amerikkalaisen kaupunkisuunnittelun professo-
rin, William Rohen (2009) mukaan yhteisöjen osal-
listuminen on suunnittelutieteen piirissä nykyään 
yleisesti hyväksytty ajatus. Kehittämisen kohteena 

olevien alueitten asukkaitten suoraa osallistumista 
on puolustettu muutamilla yleisillä argumenteilla: 
1) On väitetty, että paikallisesti kiinnittyneellä ja 
yhteisön kontrolloimalla organisaatiolla on ulko-
puolisia toimijoita syvempi ymmärrys ongelmista, 
ja siten se voi tuottaa tehokkaampia kehittämis-
strategioita. 2) Toisin kuin yhteen sektoriin keskit-
tyvät kunnalliset laitokset tai toimistot, yhteisöjen 
hallitsemat organisaatiot voivat ottaa kokonaisval-
taisen lähestymistavan kehittämiseen, joka pitää 
sisällään sekä fyysisiä, sosiaalisia, että taloudel-
lisia kehittämiskohteita. 3) Yhteisön hallitsema 
organisaatio voi kehittää naapurustonsa toimin-
takapasiteettia mm. edistämällä paikallista johta-
juutta, asukkaiden teknistä osaamista ja yhteyksiä 
laajemman yhteisön poliittiseen ja taloudelliseen 
johtoon. 4) Paikallisen organisaation on valtiota 
helpompi saada yksityisten säätiöiden tukea. 5) Lo-
pulta yhteisön hallitseman organisaation toimin-
nan on sanottu olevan myös vähemmän byrokraat-
tista kuin julkisen organisaation. (Rohe 2009, 219.) 
Nämä ovat kaikki argumentteja, jotka perustelevat 
ihmisten suoraa osallistumista kaupunkisuunnit-
teluun, ja joita on käytetty muissakin yhteyksissä 
kuten verkostomaisen hallinnan kirjallisuudessa 
(esim. Sørensen & Torfi ng 2005b, 205). 

Rohen (2009, 209) mukaan amerikkalai-
sen kaupunkisuunnittelun parissa paikallisesti, 
kaupunginosan tai naapuruston tasolla toimivaa 
kaupunkisuunnittelua on harjoitettu aktiivisesti 
jo 1900-luvun alusta asti. Erityisesti Rohe liittää 
nykyisen suoran osallistumisen 1950- ja 1960-lu-
kujen yhdysvaltojen suurkaupunkien köyhyyson-
gelmaan ja suunnitteluprofession osuuteen siinä. 

1950-luvulla Yhdysvaltojen suurkaupunki-
en keskustojen kurjistumisongelmaan alettiin 
reagoida myöntämällä liittovaltion rahoitusta 
kaupunkien uudistamishankkeille ja -ohjelmille. 
Mutta useinkaan ohjelmista eivät hyötyneet pieni-
tuloiset keskustojen asukkaat, vaan liike-elämän 
intressit dominoivat suunnittelua hallinnoivia 
kehittämiskomissioita. Nämä ohjelmat myös kes-
kittyivät yleensä fyysiseen ympäristöön ja jättivät 
keskustojen ongelmien taustalla olevat sosiaaliset 
kysymykset laajalti huomiotta. Samalla tuhottiin 
monien naapurustojen ja yhteisöjen sosiaalista 
kudosta, minkä Rohe näkee myös olleen tuhoisaa 
kaupunkisuunnittelijoiden maineelle asukkaiden 
keskuudessa. (mt., 213–216.) Niinpä suunnitte-
luprofession maineen puhdistaminen vaati uusia 
välineitä ja suoran osallistumisen käyttö löydettiin 
yhdeksi keinoksi tähän.

Viimeistään 1960-luvulta alkaen on pyritty 
toteuttamaan julkisia ohjelmia, joilla köyhyyttä 
on yritetty lieventää yhteisökehittämisen keinoin. 
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Ehkä kaikkein kuuluisin näistä on presidentti 
Johnsonin hallinnon vuonna 1964 julistama sota 
köyhyyttä vastaan (War on Poverty), joka on vai-
kuttanut myös kaupunkisuunnittelun uudistumi-
seen. (Rohe 2009; Brauer 1982, 164). 

Rohe (2009, 216) kertoo, että 1960-luvulle 
tultaessa haluttiin etsiä uusia keinoja kaupunki-
en keskustojen kurjistumisongelman ratkaisuksi. 
Samalla myös rotukiistat Amerikan kaupungeissa 
alkoivat kärjistyä mellakoiksi. Ratkaisuksi näihin 
ongelmiin esitettiin yhteisötoimintaohjelma (Com-
munity Action Programme, CAP), jolla pyrittiin 
osallistamaan kansalaisia kehittämistoiminnan 
suunnitteluun ja toimeenpanoon. Yhteisökehittä-
misen tarkoituksena oli tuottaa kokonaisvaltaisia 
kehittämissuunnitelmia, jotka ottavat huomioon 
kaikki köyhyyteen liittyvät sosiaaliset, poliittiset, 
taloudelliset ja fyysiset ongelmat. (mt.) Ohjelma 
määräsi liittovaltion varoja paikallisille yhteisötoi-
mintaorganisaatioille (Community Action Agen-
cy, CAA) köyhyydessä elävien ihmisten opetusta, 
asumista, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevien 
hankkeitten toteuttamiseen. Yhteisötoimintaorga-
nisaatioilla oli yleensä suuri vapaus päättää ohjel-
marahojensa käytöstä, joten ne olivat hyvin itse-
näisiä toiminnassaan. (mt., 216–217.)

Sota köyhyyttä vastaan on muussakin kirjalli-
suudessa tunnistettu klassiseksi osallistavien hal-
linnan strategioiden kehittelykontekstiksi (Cruik-
shank 1999; Dean 1999, 67–70). Amerikkalaisen 
historian professorin, Frank Strickerin (2007) 
mukaan yhteisötoimintaohjelman (CAP) taustalla 
oli kolmentyyppisiä tavoitteita. Ensinnäkin tavoit-
teena oli, että paikalliset CAA:t kohentaisivat so-
siaalipalveluja, sillä ajateltiin, että kouluissa, sosi-
aaliturvan piirissä ja muissa julkisissa palveluissa 
syrjittiin köyhimpiä. Toisaalta yhteisöorganisaati-
oiden ajateltiin kehittävän poliittista toimintaa ja 
organisoivan muutoksia köyhien elinoloihin vai-
kuttaviin instituutioihin. Kolmanneksi osallistu-
minen nähtiin terapian muotona: osallistuminen 
tuottaisi paikallisille ihmisille tunteen valtaistu-
misesta (empowerment), joka puolestaan toimisi 
positiivisena mallina nuorille. Samalla se johtaisi 
yhteisöllisen valvonnan lisääntymiseen ja siten vä-
hentäisi rikollisuutta. (mt., 73.) Toisaalta köyhyy-
den vastaisen sodan ja sen keskeisen välineen, yh-
teisöjen osallistumisen, käyttöönoton taustalla on 
nähty monia muita syitä – kulttuurisia, ideologisia, 
poliittisia ja taktisia tekijöitä. 

Amerikkalaisen politiikan tutkijan Carl Brau-
erin mukaan Kennedyn ja Johnsonin hallinnossa 
toimivien neuvonantajien (Council of Economic 
Advisers, CEA) vaikutus tähän yhteisötoiminnan 
valintaan oli suuri. CEA:n jäsenistä monet olivat 
taloustieteilijöitä, mikä myös vaikutti köyhyys-

ohjelman toimintalogiikkaan. (Brauer 1982, 102.) 
Ohjelmaa valmisteltaessa eräs vaikuttanut ideolo-
ginen tekijä oli ajatus köyhyyden periytymisestä. 
Tämän ajatuksen mukaan huono-osaisten perhei-
den lapset perivät kodistaan passivoivia ja defai-
tistisia asenteita, ja ennen kaikkea niiden arveltiin 
olevan köyhyyden syynä. Köyhyys nähtiin kulttuu-
risena noidankehänä ja jopa elämäntapana, jol-
loin mitään suoraa rahallista avustusta ei pidetty 
tehokkaana tapana vähentää köyhyyttä pitkällä 
aikavälillä. (mt., 106.) Näin ollen köyhyys voitiin 
liittää yksilöihin ja heidän epäedullisiin asentei-
siinsa ilman yksilöiden suoraa moraalista tuomit-
semista (esim. Zarefsky 1986, 40–42). Toisaalta 
vaikutuksia oli myös taloustieteessä tuolloin suo-
situlla inhimillisen pääoman teorialla ja siihen pe-
rustuvalla uskolla, että köyhyyttä on mahdollista 
poistaa ennen kaikkea nuoria kouluttamalla – siis 
panostuksella inhimilliseen pääomaan. (Brauer 
1982, 107.) Toisin sanoen köyhyysongelma liitet-
tiin köyhyyden kulttuurisen noidankehän kautta 
yksilöön, eikä makroekonomisen järjestelmän 
epäoikeudenmukaisuuksiin. Samoin rotukysymys 
voitiin esittää taloudellisena kysymyksenä. (mt., 
92.) Näin voitiin uskoa, että köyhyyden poistava 
yhteiskunnallinen muutos voidaan toteuttaa ilman 
muutoksia tulonjaossa. Siispä köyhyyden torjumi-
sen ajateltiin edellyttävän yksilöiden suoraa osal-
listumista, jonka kautta oli mahdollista pyrkiä vai-
kuttamaan yksilöihin ja opettaa heitä pärjäämään 
paremmin markkinoilla. 

Osallistumista köyhyyden vastaisen sodan 
kontekstissa voidaan pitääkin eräänä yksilöiden 
valintoja järkeistämään pyrkivan uusliberalistisen 
taloustieteellisen tiedon käytännöllisenä sovelluk-
sena. On hyvä muistaa, miten Foucault’n (2010, 
222–227) mukaan uusliberaalissa taloustieteessä, 
ja erityisen selkeästi inhimillisen pääoman teorias-
sa, on tavoitteena yksilön tekemien valintojen jär-
kevöittäminen. Zarefskyn (1986) ja Brauerin (1982) 
analyysi sodasta on samankaltainen. Osallistumi-
sen käyttö köyhyyspolitiikan välineenä perustuu 
tämän analyysin mukaan eräänlaiselle tieteellisel-
le selitykselle köyhyyden syistä. Köyhyys merkitsee 
köyhien huonoja valintoja ja niinpä näiden valinto-
jen ”rationalisointi” on avain ongelman ratkaisuun. 
Köyhyyden kulttuuriin liittyvän selityksen myötä 
köyhistä voitiin tehdä sekä tietämisen että julkisen 
intervention kohteena oleva kategoria, yhtenäinen 
ihmisryhmä (Cruikshank 1999, 75). Tässä mieles-
sä hallinta – käyttäytymisen ohjaamisen merki-
tyksessä – on ilmeinen tulkintanäkökulma myös 
köyhyyssotaan. Kuten Cruikshank (1999, 82) asian 
muotoilee, köyhien ymmärtäminen subjekteiksi oli 
ennakkoehto tätä subjektiivisuutta muokkaavalle 
toiminnalle.  
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Köyhyyden kulttuurisen selitysmallin lisäksi myös 
päivänpoliittisilla ja taktisilla syillä on ollut epäi-
lemättä vaikutusta osallistumisen omaksumi-
seen köyhyyden vastaisen sodan aseeksi. Samoin 
ilmeinen syy on myös vallinnut usko siihen, että 
yksilöiden muokkaamista pidettiin ohjelmassa pa-
rempana kuin tulonsiirtojen varaan rakentunutta 
taloudellista tasa-arvoa. (Brauer 1982, 108–109.) 
Suoran osallistumisen historiallisia syitä koskevi-
en arvioiden merkitys on siinä, että tällöin Rohen 
(2009) esittämiä teknisiä perusteita osallistumisen 
käytölle ei tarvitse ottaa annettuina, vaan monilla 
poliittisilla, taktisilla ja ideologisilla syillä voidaan 
nähdä myös vaikutuksia siihen. 

Köyhyyden vastainen sota loppui 1970-luvun 
alussa ja sen tulokset on jälkikäteisarvioissa nähty 
kyseenalaisina (Zarefsky 1986, 196; Stricker 2007, 
82). Olivatpa köyhyyden vastaisen sodan suorat tu-
lokset millaisia tahansa, Zarefsky (1986, 192–195) 
esittää, että muutamia ajatuksia alettiin pitää 
Amerikassa legitiimeinä juuri tämän ohjelman 
vuoksi. Ensinnäkin kansalaisten osallistumisesta 
tuli keskeinen normi yhteiskunnallisen muutok-
sen prosesseissa. Ajatuksen mukaan köyhyyttä 
voidaan vähentää vain, jos köyhät itse nähdään 
aktiivisina kumppaneina, eikä vain toiminnan 
kohteina. Toiseksi köyhyys nostettiin ohjelmassa 
yhteiskunnallisena ongelmana osaksi amerikka-
laisten tietoisuutta. Kolmanneksi ajatus julkisten 
palveluitten hajautuneesta hallinnosta tuli hyväk-
sytyksi normiksi juuri sodassa köyhyyttä vastaan. 
Neljänneksi yhteisötoiminnan perusteena alettiin 
pitää ajatusta paikallisen johtajuuden kehittymi-
sestä. Johtajuutta voidaan pitää tärkeänä köyhien 
poliittisen tietoisuuden ja mobilisoitumisen näkö-
kulmasta. Samankaltaisilla ajatuksilla myös Rohe 
(2009, 219) perustelee amerikkailaisen kaupun-
kisuunnittelun piirissä yleisesti vallitsevaa uskoa 
suoran osallistumisen käyttöön yli kaksikymmen-
tä vuotta myöhemmin. 

Köyhyyden vastaisen sodan merkitystä hal-
linnan analyyttisestä näkökulmasta käsitelleen 
Barbara Cruikshankin (1999) mukaan, köyhyy-
denvastainen sota onnistui tuottamaan osallista-
van strategian, jolla köyhyysongelmaan voidaan 
reagoida. Hänen mukaansa köyhyyden vastaisen 
sodan keskeinen tavoite, aktiivisten kansalaisten 
tuottaminen, eli valtaistaminen voidaan ymmär-
tää kahdeksi erilaiseksi poliittiseksi strategiaksi: 
vasemmistolaiseksi ja oikeistolaiseksi. Kun vasem-
mistolaiset ymmärtävät valtaistamisen poliittisen 
vastarinnan herättämiseksi, oikeistolaisessa val-
taistamisessa on kysymys rationaalisen taloudel-
lisen toimijan tuottamisesta. Tosin aina näiden 
strategioiden rajat eivät ole selkeitä. (mt., 67–69.)   

Köyhyyden vastaisen sodan varsinaisten tulosten 
kiistanalaisuudella näyttää lopulta olleen kovin 
vähän vaikutusta kaupunkisuunnittelun teoriaan. 
Yhdysvaltalaisen kaupunkisuunnittelun piirissä on 
vahva usko siihen, että yhteisöjen toiminnalla voi-
daan todella vaikuttaa kehitysongelmiin muutta-
matta makroekonomista järjestelmää. Ray (2000, 
167–170) on huomioinut, että LEADER-toimintaa 
koskevissa tutkimuksissa toimintaryhmätyöhön 
on liitetty samankaltaista ajattelua. LEADERin-
kin on nähty tuottavan alueiden välistä tasa-arvoa 
markkinatoimijuuden tai toimintakyvyn kehittä-
misen kautta. Niinpä LEADERin piirissä markki-
natoimijuuden kehittämisen voi nähdä yhtenä suo-
raa osallistumista perustevana rationaalisuutena.       

KÖYHYYS KEHITYSMAISSA

Kehitysyhteistyö kolmannen maailman maissa 
on eräs niistä historiallisista keskusteluista, joissa 
ihmisten suora osallistuminen kehitystavoitteiden 
toteuttamiseen on ollut keskeinen ajatus jo pitkään. 
Vaikka kehitysyhteistyön parissa suoran osallis-
tumisen juuret ovatkin 1960-luvun radikaalissa 
kehittämisajattelussa (kuten Paulo Freiren fi losofi -
assa), osallistuminen nykyään hyvin tavallinen aja-
tus. Osallistumisesta on viimeistään 1990-luvulla 
luvulla tullut yleinen paradigma, olennainen osa 
esimerkiksi maailmanpankin tukemaa kehittämis-
työtä. Brittiläistä Robert Chambersia on pidetty 
ehkä keskeisimpänä kirjoittajana, joka on vaikut-
tanut osallistumiseen perustuvien menetelmien 
käyttöönottoon kehitysmaiden köyhän maaseudun 
kehittämisprojekteissa – ainakin englanninkieli-
sessä maailmassa. (Francis 2001, 75.) Chamber-
sin kehittelemässä empiirisessä menetelmässä, 
PRA:ssa (Participatory Rural Appraisal) kerätään 
ja sovelletaan paikallista tietoa ja pyritään saat-
tamaan kehitys paikallisten hallintaan (Francis 
2001;Kapoor 2002). PRA:n ohella Chambers itse 
luettelee yhteensä 29 erilaista oppia tai menetel-
mää, joiden kautta ihmisten suoraa osallistumista 
maaseudun kehittämisessä on pyritty teknisesti 
toteuttamaan (Chambers 1995, 36).  Näissä kes-
keisessä osassa ovat osallistavat tutkimuksen ja 
tiedon tuottamisen tavat, joissa ihmiset eivät ole 
tutkimuskohteita vaan aktiivisia kumppaneita. 

Erityisen mielenkiintoisia tämän työn tarpei-
siin ovat kuitenkin Chambersin esittämät peru-
teet suoralle osallistumiselle. Chambers käsittelee 
kirjoituksissaan äärimmäistä köyhyyttä kehitys-
maissa (Chambers 1983; Chambers 1995), mikä on 
tärkeä tulkintakonteksti osallistumisen merkityk-
sen ymmärtämiseksi hänen ajattelussaan. Kehi-
tysyhteistyön tulisi Chambersin mukaan keskittyä 
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ennen kaikkea maaseudun köyhyyden vähentämi-
seen ja kaikkein huonoimmassa asemassa olevien 
olojen parantamiseen. Kehitysmaiden maaseu-
dulla ja syrjäisillä alueilla elävä väestö on hänen 
mukaansa usein sekä jäänyt paitsi kehitysyhteis-
työn tuomasta edistyksestä että joutunut myös 
suoranaisen riiston kohteeksi. (Chambers 1983.) 
Kaikkein köyhimmät ovat usein erityisen haa-
voittuvaisia yhteiskunnallisten (kuten sodat) tai 
fyysisestä ympäristöstä johtuvien ongelmien (ku-
ten luonnonkatastrofi t) edessä sekä suoranaisen 
syrjinnän tai riiston vuoksi (mt., 116–131). Tämä 
haavoittuvuus onkin eräs keskeinen äärimmäistä 
köyhyyttä kuvaava tekijä. 

Köyhyyden ja vaikutusmahdollisuuksien puut-
teen välillä vallitsee usein selkeä yhteys, sillä mo-
nesti köyhimpien riistoon syyllistyvät ennen kaik-
kea paikalliset eliitit. Chambersin (1983) mukaan 
useimmat julkisista ja yksityisistä kehitysohjelmis-
ta ja hankkeista on joko tarkoituksella suunniteltu 
hyödyttämään paikallisia eliittejä tai ne toteutetaan 
niin, että kovin vähän resursseja ohjautuu eliittien 
ulkopuolelle. Näin kaikkein köyhimmät jäävät vail-
le apua. Esimerkiksi korruptoituneet poliitikot tai 
virkamiehet ovat usein syynä tällaisiin väärinkäy-
töksiin: Chambers mainitsee esimerkkinä ruoka-
avun kanavoimisen varakkaammille viljelijöille, 
jotka sitten myyvät sen. Toisaalta köyhä maata-
lousväestö voi joutua suoranaisen ryöstön kohteek-
si, sillä poliisilla, valtion virkamiehillä, armeijalla 
ja suurmaanomistajilla on usein yhteisiä intressejä. 
Lukutaidottomat ihmiset voivat esimerkiksi alle-
kirjoittaa omalta kannaltaan tuhoisia sopimuksia 
ja väkivaltaisuudetkaan heikoimpia kohtaan eivät 
ole tavattomia. Lisäksi köyhimmät ovat kaikkein 
heikoimmissa neuvotteluasetelmissa maatalous-
tuotteitten kaupassa tai työmarkkinoilla, jolloin 
varakkaammilla on mahdollisuuksia käyttää tätä 
hädänalaisuutta hyväkseen maksamalla epäoikeu-
denmukaisia hintoja tai palkkoja. (mt., 131–137.) 
Toisaalta kaikkein köyhimpien ongelmat saattavat 
jäädä ulkopuolisten kehitysinterventioiden ulottu-
mattomiin silloinkin, kun aikomukset ovat hyvät. 
(mt., 13–23.) Erityisesti poliittisen vallan puute ja 
siitä seuraava heikoimpien kyvyttömyys puolus-
tautua paikallisten eliittien riistolta näyttääkin ole-
van Chambersille keskeinen köyhyyden syy. Tämä 
näkemys on hyvinkin ymmärrettävä oloissa, joissa 
ei ole kunnollista paikallishallintoa, yhtäläisyyttä 
lain edessä ja kunnollisia edustusjärjestelmiä tai 
joissa virkamieskunta on korruptoitunutta.

Koska köyhyyden syytkin ovat perimmältään 
poliittisia, kehittämistoiminnan erityisenä tavoit-
teena tulee Chambersin mukaan olla köyhimpien 
poliittisten vaikutusmahdollisuuksien kasvu. Ma-

teriaalisiin ongelmiin (kuten maanviljelyn tek-
niikkaan) voi usein olla syytä puuttua, mutta ne 
eivät yleensä johda köyhyyden alkusyille asti. Sen 
sijaan kehittämisellä voidaan saavuttaa pysyviä 
tuloksia silloin, kun edistetään köyhimpien ky-
kyä mobilisoitua ja organisoitua sekä saada näin 
käyttöönsä mahdollisuuksia kontrolloida resurs-
seja ja tuloja. (Chambers 1983, 165.) Lopulta siis 
köyhimpien ihmisten aktivoituminen poliittiseen 
toimintaan ja vastarintaan sekä omien etujensa 
puolustamiseen ovat aivan keskeisessä asemassa 
Chambersin näkemyksessä köyhyyden lievittämi-
sestä kehitysmaissa. Ulkopuoliset toimijat voivat 
toki auttaa syrjäisten alueiden voimattomia ihmi-
siä tässä prosessissa, mutta lopulta syrjäytettyjen 
omat toimintakyvyt ja mobilisoituminen vasta rat-
kaisevat kehitysongelmia (mt., 167). Tässä mielessä 
mahdollisuus muuttaa yksilöiden toimijuutta ja 
tietoisuutta perustelee osallistuvaa toimintatapaa 
myös Chambersin teksteissä.      

Ratkaisuna köyhyysongelmaan Chambers 
hahmottelee eräänlaista tutkimusta ja käytännön 
kehittämisinterventiota yhdistävää toimintatapaa, 
osallistuvaa maaseutututkimusta, PRA:ta.  (Cham-
bers 1983, 198–200; Chambers 1995, 31.) Tässä 
tiedon hankkimisen ja soveltamisen menetelmäs-
sä keskeistä on maaseudun köyhien oman tietä-
myksen generoiminen kehittämisen perustaksi. 
Kaikkiaan osallistavan maaseudun kehittämisen 
takana on ajatus demokratian puutteesta ja po-
liittisen toiminnan mahdollisuuksien riistämises-
tä kaikkein heikoimmilta. Suoraa osallistumista 
perustelee tällöin siis se, että edustukselliset jär-
jestelmät sulkevat köyhien poliittiset vaatimukset 
pois piiristään. Siksi kehittämisprojektien täytyy-
kin muodostaa eräänlainen vaihtoehtoinen vaikut-
tamisen kanava, joka syrjäyttää paikalliset eliitit 
ja jossa köyhin väestönosa saa äänensä kuuluville. 
On mielenkiintoinen havainto, että samankaltaisia 
suoran osallistumisen merkityksiä on liitetty myös 
toimintaryhmätyöhön suomalaisissa teksteissä 
(esim. Rantama 2002, 229).

SUUNNITTELUN TEORIA

Suoralle osallistumiselle ei kannata etsiä perus-
teita vain käytännöllisiä hallintaprojekteja kuvaa-
vista teksteistä, vaan tärkeä rooli siinä on myös 
angloamerikkalaisella kommunikatiivisen suun-
nittelun teorialla. Se on suunnittelun teoreettinen 
suuntaus, jonka tavoitteena on oikeuttaa suunnit-
telua ja tuottaa sille normatiivista perustaa aikana, 
jolloin rationaaliset ja positivistiset suunnittelunä-
kemykset ovat menettäneet uskottavuuttaan (All-
mendinger 2009, 220). Suomalaisen maasseudun 
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kehittämisen suhteen erityisen huomion arvoinen 
teoreetikko on amerikkalainen John Friedmann. 
Friedmannin kirja ”Retracking America. A Theo-
ry of Transactive Planning” on ollut keskeinen suo-
malaisen kylätoiminnan teoreettisessa perustelus-
sa (Hyyryläinen 1994, 105). Friedmann on nähty 
yhtenä varhaisena rationaalisen suunnittelunäke-
myksen kriitikkona ja siten myös kommunikatii-
visen tai yhteistoiminnallisen suunnitteluteorian 
kehittelijänä (Allmendinger 2009, 209, 213). Siksi 
hänen ajatteluunsa kannattaa kiinnittää tarkem-
paa huomiota. Toisaalta myös brittiläinen Patsy 
Healey on esittänyt vaikutusvaltaisia perusteluja 
suoran osallistumisen käytölle, ja häntä pidetään 
eräänä kommunikatiivisen suunnittelun keskei-
simmistä teoreetikoista. (Rantama 2002, 81.)

Friedmannin esittämää transaktiivisen suun-
nittelun teoriaa tulee tulkita Yhdysvaltojen 1960- ja 
70-lukujen vaihteen yhteiskunnallisen murroksen 
kontekstissa. Kirjan keskeinen sisältö on se, että 
yhteiskunnallisen ohjauksen (societal guidance) 
mekanismit eivät kykene vastaamaan niihin haas-
teisiin, joita uusi aika, 1970-luku ja post-teollinen 
muutos yhteiskunnassa suunnittelulle asettavat. 
Tästä todisteena ovat ne ongelmat, jotka olivat 
ajankohtaisia tuon ajan Yhdysvalloissa. Friedman-
nin mukaan jälkiteollista yhteiskuntaa kohtaa ylei-
semmällä tasolla ainakin arvojen kriisi (tai muutos) 
ja tietämisen kriisi (ja muutos) (Friedmann 1973, 
112–113). Näiden lisäksi kirjassa on esitetty useita 
muita käytännöllisiä ongelmia, jotka ilmentävät 
näitä muutoksia sekä asettavat kriittisiä haasteita 
yhteiskunnallisen ohjauksen järjestelmälle. Täl-
laisia haasteita ovat ennen kaikkea taloudellinen 
lama ja yleinen arvojen muutos kohti yksilökeskei-
syyttä. (mt., 170.)

Toisaalta yhteiskunnallisen ohjauksen puut-
teet merkitsevät myös päätöksenteon hankaluutta, 
mikä jättää monet käytännölliset ongelmat vaille 
ratkaisua. Samoin kansalaisten vaikutusmahdol-
lisuudet näyttävät vähäisiltä, ja ilman väkival-
taista tai muutoin äänekästä protestia ongelmat 
eivät pääse ollenkaan julkiseen käsittelyyn. Toi-
sin sanoen poliittisen järjestelmän syöte-palaute 
-mekanismit tuntuvat olevan hukassa, ja ihmisten 
mahdollisuudet ohjailla omaa kohtaloaan vähene-
vät jatkuvasti samalla, kun kokemus kasvottomien 
voimien ohjauksesta kasvaa. Tällöin kasvaa myös 
ihmisten apatia, kun he eivät näytä ymmärtävän 
yhteiskunnallista muutosta ympärillään. Fried-
mann (1973) määrittää myös keskitetyn hallinnon 
erääksi kasvottomaksi ja kansalaisia yhteiskun-
nallisesta ohjauksesta vieraannuttavaksi tekijäk-
si. (mt., 190–193.) Hallintojärjestelmä on ennen 
kaikkea menettänyt kykynsä tehdä oikeaan osuvia 

analyysejä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja ky-
kyään hallita sitä, ja niinpä se on myös menettänyt 
legitiimiyttään. Toisaalta myös markkinat ovat 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksien ulottumat-
tomissa. Ennen kaikkea kyky oppia ja tuottaa yh-
teiskunnallisesti relevanttia tietoa kaipaa pikaista 
lisäystä, sillä se on kirjoittajan mukaan avain on-
gelmien ymmärtämiseen ja niiden ratkaisuun.  

Uusi aika edellyttää Friedmannin (1973) mie-
lestä uudenlaisen suunnittelun aloittamista. Rat-
kaisu jälkiteollisen ajan yhteiskunnallisen ohja-
uksen ongelmiin on uudenlaisen transaktiivisen 
suunnittelun tyyli. Siinä keskeistä on suunnitteli-
jan (eli asiantuntijan) ja hänen asiakkaidensa (eli 
kansalaisten) henkilökohtainen keskustelu ja dia-
logi. Tieto, joka voisi olla relevantti perusta yhteis-
kunnalliselle ohjaukselle uuden ajan epävarmoissa 
oloissa, syntyy ennen kaikkea vuoropuheluun pe-
rustuvan toiminnan kautta.  Friedmannin mukaan 
suunnittelun pohjana oleva dialogi 1) on suhde, 
joka perustuu henkilöiden autenttisuuteen ja toi-
sen vapauden hyväksymiseen. 2) Dialogi on toi-
mijoiden välinen suhde, jossa ajattelu, moraaliset 
arvot, tunne ja empatia yhdistyvät autenttisiin ”ole-
misen toimiin”. 3) Se on myös suhde, jossa konfl ikti 
on sallittua. 4) Se on ”totaalisen kommunikaation” 
huomioon ottava suhde, jossa eleet ja muut ilmai-
sun tavat ovat yhtä tärkeitä kuin se sisältö, joka on 
ääneen sanottu. 5) Toisaalta dialogi on osallistuji-
en välinen suhde, jota luonnehtivat jaetut intressit 
ja yhteinen sitoutuminen. 6) Sitä luonnehtii myös 
vastavuoroisuus ja molemminpuolinen sitoutumi-
nen. 7) Dialogi tapahtuu todellisessa ajassa, tässä ja 
nyt. Kaikkiaan Friedmanille dialogi on hyvin intii-
mi, henkilökeskeinen (person-centered) prosessi, 
johon liittyy keskeisesti myös molemminpuolinen 
oppiminen. (mt., 178–183.) Lienee ilmeistä, että 
tällainen dialogi voinee tapahtua vain suhteellisen 
pienissä ryhmissä. 

Friedmann hahmottelee kirjassaan uuden-
laista rakennetta dialogiin perustuvalle yhteis-
kunnalliselle ohjaukselle. Rakenteessa kaikkein 
keskeisintä on osallistuminen paikallistasolla toi-
miviin pienryhmiin. Hän luonnostelee ohjausjär-
jestelmälle solumaista rakennetta, jossa jokainen 
osallistuja, kansalainen, voidaan liittää yhteiskun-
nallisen ohjauksen mekanismeihin tietynlaisten 
tehtäväperusteisten työryhmien kautta. Fried-
mann (1973) määrittelee työryhmiä yksityiskoh-
taisesti: 1) Työryhmät ovat väliaikaisia ja olemassa 
vain niin pitkään kuin se ongelmakin, jota työryh-
mässä käsitellään. 2) Ne ovat pienimittakaavaisia 
ja toiminta perustuu kasvokkaiseen vuorovaiku-
tukseen, jolloin vain noin kahdentoista hengen ryh-
mä voi olla tehokas. 3) Ne ovat interpersonaalisia ja 
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toimivat verbaalisen kommunikaation perusteella, 
ja ne tuottavat optimaalisen tilanteen dialogille. 4) 
Ne perustuvat edustukselliseen tai vapaaehtoiseen 
jäsenyyteen. Yksilöt voivat olla myös jäseniä use-
ammissa työryhmissä. 5) Ne ovat itseohjautuvia 
ja niillä on suuri autonomia; 6) Ne ovat myös vas-
tuullisia ja tilivelvollisia kattojärjestölleen, jotka 
yhteiskunnan solurakenteen mukaisesti ovat työ-
ryhmien välisiä organisaatioita, joilta työryhmien 
muodollinen valtuutus tulee. (mt., 196–197.) 

Friedmannin hahmottelema malli merkitsee 
sitä, että periaatteessa jokaisen kansalaisen tulisi 
osallistua yhteiskunnalliseen ohjaukseen pienis-
tä työryhmistä koostuvan solumaisen rakenteen 
kautta. Näitä ryhmiä voitaisiin perustaa mm. teh-
taisiin, toimistoihin, asuinalueille, kerhoihin, kou-
luihin ja yliopistoihin. (mt., 240.) Samoin soluissa 
käsiteltävät teemat on hahmoteltu laajoiksi, eikä 
sisältöä ole rajattu mihinkään spesifi in kysymyk-
seen. Työryhmien dialogin aiheina voivat olla mm. 
köyhyys, Vietnamin sota, ympäristön saastumi-
nen, tasa-arvo, työttömyys, kiinteistöverotus jne. 
(mt., 232.) Kuitenkaan työryhmätyöskentelyn tar-
koituksena ei pelkästään ole tuottaa tietoa keskus-
hallinnon tarpeisiin. 

Lopulta uuden yhteiskunnallisen ohjausjärjes-
telmän eksplisiittisenä tavoitteena on muuttaa yk-
silöitä – Friedmannin sanoin kasvattaa uusi ihmi-
nen (Friedmann 1973, 231–232). Edistynyt kyky 
tiedontuotantoon ei ole vain järjestelmätason vaa-
timus, vaan tavoitteena on jokaisen yksilön oppi-
miskyvyn ja tiedonkäsittelykapasiteetin kasvatta-
minen. Transaktiivisen suunnittelun toimiminen 
edellyttää ihmisiä, joilla on kykyä kyseenalaistaa 
olemassa olevia tapoja tulkita todellisuutta. Lisäk-
si tarvitaan kykyä muodostaa tietoa käytännön 
kokemuksista, ja ihmisten tulisi olla kykeneviä tes-
taamaan teorioita käytännössä sekä vilpittömästi 
arvioimaan tuloksia. Niinpä oppimiskyvyn kasvat-
taminen tulee aloittaa jo koulussa, pienten lasten 
parissa. (mt., 241.)  

Friedmannin uuden ihmisen kasvattaminen 
on suuri ja kunnianhimoinen projekti, joka muut-
taa yhteiskuntaa syvällisesti. Hän kirjoittaa: 

”A guided transformation of society is possible 
only insofar as it begins with a tranformation 
in man. Just as a democratic society needs to 
be sustained by democratic man and socialist 
society by socialist man, so learning society re-
quires learning man for its existence.” (Fried-
mann 1973, 231–232.)  

Toisin sanoen Friedmannin näkemys oppivasta yh-
teiskunnasta on suurin piirtein demokraattista tai 
sosialistista vallankumousta muistuttava muutos. 
Voidaan siis puhua hyvin syvällisestä muutokses-
ta poliittisen päätöksenteon järjestelmässä. Mutta 
pyrkimyksenä on myös muuttaa myös kansalaisia. 
Valtion (makro-tasoinen) päätöksenteon järjestel-
mä kytkeytyy pienryhmätyöskentelyn ja solumai-
sen rakenteen myötä myös yksilön tasolle, jolloin 
jokaisesta tulee suunnittelija. Friedmann siis ke-
hittelee tekstissään eräänlaista vallan mikro-tek-
niikkaa, joka pyrkii toteuttamaan muutoksia juuri 
yksilöissä. Tämä muutos on asenteellista tai tiedol-
lista muutosta kunnianhimoisempi: tavoitteena on 
muutos yksilöiden oppimiskyvyssä, joka heijastuu 
päätöksentekoon paremman yhteiskunnallisen 
ohjauksen järjestelmänä. Ja kiintoisaa on juuri se, 
miten tekstin hahmottelema hallintajärjestelmä 
yhdistää makro- ja mikrotasojen toimintatavat. 
Yksilön tasoisella interventiolla voidaan vaikuttaa 
koko yhteiskuntaan.16 Tässä piilee nähdäkseni yksi 
keskeinen avain suoran osallistumisen ymmärtä-
miseksi monissa muissakin keskusteluyhteyksissä.   

Toinen tunnettu suunnittelun teoreetikko, 
jonka työssä kehitellään suoraan osallistumiseen 
perustuvia suunnittelujärjestelmiä, on brittiläinen 
Patsy Healey. Hänen työnsä koskee ns. kommuni-
katiivisen suunnittelun teoriaa, joka on joissakin 
yhteyksissä yhdistetty myös LEADERin opilliseen 
perustaan (ks. Karhio 2000, 85; Rantama 2002, 
84). Healey (1992; 1998 ja 2006) pohtii suunnit-
teluun tarvittavaa muutosta hieman toisenlaisen 
historiallisen tilanteen pohjalta kuin John Fried-
mann, mutta päätyy silti jotakuinkin samanlaisiin 
ratkaisuihin. Healeyn kannalta relevantti tulkinta-
konteksti on suunnittelun kohtalo Thatcherin jäl-
keisessä Britanniassa. Thatcherin hallinto 1970- ja 
80-luvuilla pyrki, paitsi hajottamaan vasemmis-
tolaisia poliittisia rintamia, myös lopettamaan 
itse kaupunkisuunnittelun itsessään ja siirtämään 
mahdollisimman paljon sen toimista markkinoi-
den vastuulle. (Healey 1992, 144.) Kuitenkaan 
Healeylle thatcherilainen politiikka sinänsä ei ole 
syy muuttaa suunnittelua, vaan syynä on ennen 
kaikkea postmoderni muutos ajattelun perusteis-

16 Myöhemmissä kirjoituksissaan Friedmann jatkaa saman 
ajatuksen kehittelyä. Vuonna 1987 hän nimittää suun-
nittelunäkemystään transaktiivisen suunnittelun sijaan 
radikaaliksi (Friedmann 1987, 389). Erityisen kriittisesti 
hän suhtautuu markkinoihin, kapitalistiseen järjestel-
mään ja pääomaan. Kuitenkin valtio ja sen poliittinen 
järjestelmä saa Friedmannilta samanlaisen tuomion kuin 
markkinatkin. Hän rinnastaa valtion kontrollin suuryhti-
öiden valtaan, josta yhtälailla tulisi vapautua (mt., 398).
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sa. Healey kysyy, miten suunnittelu selviää post-
modernin fi losofi sesta haasteesta, jossa materialis-
mi, modernismi ja rationalismi, eli modernisaation 
kolme keskeistä tukipilaria, on kyseenalaistettu. 
Sama dilemma voidaan muotoilla kysymykseksi, 
kuinka meillä voi olla suunnittelua ilman tieteelli-
selle ja objektiiviselle tiedolle perustuvia rakenteita 
ja systemaattisia rationaalisia proseduureja, joilla 
tuotetaan kaikkien hyväksymää tietoa kollektiivi-
sen toiminnan tueksi. Vastaus tähän kysymykseen 
koskee ennen kaikkea prosesseja. Tietynlaisilla 
suunnitteluprosesseilla on Healeyn mukaan mah-
dollista tuottaa suunnittelun pohjaksi tuloksia, 
jotka eivät ole vain jonkin yksittäisen yhteiskun-
nallisen ryhmän hyväksymiä ja heidän etujaan 
palveleva näkemys. Sellainen olisi samalla toisten 
ryhmien kannalta vahingollinen ja alistava. Näiden 
prosessien kautta vältetään relativismin dilemma, 
mutta ne edellyttävät erityistä suunnittelunäke-
mystä. Tätä uutta suunnittelijan toimintatyyliä 
hän kehittelee erityisesti Jürgen Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan ajatuksen pohjalta. 
(mt.) Toisin sanoen Healeyn mukaan suunnittelu 
edellyttää eräänlaista epäpoliittista yhteistä hyvää, 
jolle suunnitelmat on mahdollista perustaa.   

Healeyn kirjoituksissa Habermasin kommuni-
katiivisen toiminnan teoria ja kommunikatiivinen 
etiikka ovat keskeisimpiä uuden suunnittelupro-
sessin tukipilareita. Healeylle kommunikatiivinen 
suunnittelu merkitsee mm. interdiskursiivista pyr-
kimystä ”yhdessä elämiseen” ja ”kamppailua ta-
voitteena yhteinen ymmärrys maailmasta”. (Hea-
ley 1992, 152.) Siinäkin – kuten Friedmannin 
teoriassa – kommunikaatio, merkitysten jakami-
nen ja yhteisiin merkityksiin pyrkiminen ovat kes-
keisessä roolissa suunnittelun käytännöissä. Mutta 
keskeistä Healeyn teoriassa on ennen kaikkea tapa 
ja kriteeristö, jonka kautta aktuaalinen toiminta 
voisi lähentyä kommunikatiivisen suunnittelun 
ideaaleja: avoimuutta ja demokraattisuutta. (mt., 
154.) Uudenlainen suunnittelu edellyttää suunnit-
telijoilta kokonaan uutta tapaa suhtautua moniin 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten kieleen, diver-
siteettiin ja valtarakenteisiin. Mutta toisin kuin 
Friedmann, Healey ei anna niin yksityiskohtaista 
kuvaa siitä, millaisin käytännöllisin järjestelyin 
kommunikatiivinen suunnittelu ja interdiskursii-
vinen kommunikaatio voisivat toimia. Sen sijaan 
hän asettaa kunnianhimoisia kriteereitä itse kes-
kusteluprosessin luonteelle (mt., 154–156). Nämä 
dialogille asetetut kriteerit muistuttavat paljolti 
niitä, jotka Friedmann (1973) esitti liki 20 vuotta 
aikaisemmin. Healey määrittää (laajasti ymmär-
täen) kommunikatiivisen suunnittelun tavoitteeksi 

uudistaa sitä, miten voisimme ymmärtää demo-
kratian (mt., 159). 

Eräässä myöhemmistä teksteistään Healey 
(2006, 221–222) esittää pidemmälle viedyn näke-
myksen edustukselliseen demokratiaan kohdiste-
tusta kritiikistä käsitellessään eri demokratiamal-
leja. Tämä kritiikki koskee viimekädessä sitä, että 
edustuksellisen demokratian käytännöt eroavat 
teoriasta. Healeyn mukaan esimerkiksi vaaleilla 
valitut poliitikot ovat alttiita vaikutuksille. Toiseksi 
kansalaisten intressit ovat tulleet liian moninaisik-
si ja hajanaisiksi, ja siksi poliitikot ovat kyvyttömiä 
yhteisen intressin mielekkääseen kokoamiseen. 
Toisaalta virkamiehet eivät tiedä tarpeeksi olen-
naisista kysymyksistä pystyäkseen informoimaan 
poliitikkoja riittävästi. Ennen kaikkea tiedollisten 
resurssien laajentaminen on siis Healeyn mukaan 
tärkeää edustukselliseen demokratiaan perustu-
van hallinnan kannalta (mt., 222). 

Lopulta Healey ei näytä edellyttävän ainoas-
taan ihmisten osallistumista paikallistasolla, vaan 
toki voidaan ajatella, että tällaiset interdiskursii-
viset ja kommunikatiiviset periaatteet otettaisiin 
käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Kuitenkin ehdo-
tuksen yleinen sävy tuntuu tukevan paikallisten 
ihmisten osallistumista. Toisaalla Healey näkeekin 
paikallisen päätöksenteon tärkeänä periaatteena, 
mutta tunnustaa myös, että pelkästään paikallista-
son toimintaan keskittyminen voi olla problemaat-
tista. (Healey 2006, 305–306). Myös esimerkit, 
jotka hän mainitsee kommunikatiivisen toimin-
nan käytännöllisinä kokemuksina, ovat paikalli-
sia (Healey 1992, 154). Näin voitaneen sanoa, että 
Healeylle samoin kuin Friedmannillekin ihmisten 
henkilökohtainen osallistuminen suunnittelun 
käytäntöihin on ratkaisu postmodernin tietämi-
sen ongelmaan – tai ainakin osa sitä. Samalla se 
voi mahdollistaa suunnittelun jatkumisen oloissa, 
joissa asiantuntijatieto on kyseenalaistettu. 

Healey (mm. 1998; 2006) on joissakin julkai-
suissaan kehittänyt dialogiin ja kommunikaatioon 
perustuvaa suunnittelunäkemystä vielä pitem-
mälle ja tekniikaltaan hienostuneemmaksi. En-
sisijaisesti kommunikatiiviset käytännöt liittyvät 
hänelle ”paikkojen tekemiseen” (place-making) ja 
konfl iktien hallintaan. (Healey 1998, 1,7.) Tällöin 
erityisesti keskitetyn valtion sektoreihin perus-
tuva hallinto ja uusliberaali, rationaaliseen valin-
taan pohjautuva ideologia nähdään suunnittelun 
kannalta ongelmallisina: Hallinnon sektoroitu-
nut byrokratia kavensi suunnittelun vain yhdeksi 
hallintosektoriksi, jonka toimialue on koko ajan 
pyrkinyt kaventumaan. Toisaalta uusliberaali 
poliittinen fi losofi a on pitänyt paikkaa koskevia 
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suunnitelmia irrelevantteina ja korostanut en-
nen kaikkea taloudellista kilpailukykyä. Mutta, 
kuten Healey argumentoi, julkisessa politiikassa 
on 2000-luvun taitteessa uudelleen virinnyt kiin-
nostus paikkaa koskevaan ajatteluun. (mt., 2–3.) 
Kaikkiaan yhteistoimintaan perustuva suunnitte-
lu, ”paikkojen tekeminen”, edellyttää keinoja, jotka 
tulevat melko lähelle Friedmannin uuden ihmisen 
rakentamisen projektia. Healey kirjoittaa, että yh-
teistoiminnallisissa lähestymistavoissa paikkojen 
tekemiseen sääntelyn kohteena ovat ne tavat, joilla 
ihmiset ajattelevat paikasta ja ne merkitykset, jot-
ka ihmiset niille antavat. Tai oikeammin sääntelyn 
kohteena ovat paikkoja koskeva politiikkadiskurssi 
(policy discourse) ja sen sijoittaminen osallisten 
ajatusmaailmoihin. Yhteistoiminnallisen suun-
nittelun toimenpiteet pyrkivät pitämään yllä tai 
muuttamaan osallistujien ajattelutapoja, ja jos ne 
ovat tehokkaita, ne tuottavat ”strategista” vakau-
musta. Muutos ajattelussa tuottanee myös muu-
toksen ihmisten toiminnassa. (Healey 1998, 13.) 
Lopulta yhteistoiminnallisessa suunnittelussakin 
suoran osallistumisen tarkoituksena on vaikuttaa 
osallistujien ajatteluun ja tietoisuuteen, joten sekin 
voidaan ymmärtää erääksi variaatioksi käyttäyty-
misen ohjaamisesta – hallinnaksi.  

Osallistumisen perusteet ovat siis Healeyn ja 
Friedmannin ajattelussa hyvin samanlaisia. Mo-
lemmissa teorioissa kansalaisten suorassa osallis-
tumisessa suunnitteluun on kysymys uudesta ajas-
ta ja sen vaatimuksista. Postmoderni aika nähdään 
ongelmalliseksi juuri tietämisen kannalta, jolloin 
suora osallistuminen on nähty edellytyksenä 
sellaisen tiedon tuotannolle, jolle rationaali-
sen ja epäpoliittisen, yhteistä hyvää edustavan 
suunnitelman voisi perustaa. (Sama argumentti on 
edelleen käytössä myös Sørensenillä (2006, 101) yli 
30 vuotta Friedmannin ensimmäisen kirjoituksen 
jälkeen.) Molemmat perustelevat suoraa osallis-
tumista myös tietynlaisella kritiikillä edustuksel-
lisia järjestelmiä kohtaan. Edellytyksenä suoran 
osallistumisen tietämistä koskevalle perusteelle 
on se, että edustuksellinen järjestelmä nähdään 
kyvyttömänä oikeanlaisen tiedon tuotantoon ja 
edustamiseen. Kiintoisa piirre myös se, että edellä 
käsitellyissä suunnittelun teorioissa ei ole kyse pel-
kästään osallistumisesta ja poliittisen aktiivisuu-
den tuottamisesta olemassa olevien instituutioiden 
puitteissa. Sen lisäksi kysymys on myös poliittis-
ten instituutioiden uudistamisesta, ja uudenlaisen 
suoran osallistumisen järjestelmän tuottamisesta. 
Tässä mielessä LEADERiin liitetty poliittisen jär-
jestelmän uudistamispyrkimys on linjassa tämän 
suunnittelun teorian kanssa.     

KYLÄTOIMINTA SUOMESSA 

Vaikka edellä kuvatut keskustelut ovat osaltaan 
tuottaneet perustaa, jonka kautta suoran osallistu-
misen käyttöä voi legitimoida LEADER-toimintaa-
kin koskevissa tarkasteluissa, LEADERin suoma-
laiseen sovellukseen suuri aatteellinen vaikutus on 
epäilemättä ollut kylätoiminnalla. Se on nykyistä 
maaseutupolitiikkaa vanhempi maaseudun ke-
hittämisen perinne, joka sai 1970-luvulla alkunsa 
juuri osallistavan suunnittelun ideoita käytäntöön 
soveltavasta toimintatutkimuksesta. Kylätoimin-
nasta on voinut ottaa mallia myös suomalaisen 
toimintaryhmätyön järjestämiseen. Tulee muistaa, 
että jäsenmailla on paljon vapauksia soveltaa EU:n 
määrittämiä LEADER-periaatteita käytäntöön, ja 
se millaista toimintaryhmätyö Suomessa on, on 
pitkälti suomalaisten virkamiesten ja aktiivien an-
siota.  

Suomalaisessa aluetieteessä ja -suunnittelus-
sa suoraa osallistumista käyttäviä kehittämisen 
tekniikoita on käytetty erityisesti maaseudun 
kehittämisen piirissä (Hautamäki 1985, 43–44). 
Kylätoimintaa voidaan pitää ehkä vanhimpana 
osallistavan toimintatavan kotimaisena sovellus-
alueena, ja siihen tässä työssä esitellyllä suunnit-
teluteorialla – erityisesti John Friedmannilla – on 
nähty olleen vaikutusta. Suomalaisen kylätoimin-
nan keskeisimpänä vaikuttajana voidaan hyvällä 
syyllä pitää aluetieteen professori Lauri Hauta-
mäkeä. Nykymuotoinen kylätoiminta sai alkunsa 
Kylätutkimus 76 -hankkeesta, jota johti Hautamä-
ki. Hankkeen taustalla oli Hautamäen (1989, 2, 
21–23) mukaan 1960- ja 70-luvuilla vaikuttanut 
maaseudun tyhjentyminen, kaupungistuminen ja 
elämäntavan muutos. Kylätutkimushanke syntyi 
vastavoimana tälle kehitykselle ja siinä oli selkeästi 
kriittisiä pyrkimyksiä. Maaseudun yleisen tyhjen-
tymistendenssin lisäksi varhaisessa kylätoiminta-
projektissa kritiikin kohteina olivat myös vallitse-
vat alue- ja maatalouspolitiikan suuntaukset, jotka 
nähtiin voimattomina maaseudun kehityksen suh-
teen (Rouhinen 1981, 277). Varsinaisen nykymuo-
toisen kylätoiminnan juuriksi Hautamäki katsoo 
muutamat maaseudulla toimivat yhdistykset, jotka 
olivat jo aikaisemminkin toteuttaneet nykyistä ky-
lätoimintaa muistuttavia tehtäviä. Kuitenkin var-
sinaisen kylätoiminnan Hautamäki (1989) katsoo 
syntyneen vasta vuonna 1976 aloitetun hankkeen 
ansiosta. 

Kylätutkimus 76 -hanke syntyi Hautamäen 
mukaan Helsingin yliopiston maantieteen laitok-
sella ja siihen osallistui useita yliopistoja: Turun, 
Tampereen, Helsingin, Oulun ja Joensuun yliopis-
tot sekä Vaasan korkeakoulu. Lisäksi hallintoa 
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edusti Kunnallisliitto. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli virittää omatoimisuutta, yhteistyötä ja asen-
nemuutosta maaseutukylissä, ja siinä korostettiin 
kylähengen kasvattamista sekä toiminnan järjes-
täytymistä, pitkäjänteisyyttä ja epäpoliittisuut-
ta. Tavoitteena oli myös muuttaa suunnittelu- ja 
hallintojärjestelmiä, kehittää kyliä suunnittelun 
perusyksiköiksi ja auttaa kyläläisiä parantamaan 
omia elinolojaan. Keskeisenä nähtiin myös haja-
asutusalueiden suunnitelmallinen ja pitkäjäntei-
nen kehittäminen, kylien aktivoiminen ja orga-
nisointi kyläkokousten ja -toimikuntien kautta. 
(Hautamäki 1989, 23, 30–32, 149.) Tutkimus oli 
vahvasti suuntautunut toimintaan ja maaseudun 
käytännöllisten ongelmien ratkaisuun (Rouhinen 
1981 268–269).

Hautamäki (1991, 21.) määrittelee tällaisen 
kehittämistoiminnan ja suunnittelunäkemyksen 
perustaksi niin sanotun uushumanistisen traditi-
on. Se puolestaan liittyy 1960-luvulla alkaneeseen 
positivismikritiikkiin ja hermeneuttiseen tieteen-
teoriaan. (myös Allmendinger 2009, 37.) Uushu-
manistisen suunnittelun ja kehittämisen suhteen 
Hautamäki kertoo nojaavansa Friedmannin teo-
riaan, ja hän pitää Retracking America -teosta 
tämän suunnitteluperinteen keskeisimpänä esi-
tyksenä. (Hautamäki 1991, 14, 21.) Vaikka valtaosa 
suomalaisesta suunnitteluperinteestä on Hauta-
mäen mukaan (ainakin 1990-luvulle tultaessa) 
edustanut positivistista rationalistista suuntausta, 
myös hermeneutiikkaan perustuvalla uushuma-
nistisella tutkimus- ja suunnittelulla on Suomessa 
vahva perinne. Erityisesti Tampereen yliopiston 
aluetieteen laitos on Hautamäen mielestä saavut-
tanut tämän perinteen harjoittamisessa kansalli-
sesti johtavan aseman. (mt., 34.)          

Hautamäen mukaan uushumanistisessa suun-
nittelussa korostetaan keskusjohtoisen toimintata-
van ongelmia ja sen kyvyttömyyttä hallita suuria 
ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Suunnittelu 
tuleekin friedmannilaisessa hengessä nähdä so-
siaalisena oppimisena ja sen tulee tapahtua pie-
nissä, ei-hierarkkisissa ja tehtäväorientoituneissa 
pienryhmissä, jotka ovat yhteistyössä keskenään. 
Tavoitteena uushumanistisessa suunnittelussa on 
sosiaalisten järjestelmien mukauttaminen muut-
tuviin olosuhteisiin. Tämä tapahtuu ennen kaik-
kea kehittämällä keinoja, joiden avulla jälkiteol-
linen yhteiskunta muuttuu itseorganisoituvaksi 
oppimisjärjestelmäksi. Siinä painopiste on siir-
retty organisaatioiden kehittämisestä yksilöiden 
kehittymiseen. Myös suunnittelijan ja kansalaisen 
välisiä yhteydenpitokuiluja pyritään ylittämään. 
Samoin tässä ajattelussa korostetaan desentrali-
soituja suunnitteluinstituutioita, jolloin ihmiset 

voivat helpommin kontrolloida sosiaalisia proses-
seja. (Hautamäki 1991, 21–22.) Uushumanistinen 
suuntaus ei kuitenkaan ole Hautamäen mukaan 
koskaan ollut mikään yhtenäinen suunnitteluide-
ologia. Sen perusteella on syntynyt monia ideoita 
ja kokeiluja, joista osasta on tullut myös kestäviä. 
(mt., 24.) Voitaneenkin sanoa, että friedmannilais-
ta suunnittelunäkemystä on käännetty suomalai-
seen ajatteluun juuri Hautamäen työn kautta.   

Hautamäen mielestä uushumanistisessa suun-
nittelussa korostuvat tietyt sisällölliset piirteet, 
joka erottavat sen valtavirtaisesta, rationalistisesta 
suunnittelusta: Ensinnäkin perustana olevat arvot 
painottavat kulutuksen vähentämistä, yksinkertai-
suutta, ekologisuutta ja lähimmäisen korostamis-
ta.  Päätöksenteko on osallistuvaa ja demokratia 
on tavoite sinänsä. Suunnittelija on asukkaiden 
”agentti” ja suunnittelu on molemminpuolista op-
pimista. Se suuntautuu alhaalta ylöspäin. Suunnit-
telun kohteena ovat paikallisyhteisöt ja pääpaino 
on aikaansaadussa toiminnassa. Uushumanisti-
sessa suunnittelussa pyritään aktivoimaan ihmisiä 
ja ihminen nähdään subjektina, eikä objektina niin 
kuin rationalistisessa suunnittelussa. (Hautamäki 
1991, 132.) Kylätoiminta tulee nähdä uushumanis-
tisen teorian käytännölliseksi sovellutukseksi, jos-
kin teorian soveltaminen käytäntöön lienee aina 
epälineaarinen ”kääntämisen” prosessi.       

Hautamäen teksteissä kylätoiminta liittyy 
myös toimintatutkimuksen traditioon, jolla on toki 
omat teoreettiset perusteensa. Hautamäen mu-
kaan toimintatutkimuksella ja asukkaiden omalla 
toiminnalla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa yh-
teisölliseen tietoisuuteen – saada ihmiset ymmär-
tämään yhteiset tavoitteet ja toimimaan niiden saa-
vuttamiseksi. Toiminnan tulokset taas vahvistavat 
tietoisuutta edelleen ja parhaimmillaan kyse onkin 
itse itseään vahvistavasta kehityksestä. Kuitenkin 
kylätoiminta vaatii henkisiä ja aineellisia resurs-
seja ja organisoitumista, ja keskeinen kysymys on, 
miten ihmiset saadaan toimimaan yhdessä. Toki 
tavoitteena on myös kytkeä kyläläisten oma toi-
minta hallintoon, erityisesti kuntasuunnitteluun. 
(Hautamäki 1991, 137–138.) Kaikkiaan yksilön, 
kyläläisen tietoisuuteen vaikuttaminen on kylä-
toiminnassa julkilausuttu tavoite, joka muistuttaa 
Friedmannin (1973) ajatusta uuden ihmisen kas-
vattamisesta. Kuvassa yksi on esitetty piirroksena 
se, miten Hautamäki ajattelee ihmisten ajatteluun 
vaikuttavien kehittämistekniikoiden ratkaisevan 
kehitysongelmia.  

Kylätoiminta on  kuvassa yksi kuvattu spiraalin 
muotoiseksi prosessiksi, jossa toimintatutkimus 
muuttaa ihmisten tietoisuutta, mikä puolestaan 
muuttaa toimintaa. Toiminta muuttaa elinolo-
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ja, mikä taas puolestaan edelleen lisää yksilöiden 
tietoisuutta yhteisistä eduista ja ongelmista. Näin 
ihmisten tietoisuuteen vaikuttava kehittäminen 
pyrkii saamaan aikaan itseään ruokkivan kehän, 
joka lopulta muuttaa myös rakenteita.    

Esimerkkinä kylätoiminnan pyrkimyksistä 
vaikuttaa yksilöihin, voidaan esittää myös Hauta-
mäen toteamus kylätoiminnan ja kylien muutoksen 
edellytyksistä. Vaikka muutoksen kohteena viime 
kädessä onkin yhteisön käyttäytyminen, se tapah-
tuu yksilöiden toiminnan muokkaamisen kautta: 

” …kyläyhteisön kehittämiseksi on saatava ai-
kaan muutos kyläyhteisön käyttäytymisessä. 
Kyläyhteisön käyttäytymiseen voidaan vai-
kuttaa yksilöiden käytettävissä olevan tiedon 
ja heidän tietoisuutensa kautta, mikä välittyy 
yksilöiden asenteisiin ja edelleen yksilöiden ja 
perheiden käyttäytymiseen. Vasta senjälkeen 
se heijastuu kyläläisten käyttäytymiseen yhtei-
sönä. Helpointa ja nopeinta on lisätä yksilöiden 
tietoja sekä vastaavasti vaikeinta ja hitainta 
vaikuttaa kyläläisten käyttäytymiseen yhteisö-
nä. Niinpä muutoksen läpiviemisessä tarvitaan 
pitkäjänteistä työtä, tieto on saatava muut-
tumaan toimivaksi (Pessi 1987). Maaseudun 
asukkaiden aktivoiminen parantamaan elin-
olojaan ei siten ole helppoa vaan suuri haaste.” 
(Hautamäki 1989, 4–5.)    

Yksittäisten kyläläisten tietoisuus ja asenteet ovat 
tässä kuvauksessa muutoksen käyttövoima. Asen-
teiden ja ajattelun muuttaminen on pitkäjänteistä 
työtä, joka etenee yksilöstä perheen kautta yhtei-
sön tasolle. Keskeistä on kuitenkin saada yhtei-

sö toimimaan suunnittelijan haluamalla tavalla. 
Näiden kuvausten perustella näyttää siltä, että 
kylätoiminta on käytäntö, jossa kehitetään kylä-
läistä vähintäänkin yhtä julkilausutusti kuin kylää 
maantieteellisenä entiteettinä. Mielenkiintoista on 
myös, että tässä kuvauksessa yksilöihin vaikut-
tamisessa käytetään aktivointi-termiä. Kylätoi-
minnassa suoran osallistumisen tavoite on ennen 
kaikkea muuttaa osallistujien tietoisuutta, minkä 
lopulta ajatellaan heijastuvan myös rakenteisiin. 
Niinpä kylätoiminnassa pyrkimys hallintaan, 
käyttäytymisen ohjaamiseen on ilmeinen. Siinä 
liberaali tahto väestön hallintaan tarkentuu maa-
seutuväestöön ja sen paikallisiin ongelmiin kylien 
kautta. Samalla hallinta on yksilöivää: yksittäinen 
kansalainen ymmärretään siinä samanaikaisesti 
sekä aktivointitoimien objektiksi, että suunnitte-
lun ja maaseudun kehittämisen subjektiksi.

Kiintoisana kylätoiminnassa voidaan nähdä 
myös hallinnan tekniikka. Kylätutkimus 76- hank-
keessa tehtiin ensin interventio kymmeneen eri-
tyyppiseen kuntaan eri puolilla maata, joista kus-
takin valittiin kohteeksi 1–3 ennalta aktiivisiksi 
tiedettyä kylää. Tutkijat tutustuivat ensin kylään 
monipuolisesti paikan päällä ja keskustelivat kylän 
ja kunnan edustajien kanssa sekä tekivät havain-
toja olosuhteista. Kylän edustajien kanssa keskus-
teltiin kyläkokouksen pitämisestä ynnä muista 
käytännön asioista sekä innostettiin kyläläisiä 
pohtimaan ongelmiaan. Jokaiseen taloon lähetet-
tiin myös kansantajuinen tiedote, jossa asukkaita 
kehotettiin miettimään, miten he voisivat kehittää 
kyläänsä, ja miten valtio ja kunnat voisivat heitä 
siinä auttaa. Lisäksi kylissä tehtiin haastatteluja. 
(mt., 32–34.)   

Toiminta-

tutkimus

toiminta elinolot

tietoisuus

(kunnallis)-

hallinto

Antaa kylän asukkaille tietoja
keinoista ja menetelmistä sekä
tuottaa ideoita ja vaihtoehtoja

Antaa kylän asukkaille tietoja
lähtötilanteesta, toiminnan tarkoituksesta
sekä kylän yhteisistä eduista ja ongelmista

Tarjoaa resursseja

Kuva 1.  Kylätutkimuksen strategia kylätoiminnan virittämisessä (Hautamäki 1991, 138; 1989, 27; myös Hautamäki &   
 Palonen 1988, 6). 
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Hautamäen (1989) mukaan kenttäjaksoilla kes-
keistä oli kyläläisten innostaminen kyläkokousten 
järjestämiseen. Näissä kokouksissa tutkijat esitte-
livät kylätoiminnan periaatteita ja erilaisia orga-
nisointimahdollisuuksia. Kokouksissa kyläläiset 
keskustelivat vilkkaasti kylän kehittämisestä ja 
valitsivat väliaikaisen kylätoimikunnan toiminnan 
jatkumisen takaamiseksi. Hautamäen mielestä ky-
läläisten innokkuuden perusteena olivat yhteistyön 
ja aktiivisuuden perinteet, joita asenteisiin ja tie-
toisuuteen vaikuttamalla pystyttiin elvyttämään. 
Lisäksi kylissä oli ennestään jo organisoitunutta 
ja organisoitumatonta toimintaa ja toisaalta tahtoa 
kehittää kotikyläänsä. Myös asukkaiden korke-
alla koulutustasolla hän näkee olleen vaikutusta. 
Jokaiseen kylään pyrittiin laatimaan yhteistyössä 
kyläläisten kanssa kylätutkimus sekä kehittämis-
suunnitelma. Erityisesti painotettiin kaikkien ta-
hojen yhteistyötä tavoitteiden saavuttamisessa ja 
korostettiin kyläläisten omia mahdollisuuksia ja 
vastuuta kylän kehittämisessä. Tutkijat pyrkivät 
myös tietoisesti vaikuttamaan kyläläisten asentei-
siin, auttoivat huomaamaan kylän hyviä ja huono-
ja puolia sekä ratkaisemaan ongelmia. Lisäksi he 
esittivät uusia mahdollisuuksia kylän kehittämi-
seksi. (mt., 34–35.)  

Hautamäki kertoo, että kenttävaiheen jälkeen 
kylätoimintaa alettiin aktiivisesti levittää koko 
maahan, sillä se oli osoittautunut tutkimuskylissä 
toimivaksi. Ideaa kylätoiminnasta levitettiin järjes-
tämällä tilaisuuksia, kirjoittamalla kansantajuisia 
artikkeleja lehtiin ja informoimalla tiedotusväli-
neitä. Esimerkiksi Hautamäki kertoo kiertäneensä 
vuosina 1977–87 yhteensä 266 tilaisuudessa. Myös 
median kiinnostus kylätoimintaa kohtaan oli suu-
ri. (mt., 35–36.) Yliopistojen lisäksi monet muutkin 
toimijat aktivoituivat toimintaan: Maa- ja kotitalo-
usnaiset aloittivat vuonna 1978 koko maan käsittä-
vän Kylä elää -kampanjan, jossa järjestön 3600 pe-
rusyhdistykseen lähetettiin tiedote ja järjestettiin 
opintokerhokurssi. Edelleen vuonna 1978 alkoivat 
myös Koulu kylän keskuksena -projekti, Joensuun 
yliopiston Koto-projekti sekä Kuopion yliopiston 
Syväniemi-hanke. (mt., 36–37.) Yksityisten järjes-
töjen ja hankkeiden ohella monet julkiset organi-
saatiot kuten lääninhallitukset ja seutukaavaliitot 
alkoivat aktivoida ihmisiä kylätoimintaan, perus-
tamaan kylätoimikuntia ja teettämään kylätutki-
muksia. (mt., 38.) Suuri merkitys oli myös Hau-
tamäen (1979) kirjoittaman kylätoimintaoppaan 
julkaisemisella (Hautamäki 1989, 39).   

Kylätoiminnan voidaan sanoa laajentuneen 
nopeasti. Vuoteen 1987 mennessä Suomessa oli 
jo 2269 kylätoimikuntaa. (Hautamäki 1989, 44.) 
Hautamäki näkee nopean suosion syynä (Kylätut-

kimus 76:n lisäksi) suotuisan sosiaalisen tilauk-
sen, yleisen mielipiteen suotuisuuden, yleisen ke-
hityksen ja sen, ettei kukaan vastustanut sitä (mt., 
45). Nykyään kylätoimikuntia on arvioitu olevan 
yhteensä noin 3900, joista 2700 on muodollisesti 
rekisteröityjä yhdistyksiä (SYTY 2008, 22). Vaik-
ka tämä luku ei olisikaan tarkka, kylätoiminta on 
epäilemättä myös toimiva käytäntö. Tosin epäsel-
vää on, missä määrin paikalliset kylätoiminnan 
sovellutukset ovat noudattaneet niitä perusteita, 
jotka suunnitteluteoria Hautamäen tekstien mu-
kaan on sille esittänyt.  

Vuonna 1979 julkaistua kylätoimintaopasta 
on pidetty kylätoiminnan määrittelyn kannalta 
keskeisenä tekstinä (esim. Hyyryläinen 1994, 45). 
Kirjassa (Hautamäki 1979) esitetään yksityiskoh-
tainen tekniikka kylätoiminnan organisoitumi-
seksi. Siinä esitetään kylätoiminnan perusteet, oh-
jeita organisoitumiseen sekä kokonainen ohjelma 
maaseutukylien kehittämiseksi. Kylätoimintaop-
paan tarkoitukseksi määritellään auttaa, rohkais-
ta ja innostaa ihmisiä pyrkimyksissään kohentaa 
elinolojaan (Hautamäki 1979, 7). Se on kirjoitettu 
selkeästi ja kansantajuisesti, ja siinä on vahva kol-
lektiivisen toiminnan eetos, mutta myös ilmeinen 
antipoliittisuuden henki. Kylätoimintaa määritel-
lään kansanliikkeeksi, jonka voimanlähteinä näh-
dään yhteistyö ja oma-aloitteisuus: 

”Kansanliikkeet ovat usein syntyessään protes-
tiliikkeitä: mitä suurempi tyytymättömyys, sen 
voimakkaampi vastaliikehdintä leviää. Tämän 
päivän kylätoiminta on syntynyt vastalauseena 
puoluepolitikoinnille, joka on pirstonut ennen 
niin elinvoimaisia kyläyhteisöjä, ja vastalausee-
na kaupunki- ja keskuskeskeiselle hallinnolle 
ja suunnittelulle. Kylätoiminta pyrkii olemaan 
vastaisku sille passiivisuudelle ja alistumiselle, 
jonka mukaan maaseutu on tuomittu autioitu-
maan ja kuihtumaan. ” (Hautamäki 1979, 10.)   

Tämä katkelma määrittelee kylätoiminnan taustaa 
tarkoitusta. Se näkee kylätoiminnan asemoituvan 
tiettyjä tendenssejä vastustavaksi ja siten poliitti-
sesti orientoituneeksi liikkeeksi. Sitaatissa argu-
mentoidaan rakentamalla dikotomisia asetelmia: 
Ensimmäistä kuvaa tyytymättömyys, jonka vas-
takohdaksi mainitaan liikehdintä, minkä aseman 
teksti antaa kylätoiminnalle. Toinen dikotomiapari 
on puoluepolitikointi-elinvoimaiset yhteisöt. Puo-
luepolitikointi samoin kuin kaupunkikeskeinen 
hallinto esitetään elinvoimaisten kyläyhteisöjen 
vastapareina ja maaseudun rappion ja kehityson-
gelmien syinä. Samalla teksti myös määrittää kylä-
toiminnan puoluepolitikointia ja kaupunkikeskeis-
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tä hallintoa vastustavaksi vastarinnan muodoksi. 
Puoluepolitiikan vastustus ei tarkoita sitä, ettei 
poliittinen toiminta olisi liikkeen keskeinen tavoi-
te. Päinvastoin, kylätoiminnan opas on oppikirja 
tietynlaisen kollektiivisen toiminnan käynnistä-
miseen. Erityisen mielenkiintoinen on sitaatin viit-
taus puoluepolitiikan pirstomiin kyläyhteisöihin. 
Kylätoiminnan eetoksessa näyttäisi olevan halu 
palauttaa sellaista tilaa, joka maaseudulla näh-
dään joskus olleen, mutta joka on nyttemmin ka-
donnut. Opas kaipaa nostalgisesti jotakin sellaista 
esipoliittista yhteisöllisyyttä, jonka vallitessa kylät 
ovat olleet yhtenäisiä. 

Samalla kylätoimintaoppaasta henkii myös 
usko kollektiivisen toiminnan mahdollisuuksiin 
kylätasolla. Siinä nähdään mahdollisena muuttaa 
maaseudun elinoloja omatoimisuuden kautta. Ku-
ten opas asian ilmaisee, kyläläisten on mahdollista 
”ottaa ohjat omiin käsiinsä” (Hautamäki 1979, 11).  
Ehtona tälle on vain se, että toimitaan yksimieli-
sesti ja kaikki samaan päämäärään tähdäten. Ky-
lien yhteishenki ja keskinäinen solidaarisuus on 
tässä luonnollisesti tärkeää. Kaikilla kyläläisillä 
tulee myös olla mahdollisuus osallistua toimin-
taan. Kuitenkaan kylätoiminta ei Hautamäen ky-
lätoimintaoppaassa ole vain kylätason toimintaa, 
vaan sen eräs keskeinen ulottuvuus on julkiseen 
hallintaan, erityisesti kunnan hallintoon ja kun-
nallispolitiikkaan osallistuminen. (mt., 10–12.) 
Kun tämä pyrkimys yhdistetään puolueita ja po-
litikointia vastustavaan eetokseen, näyttäytyy 
kylätoiminta mielenkiintoisena passiivisuutta ja 
aktiivisuutta yhdistelevänä sekä kollektiivista ja 
poliittista toimintaa suotuisiin uomiin suuntaava-
na tekniikkana. Kylätoiminnan ohjelmajulistuksen 
mukaan kyläläisten tulee pyrkiä toimimaan, mutta 
heidän tulee pyrkiä toimimaan aivan erityisellä ta-
valla. Oppaassa kylä on yksi entiteetti, yhtenäinen 
toimija, jota voi käsitellä kokonaisuutena.      

Kylätoiminta ei oppaassa jää ohjelmallisen 
julistuksena tasolle, vaan toiminta muotoillaan 
yksityiskohtaiseksi tekniikaksi. Ensin Hautamäki 
määrittelee kymmenen periaatetta, joita jokai-
sen kylän olosuhteissa tulisi soveltaa. 1) Kylätoi-
minnan on järjestäydyttävä. 2) Kylätoiminnan 
on oltava pitkäjänteistä. Kylätoiminta voi kohdata 
myös vaikeuksia ja tulosten saaminen vaatii pe-
räänantamattomuutta ja uskoa yhteistoimintaan. 
3) Yhteishenkeä voidaan kasvattaa. Keskinäiset 
riitaisuudet on voitettavissa sitkeällä työllä, ja sik-
si kylän kehittämisessä tulee lähteä asioista, jois-
ta kaikki ovat yhtä mieltä, ja jotka ovat helposti 
toteutettavissa. Tuloksellisen toiminnan myötä 
myös itseluottamus ja osallistujien määrä kasvaa 
ja kyläläiset kypsyvät yhä vaativampiin tehtäviin. 

4) Kaikki kyläläiset olisi saatava mukaan toimin-
taan, ei pakolla, vaan osoittaen että kylätoiminnas-
ta on kaikille hyötyä ja iloa. 5) Kylässä olevat kaikki 
henkiset voimavarat on saatava käyttöön. 6) Kylän 
kehittäminen kokonaisuutena on tärkeää. Kylätoi-
minnan on laajennuttava käsittämään kylän asiat 
ja elinolosuhteet kokonaisuutena: toimeentulon, 
palvelut, liikkumismahdollisuudet sekä vapaa-
ajan ja virkistäytymisen. 7) Puoluepolitiikka tulee 
unohtaa kylän asioissa. Samassa kylässä edut ovat 
yhteiset, vaikka poliittiset mielipiteet olisivatkin 
erilaiset. Kylän sisällä mahdolliset ristiriidat on 
puitava ja koko kylän on esiinnyttävä ulospäin yk-
simielisenä. 8) Kylien välisiä ristiriitoja on vältettä-
vä. Terve kilpailu kylien välillä on paikallaan, mut-
ta yhteistoiminta yhteisissä asioissa kannattaa. 9) 
Kyläläisten on käytettävä täysimääräisesti hyväksi 
kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia.  Tällaisia 
mahdollisuuksia ovat vaikutuskanavat erilaisissa 
järjestöissä, luottamustehtävissä ja politiikassa eri 
tasoilla. 10) Kylätoiminta merkitsee aloitteellisuut-
ta ja yhteistoimintaa ilman byrokratiaa ja muodol-
lisuuksia. (Hautamäki 1979, 21–24).     

Oppaan mukaan kylätoiminnan aloittamises-
sa keskeistä on kyläkokouksen pitäminen. Vaikka 
aloite voi tulla monelta eri taholta, kuten kunnan 
hallitukselta, tutkimushankkeesta, kuntasuunnit-
telun piiristä, kansalaisopistolta jne., kyläkokouk-
sen on oltava kyläläisten hallinnassa ja lopullisen 
päätöksen kylätoiminnan aloittamisesta tekevät 
kyläläiset itse. Kokouksen sihteerin ja puheen-
johtajan on oltava omasta kylästä. Kyläkokous on 
valmisteltava huolellisesti ja valmistelussa tulisi 
olla mukana eri ammatti-, ikä- ja poliittiset ryh-
mät sekä eri kulmakuntien edustajat. (mt., 35–38.) 
Teksti antaa esimerkin myös kyläkokouksen asia-
listasta. Ensimmäisen kokouksen ohjelma ei saa 
olla liian tiivis ja keskustelulle tulee varata riittä-
västi aikaa. Kyläkokouksessa päätetään kylätoimi-
kunnan perustamisesta, ja siihen valitaan jäsenet 
tasapuolisesti kylän eri ryhmistä. Parasta voisi 
olla ensin nimetä 4–8 avainhenkilöä ja sen jälkeen 
täydentää toimikuntaa niiden ryhmien edustajilla, 
jotka eivät ole saaneet edustustaan siihen. Toimi-
kunnan edullisin ryhmäkoko on alle kymmenen, 
mutta sen tulisi olla niin edustava, ettei mikään 
osa kyläläisistä tunne itseään syrjäytetyksi yhteis-
ten asioiden hoidosta. Missään tapauksessa 
toimikuntaan ei kuitenkaan tule valita yli 
20 henkilöä. Myöskään ei tulisi valita sellaisia 
jäseniä, joilla ei ole aikaa tai kiinnostusta kylän asi-
oihin. (mt., 38–41.)

 Kylätoimikunnan tulee rajata ja määritellä 
maantieteellinen toiminta-alue, joka tavallisesti on 
koulupiiri. Pääperuste toiminta-alueen rajauksessa 
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tulee olla paikalliset olosuhteet. (Hautamäki 1979, 
24–44.) Lisäksi tulee ajatella järjestäytymistä. Jär-
jestäytymismuoto voi olla joko vapaamuotoinen, 
yhdistysmuotoinen, kansalais- tai työväenopis-
ton opintopiiri tai kunnanhallituksen toimikunta. 
Vaikka kylätoimikunta olisi vapaamuotoinenkin, 
sillä on oltava toimintaohjeet. Yhdistysmuotoinen 
kylätoimikunta on oikeushenkilö, jolloin se voi vas-
tata raha-asioista. Kunnanhallituksen alaisina toi-
mivien toimikuntien huono puoli on se, että niiden 
jäsenet eivät ole vastuussa kyläläisille ja myös po-
liittiset ristiriidat voivat tulla esiin ja rikkoa kylän 
yhtenäisyyttä. Etuna ovat hyvät yhteydet kunnan 
hallintoon. (mt., 46–50.) Olipa järjestäytymismuo-
to mikä tahansa, tehtäväkenttä ja työskentelytavat 
ovat periaatteessa samat. Työskentelyn tulee koh-
distua kyläläisten elinolosuhteiden ja koko kylän 
kehittämiseen. Lisäksi toimikunnan tehtävänä 
on toimeenpanna kyläkokousten päätökset. (mt., 
51–52.) Kylätoiminnan ydin ovat kuitenkin kylä-
kokoukset, joille Hautamäki määrittelee monia 
tehtäviä. Kyläkokoukset estävät kylätoimikunnan 
työtä kangistumasta kaavoihin ja etääntymästä 
kyläläisistä. Ne antavat kyläläisille tasaveroiset 
mahdollisuudet vaikuttaa oman elinympäristönsä 
kehitykseen ja tuoda ääntään kuuluville. Hauta-
mäen mukaan vain suora osallistuminen päätök-
sentekoon voi taata edulliset olosuhteet omatoi-
misuuden lisääntymiselle ja hyvän kylähengen 
syntymiselle. (mt., 54–55). 

Vaikka kylätoimintaoppaassa kylän kehityk-
seen katsotaan voitavan vaikuttaa paljon kylätason 
yhteistoiminnalla, kaikkien tekijöiden ei nähdä 
kuitenkaan olevan kyläläisten omissa käsissä. Sik-
si on pyrittävä vaikuttamaan yhtenäisesti myös 
”ylemmillä tasoilla”.  Tämä tarkoittaa toimintaa 
mm. osuustoiminnallisissa yrityksissä, järjestöis-
sä, kunnan luottamuselimissä, kunnallisvaaleissa 
ja kuntasuunnitteluun vaikuttamalla. Samoin vai-
kuttaa voi myös kunnanhallintoa tarkkailemalla, 
valituksilla ja aloitteilla ja puoluepolitiikan kautta. 
Lisäksi kylätoimijan tulisi pyrkiä pysymään asiois-
ta perillä esimerkiksi pitämällä yhteyttä asiantun-
tijoihin, pitämällä kursseja ja osallistumalla niille, 
tiedusteluilla sekä ”tutustumalla omatoimisesti 
kirjallisiin lähteisiin”. (mt., 100–126.) 1970-luvun 
kylätoiminnan maalaisten aktivointipyrkimyk-
sessä eli siis ”oikeistolaisen”, kylätason toiminnan 
rationalisoinnin ohella myös ”vasemmistolai-
nen” poliittisen vastarinnan tavoite, jos käytetään 
Cruikshankin (1999, 67–69) termejä. Kylätason 
toiminnan ohella se siis pyrki myös vaikuttamaan 
rakenteisiin ja politisoimaan ongelmakysymyksiä 
(Rouhinen 1981, 272).         

Kylätoimintaoppaassa on nähtävissä selkeä suun-
nitteluorientaatio, mikä ei ole yllättävää, onhan se 
lähtöisin suunnittelutieteen piiristä.  Kyläsuunnit-
telun ja kuntasuunnittelun välinen vuorovaikutus 
on yksi niistä tavoitteista, jotka opas kylätoimin-
nalle asettaa. Kuntasuunnittelun kautta kylätoi-
minta on tarkoitus niveltää osaksi kunnanhallin-
toa, sitomatta kylätoimintaa liikaa byrokratiaan 
(Hautamäki 1979, 112). Niinpä esimerkiksi kyläko-
kouksia voitaisiin käyttää kuntasuunnittelun val-
mistelussa sekä kuntalaisten kuulemistilaisuuksi-
na (Hautamäki & Palonen 1979, 21). 

Kaikkiaan kylätoiminnan kokonaistavoitteena 
näyttää näissä teksteissä olevan mahdollisimman 
laaja ihmisten toimeliaisuuden ja aktiivisuuden 
suuntaaminen maaseudun kehittämiseen. Op-
paassa määritellään, miten toiminta tulisi tekni-
sesti organisoida sekä mitä tulisi tehdä. Nämä oh-
jeet koskevat niin arkipäivän toimintaa, asenteita, 
kyläläisten kanssakäymistä, ostokäyttäytymistä 
kuin perinteistä poliittista toimintaakin. Tässä 
mielessä se on hyvin kokonaisvaltainen ohjelma. 
Kylätoimintaa on luonnehdittu myös laajaksi yh-
teiskunnalliseksi kokeeksi, jonka tavoitteena on 
muuttua yhteiskunnallisiksi käytännöiksi (Hau-
tamäki & Rouhinen 1979, 6). On mielenkiintoista, 
että maaseutu ei ole mikään välttämätön konteksti 
osallistumiselle Hautamäen ajattelussa. Kylätoi-
mintaoppaassa Hautamäki (1979, 129) ilmaisee 
suunnitteilla olevan vastaavan toiminnan aloit-
tamisen myös kaupungeissa. Tämäkin tapahtuu 
tutkimushankkeen kautta ja toimii kaupunginosi-
en tasolla. Toiminnan periaatteet tulevat olemaan 
samanlaisia kuin maaseudullakin, mutta toteutus 
ja toimintamuodot vaihtelevat. Tällöin Hautamäen 
mukaan on ”mahdollista saada asian taakse todella 
suuri kansanliike, joka koskettaa kaikkia ihmisiä 
ja kaikkia puolueita.” Tässä tapauksessa ”kylätoi-
mintakoe” koskisi koko suomalaista yhteiskuntaa, 
ja se muistuttaakin laajuudeltaan Friedmannin 
(1973) hahmottelemaa syvällistä yhteiskunnallista 
muutosta.      

Kylätoiminta määrittyy puheessa poliittiseksi 
liikkeeksi, joka tahtoo tuottaa maaseudun asuk-
kaille tietynlaista toimijuutta ja eetosta. Hyveel-
linen kylätoimija ajattelee kylää kokonaisuutena, 
identifi oituu siihen ja on valmis toimimaan sen 
puolesta. Konsensus on kylätoiminnassa tärkeä 
seikka, ja toimija jättää ideologiset ja intressiristirii-
dat pois kylätoiminnan piiristä ja ymmärtää kylän 
yhtenäiseksi. Kylätasoisen toiminnan lisäksi hän 
on aktiivinen myös muilla politiikan foorumeilla, 
mutta niilläkin hän ennen kaikkea ajattelee kylän 
yhteistä etua. Kylä on poliittisen toiminnan tavoite 
kaikilla tasoilla. Lisäksi hän on valmis sijoittamaan 
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omia resurssejaan, työtä, aikaa ja rahaa kylän ke-
hittämiseen. Mutta ennen kaikkea kyky ja halu 
kollektiiviseen toimintaan näyttävät olevan kylä-
toimijan tärkeimpiä hyveitä. Ajatuksena on, että 
jos yksilöt pystyvät harmoniseen yhteistoimintaan, 
yhteisillä toimilla on sitten mahdollista vaikuttaa 
kokonaisuutena kylän tulevaisuuteen (vrt. Hauta-
mäki & Rouhinen 1979, 13). Suoran osallistumisen 
käytön tavoitteena on kylätoimintaa koskevassa 
keskustelussa osallistujien ajattelun ja toiminnan 
muuttaminen. Ja ennen kaikkea puhunnassa ku-
vastuu suunnittelueetos, jossa nähdään mahdolli-
seksi perustaa kehittäminen ”epäpoliittiselle” 
yhteiselle edulle.  Tässä mielessä suoran osal-
listumisen peruste on hyvin samankaltainen, kuin 
Healeyn ja Friedmannin suunnitteluteorioissakin.    

4.1.3  MIKSI OSALLISTUMINEN 

Tässä luvussa olen tutkinut suoran osallistumisen 
merkityksiä toimintaryhmätyötä koskevissa tut-
kimuskeskusteluissa. LEADERin voidaan sanoa 
kiinnostaneen erityisesti maaseutututkijoita pal-
jon ja siihen on ladattu monenlaisia toiveita ja odo-
tuksia. Monissa teksteissä kansalaisten suoralla 
osallistumisella toimintaryhmätyöhön on keskei-
nen merkitys. Osallistumista pohditaan toisaalta 
toimintapolitiikan tehokkuuden näkökulmasta, 
jolloin osallistumisen arvoksi ymmärretään, että 
sen kautta on mahdollisuus saada hallinnon käyt-
töön paikallisten asukkaiden resursseja. Tällöin 
maaseudun kehityksestä huolehtivan hallintapro-
jektin ajatellaan osallistumisen vuoksi toimivan 
tehokkaammin. 

Toisaalta LEADERin ajatellaan joskus muo-
dostavan uudenlaisen poliittisen aktiivisuuden ka-
navan, joka suoran osallistumisen myötä täydentää 
tai korvaa edustuksellista poliittista järjestelmää. 
Toimintaryhmätyötä suoran demokratian järjes-
telmänä korostavissa teksteissä on kuitenkin mah-
dollista asettaa suora ja edustuksellinen poliitti-
nen toiminta ikään kuin vastakkain ja olettaa, että 
suora osallistuminen edustaa jotenkin parempaa, 
aidompaa tai syvällisempää poliittisen toiminnan 
muotoa kuin edustuksellinen toiminta. Edustuk-
sellisista instituutioista erityisesti puolueisiin voi-
daan suhtautua hyvin negatiivisesti tunnistamatta 
niiden merkitystä osana demokraattista järjestel-
mää. LEADERiä koskevassa osallistumiskeskuste-
lussa on siis läsnä maaseudun kehittämisen ohella 
myös kunnianhimoinen pyrkimys poliittisen toi-
minnan tai jopa poliittisen järjestelmän uudista-
miseen suoran osallistumisen kautta.    

Suoran osallistumisen parempaa ymmärrystä var-
ten onkin tarkasteltava suunnittelutieteellistä kes-
kustelua, jossa suoran osallistumien pohdinnalla 
on pitkä historia ainakin 1960-luvulta alkaen. Täs-
sä pyrkimyksessä olen etsinyt intellektuaalisia pu-
huntoja, joissa suoralle osallistumiselle on esitetty 
perusteita. Tällaisia keskusteluyhteyksiä ovat ame-
rikkalaisten suurkaupunkien köyhyysongelma, 
kehitysmaiden maaseudun kysymykset, anglo-
amerikkalainen kommunikatiivisen suunnittelun 
teoria ja kylätoiminta Suomessa. Ajattelen, että en-
nen kaikkea tällaiset suunnittelutieteelliset perin-
teet legitimoivat LEADERiäkin koskevaa suoran 
osallistumisen puhetta – tarjoavat keskusteluja, 
joiden perusteella LEADERinkin suoran osallistu-
misen ajatukset voidaan ymmärtää järkeviksi.

Kaikissa näissä keskusteluissa suorassa osal-
listumisessa on jollakin tavoin kyse siitä, että 
suoran osallistumisen myötä hallinnan 
on mahdollista vaikuttaa osallistuviin yk-
silöihin. Amerikkalaisen kaupunkisuunnittelun 
parissa suora osallistuminen perustui ajatukselle 
siitä, että köyhyys on ensisijassa köyhien itsensä 
syytä ja johtuu heidän kulttuurisista asenteistaan 
tai heikosta inhimillisestä pääomasta. Siispä köy-
hyyden tehokkaan torjumisen ajateltiin edellyttä-
vän suoraa osallistumista, jonka kautta oli mah-
dollista pyrkiä vaikuttamaan yksilöihin ja opettaa 
heitä pärjäämään paremmin markkinoilla – siis 
tahdottiin toimia ilman markkinoiden toimintaan 
ja tulonjakoon puuttuvia keinoja. Angloamerikka-
laisessa kommunikatiivisen suunnittelun teoriassa 
puolestaan suoran osallistumisen myötä nähtiin 
mahdolliseksi kasvattaa, joko oppimiskyvyltään 
parempia tai paikkoihin jollakin erityisellä taval-
la suhtautuvia kansalaisia. Vastaavanlainen pyr-
kimys on selkeästi läsnä myös Lauri Hautamäen 
kylätoimintaa koskevassa keskustelussa. Kylätoi-
minnan tavoitteeksi määrittyy siinä muuttaa ky-
lissä asuvien ihmisten tietoisuutta siten, että he 
pystyvät ja tahtovat alkaa yhteistoimintaan kylien 
yhteiseksi parhaaksi. Myös Robert Chambersin 
hahmottelemissa kehittämistekniikoissa köyhien 
tietoisuuden kohottaminen nähdään tehokkaim-
maksi keinoksi kehittää kehitysmaiden maaseu-
dun oloja. Kaikissa näissä keskusteluissa etsitään 
sellaisia toimijuuden muotoja, jotka omaksuttuaan 
yksilöt sitten voivat itse auttaa itseään.

Lisäksi kommunikatiivisessa suunnitteluteo-
riassa teoriassa osallistuminen nähdään tärkeänä 
tietämisen kannalta. Postmodernin yhteiskun-
nallisen todellisuuden nähdään tulleen sellaiseksi, 
että rationaalisen ja puoluettoman tiedon tuotta-
minen suunnittelun perustaksi edellyttää kansa-
laisten suoraa osallistumista. Myös niin kutsutus-



76HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

sa uushumanistisessa suunnittelussa on tällainen 
pyrkimys. 

Toisaalta suoran osallistumisen tieteellisiin pu-
huntoihin kuuluu usein myös edustuksellisten 
järjestelmien kritiikki. Kaikkein selvimmin 
tällaiset merkitykset ovat läsnä Robert Chamber-
sin työssä, joka ymmärtää köyhyyden luonteeltaan 
viimekädessä poliittiseksi. Sen syynä on köyhimpi-
en vallan puute ja kyvyttömyys suojautua eliittien 
riistolta. Toisaalta Friedmannin mielestä jälkite-
ollisen ajan ongelmat eivät näytä kanavoituvan 
poliittisiksi vaatimuksiksi demokraattisen järjes-
telmän kautta. Myös kylätoiminnan perinteessä 
puoluepolitiikka nähdään hallintojärjestelmän 
ohella syynä maaseutualueiden kehitysongelmiin. 
Nämä kaikki keskustelut tarjoavat sisäisesti jär-
kevän perusteen uudenlaisten ja suorien osallistu-
miskanavien etsimiseen.     

LEADERiä ja suoraa osallistumista koskevaa 
ajattelua voidaankin tulkita näiden tieteellisten 
keskustelujen valossa. Ensiksikin LEADER on 
mahdollista nähdä sellaisena hallinnan järjestel-
mänä, jossa perinteinen liberalistinen väestön hal-
linnan tavoite tarkentuu juuri maaseutuväestöön 
ja maaseutukysymyksiin. Suoran osallistumisen 
kautta valtion on mahdollista vaikuttaa osallistu-
jiin suoraan, antaa heille valmiuksia toimia mark-
kinoilla rationaalisesti. Samalla mahdollistuu sel-
lainen maaseudunkehittämisen regiimi, jossa ei 
ole tarpeen puuttua markkinoiden toimintaan ja 
erityisesti kilpailuun varallisuutta jakavin keinoin. 
Kehittyneen liberaalin aspektin LEADERiin tuo 
se, että LEADER – kuten kylätoimintakin ennen 
sitä – tarkentaa väestön hallinnan kysymyksen 
spefi sti maaseutuväestöön ja mahdollistaa paikal-
lisesti relevantteihin ongelmakysymyksiin puut-
tumisen. Esimerkiksi Ramosin & Mar Delgadon 
(2003, 147) tekstissä esittämä ajatus uuden ja maa-
seudun kehittämisen kannalta rationaalisemman 
toimintakulttuurin iskostamisesta maalaisten 
keskuuteen noudattelee tätä hallinnan strategiaa. 
Tällöin LEADER voidaan nähdä hautamäkeläisen 
kylätoiminnan ja ”uushumanistisen” suunnittelu-
näkökulman ideologisena jatkona.

Toinen LEADERin suoran osallistumisen 
tulkintamahdollisuus koskee transaktiivisen tai 
kommunikatiivisen suunnittelunäkökulman tar-
joamaa rationaalisuutta. Tässä keskustelussa suo-
raa osallistumista perustelee tietämisen ongelma-
tiikka. Kun usko tieteelliseen asiantuntemukseen 
on hiipunut, kansalaisten suora osallistumisen ja 
kommunikaatio on ymmärretty prosessiksi, jonka 
kautta on mahdollista tuottaa epäpoliittista tietoa, 
jolle kaikkien kannalta hyvän suunnitelman voisi 
perustaa. Suora osallistuminen on keino pelastaa 

suunnittelu postmodernin tai jälkiteollisen ajan 
sille asettamalta uhalta. Tällainen järjestelmä vaa-
tii myös uudenlaisia osallistumisen instituutioita, 
joissa toiminta eroaa perinteisistä edustuksellisen 
demokratian järjestelmistä siten, että niissä suun-
nittelun kannalta tärkeä dialogi pääsee toteutu-
maan. Pyrkimystä poliittisen järjestelmän uudis-
tamiseen voi siis legitimoida suunnittelun teoria. 
Toisaalta osallistumisen kautta voidaan myös 
pyrkiä vaikuttamaan ihmisiin, muuttaa heidän 
paikkoja koskevaa ajatteluaan tai yrittää kasvattaa 
oppiskyvyltään parempia kansalaisia. 

Kolmanneksi voitaisiin ajatella, että LEADE-
Rin suoraa osallistumista perustelee pyrkimys 
uudenlaisen poliittisen toiminnan kanavan luomi-
seen. Ja tavoitteena on juuri sellainen järjestelmä, 
joka syrjäyttää vanhat eliitit, ja jossa alistetut saa-
vat äänensä kuuluville. Tämän tulkintatavan edel-
lytyksenä on ajatus, että edustuksellinen järjestel-
mä ei toimi kunnolla, ja alistettujen intressit jäävät 
pimentoon. Siispä tarvitaan uusi ja parempi demo-
kratian muoto. Esimerkiksi Rantaman (2002, 229) 
ja Pylkkäsen (2004, 94) teksteissä esitetään tätä 
muistuttavia tulkintoja.  

Kaikiaan tutkijoiden LEADER-toimintaan 
kohdistamia odotuksia selittää sen merkitys uu-
denlaisen hallinnan kokeiluna (esim. Nemes 2005, 
16–17). Siihen on ollut mahdollista ladata monen-
laisia pyrkimyksiä, arvoja ja ideoita.  

4.2 TOIMINTARYHMÄTYÖN 

 TOIMINTALOGIIKAT

Tässä alaluvussa siirryn tarkastelemaan 
toimintaryhmätyötä paikallisella tasolla, 
ja kysyn, millaiseksi hallintaregiimiksi toi-
mintaryhmätyö ”ruohonjuuritasolla” ym-
märretään. Ensin tutkin, millaiseksi määrittyy 
toimintaryhmätyön hallintajärki tai toimintalo-
giikka haastateltujen toimintaryhmätoimijoiden 
puheessa. Hallinnon kannalta toimintaryhmätyön 
tavoitteet määritellään tällä hetkellä Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa (2007, 
159), mutta hallinnon asettama tavoite ei ole sama 
asia kuin paikallisten toimijoiden ymmärrys toi-
minnasta. Pohdin aineistojen avulla sitä, miten 
osallistujat määrittävät toimintaryhmän toimintaa 
ja millaisin keinoin toimintaryhmän ymmärretään 
toteuttavan tavoitteitaan. Tämä teema on mielen-
kiintoinen kysymys siksi, että siinä muodostuu 
kuva siitä, millaiseen toimintaan osallistujat ym-
märtävät osallistuvansa. Mielenkiintoista analyy-
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sissä on tarkastella paitsi ”ruohonjuuritason” toi-
mijoiden tuottamaan puhetta, myös lukea ristiin 
muita aineistoja, kentällä tehtyjä havaintoja sekä 
maaseutupoliittisia tekstejä.   

Olen valinnut tähän sellaiset haastatteluselon-
teot, joissa määritellään jollakin tavoin sitä, miten 
toimintaryhmä toimii ja mitä järkeä siinä on. Näi-
den suhteen mielenkiintoinen keskustelu on myös 
byrokratiaa koskeva puhe. Se kuvaa ennen kaikkea 
ristiriitaa toimintaryhmätoiminnan ideaalien ja 
toimijoille paljastuvan todellisuuden välillä. Pyrki-
myksenäni tässä analyysissä onkin mahdollisim-
man tarkkaan pyrkiä esittämään myös erilaisten 
puhetapojen variaatiota, joissa avautuu mahdolli-
suuksia toimintaryhmätyön poliittiselle tulkinnal-
le.  

4.2.1  RAHANJAKO, TOIMIJUUDEN 
 KEHITTÄMINEN JA UUDEN KOKEILU

Kun haastattelupuheessa tuotettiin toimintaryh-
mätyölle toimintalogiikkaa, voidaan puheesta 
erottaa kolme erilaista järkeilytapaa: rahanjako, 
toimijuuden kehittäminen ja uuden kokeilu. Nämä 
puhe- ja järkeilytavat paljastuvat haastatteluissa 
esitetyissä kuvauksissa siitä, mitä toimintaryhmä 
tekee ja miten se pyrkii tavoitteisiinsa. Kaikki kol-
me erilaista ajattelutapaa ovat sisäisesti järkeviä 
tapoja selittää toimintaryhmätyön mielekkyyttä. 
Toimintaryhmätyö määrittyy näissä selonteoissa 
toiminnaksi, joka pyrkii jonkinlaiseen vaikutuk-
seen maaseudun suhteen, mutta toimintalogiikat 
tarjoavat erilaiset vastaukset kysymykseen, miten 
maaseudun kehittäminen voidaan ymmärtää. Ver-
tailtaessa haastattelujen puhuntoja hallinnollisten 
dokumenttien puheeseen paljastuu aineistojen 
kesken joitakin yhtymäkohtia ja samankaltai-
suuksia. Samoin tässä keskustelussa on nähtävis-
sä myös tiettyä jännitteisyyttä toimintaryhmän 
erilaisten toimintalogiikoitten välillä. Seuraavassa 
käsittelen ensin rahanjakoa toimintaryhmän jär-
kenä, sen jälkeen toimijuuden kehittämistä ja lo-
puksi uuden kokeilua.

RAHANJAKO

Likipitäen kaikissa haastatteluissa keskustelu toi-
mintaryhmätyöstä koski rahaa tai sen hallinnointia 
jollakin tavoin. Voidaan sanoa, että yksi keskeinen 
toimintaryhmätyön sisältö on kehittämisrahan 
jakaminen. Toimintaryhmätyön määrittyminen 
rahan kautta ei siis ole mikään yllätys. Rahasta 
puhuminen on havainnointikokemukseni mukaan 

leimallinen osa toimintaryhmätyötä. Esimerkkejä 
ei ole vaikeaa löytää: hankkeet hakevat rahoitusta 
toimintaryhmän rahoituskehyksestä; hankkeilta 
vaaditaan omarahoitusosuus, talkootyötä ja ”raha-
rahaa”; puhutaan kuntarahasta, tukiprosenteista, 
rahoituskehysten tarkistuksista jne. Hankerahoi-
tusta koskevat säädökset (kuten se mihin rahaa 
voi ja ei voi käyttää) ovat keskeisessä osassa myös 
hankehakijoiden neuvomisessa (kenttäpäiväkirja 
7.3.2008). Siispä on ymmärrettävää, että rahas-
ta puhuttiin myös haastatteluisssa. Rahanjakoa 
koskevassa haastattelupuhunnassa silmiinpistävä 
piirre oli kuitenkin ymmärryksen yksinkertaisuus.     

Muutamissa haastatteluissa toimintaryhmän 
tehtäväksi ja tarkoitukseksi määriteltiinkin yksin-
kertaisesti jakaa tai välittää rahaa toimialueelleen. 

”haastateltava: Niin, et kun tää nyt kerran on 
tää malli tämmönen että sitä rahhaa tarjotaan 
hankkeihen kautta niin, jokuhan ne rahat juo 
kuitenkii jos ei myö tuota kerätä pois sitten. 
Niin se ei niinkun siinä mielessä auta yhtään 
mittään jos vaikka on kuinka EU:ta vastustanu 
ihmiset, jos vaikka on kuinka äänestäny vas-
taan ja hanttiin laittanu, niin se että kuitenkin 
ollaan siihen liitytty ja sitten yks EU:n merkit-
tävämpiä menoeriä on tää sekä maaseuvun että 
alueijen tukemine ja sitä kautta kanavoijaan 
niitä rahoja takasin meille Suomeen ja maa-
kuntaan niin sehän ois täysin hölömöö jättää 
niitä rahoja sitten ottamatta.” (haastattelu 10.) 

Tässä haastattelukatkelmassa toimintaryhmä-
työn tarkoitukseksi määritellään EU:n tarjoaman 
rahan kerääminen pois ja kanavoiminen toimin-
taryhmän toimialueelle. Tällöin toimintaryhmän 
toimintalogiikka on yksinkertainen: Toimintaryh-
mätoiminnalla on mahdollista taata alueelle tietty 
taloudellinen hyöty. Kun raha tulee ulkopuolelta, 
sen hyödyntäminen tulee ymmärtää alueen kan-
nalta järkeväksi. Tarjolla olevan rahan hyödyntä-
minen näyttäytyy siis eräänlaisena ”pienimpänä 
yhteisenä nimittäjänä”, joka on epäilemättä koko 
toimialueen asukkaiden yhteinen etu, riippumat-
ta juurikaan siitä, miten se alueen sisällä jaetaan. 
Koska rahaa tai sen käyttötarkoitusta ei määritellä 
”alueiden tukemista” tarkemmin, se on mahdollis-
ta tulkita eräänlaiseksi tulonsiirroksi Euroopan 
unionin budjetista heikommin menestyville maa-
seutualueille. Niinpä se voitaisiin nähdä mark-
kinoiden ja kilpailun epätasa-arvoisia alueellisia 
vaikutuksia kompensoivaksi järjestelmäksi. Toi-
mintaryhmätyö on tällöin vain edellytys tämän 
tulonsiirron saamiseksi.    
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Edellä siteeratussa haastattelussa määriteltiin 
toimintaryhmätyölle myös muita arvoja – rahan-
jaon järki olikin niistä yksi. Toisaalta sitaatissa 
toimintaryhmätyön henkilökohtainen merkitys 
liittyy myös haastateltavan suhteeseen Euroopan 
unioniin: LEADER-toimintaryhmätyö, joka on 
EU:n politiikkaohjelma, määrittyy puheessa myös 
suhteeksi hänen aikaisempaan EU-vastaisuuteen-
sa. Yksi poliittinen tappio on johtanut toiseen toi-
mintamahdollisuuteen, mahdollisuuteen käyttää 
EU:n varoja maaseutualueitten eduksi. Huomion 
arvoista on, se että yhdenkään toisen haastatel-
tavan puheessa toimintaryhmätyötä ei liitetty 
Euroopan unioniin samalla tavoin kuin yllä sitee-
ratussa haastattelussa. Vaikka onkin ainoa, tämä 
haastattelukommentti lienee yksi todiste siitä, että 
LEADER on tuonut EU:n ”lähemmäs” kansalaisia, 
kuten Kull (2008, 290) on myös todennut.

Samanlainen määritelmä, rahan jakaminen, 
esitettiin esimerkiksi eräässä toisessa haastattelus-
sa puhuttaessa toimintaryhmätyön merkityksestä 
haastatellulle. Tässäkin ajatus alueen ulkopuolelta 
tulevan rahan jakamisesta rakentui yksinkertai-
seksi yhteisen edun määritelmäksi. Tässä puhees-
sa oli mielenkiintoista myös toimintaryhmätyön 
rinnastaminen kunnallispolitiikkaan.  

”haastateltava: - - Niin ehkä se on kuitenkii 
niinkun paljon helpompi tällästä yhteiskunnal-
lista toimintaa harrastaa kun olla esimerkiks 
vaikka kunnallispolitiikassa mukana. Siellä se 
on aina niinkun semmosta riitelyy, tässä niin-
kun pyritään puhaltamaan yhteen hiileen. Että 
siinä mielessä nään kyllä mielekkäämpänä täl-
läsen. … Kunnallispolitiikassa aina niin kuin 
tavallaan, jaetaan aina sitä niukkuutta sitä 
omaa rahaa mitä siltä alueelta kerätään. Ja tää 
on taas tää Toimintaryhmä, se tullee tavallaan 
niinkun ulkopuolelta se raha. Et se on vaan, 
yritetään keksii ne parhaat maholliset hank-
keet sitten niinkun mihin.” (haastattelu 8.)

Tässä sitaatissa toimija valottaa toimintaryhmä-
työn merkitystä siten kuin hän itse sen ymmärtää. 
Toimintaryhmätyön tehtävä rakentuu puheessa 
yksinkertaiseksi: se on toimialueen ulkopuolelta 
tulevan rahan jakamista. Samalla toimintaryh-
män hallituksen toiminta rakentuu kiistattomaksi 
alueen yhteisen edun toteuttamiseksi. Kun päätök-
senteon kohteena ovat ulkopuolelta tulevat rahat, 
on kiistojakin helpompi välttää. Täten konsensus 
on haastattelussa keskeinen toimintaryhmätyötä 
määrittävä merkitys, joka puheessa selittyy juu-
ri ulkopuolelta tulevan rahan kiistattomuudella. 
Mielenkiintoista sitaatissa on myös toiminnan 

rinnastuminen kunnallispolitiikkaan, joka puoles-
taan määrittyy konfl iktiseksi juuri siksi, että siinä 
joudutaan tekemään vaikeampia päätöksiä ja käyt-
tämään alueen asukkaiden omia rahoja. Ilmeisesti 
juuri tämä rinnastus on avain, jonka avulla toi-
mintaryhmätyö tulee toimijalle ymmärrettäväksi. 
Kysymys molemmissa on erilaisista yhteiskunnal-
lisen toiminnan muodoista. 

Rahanjaon kautta toimintaryhmätyö on mah-
dollista ymmärtää alueen ja sen asukkaiden kan-
nalta järkeväksi, epäpoliittiseksi toiminnaksi. 
On huomattava myös, että rahaa ei näissä selon-
teoissa määritelty jonkin spesifi n tarkoituksen 
rahoitukseksi, jollei yleistä ”alueiden tukemista” 
haluta määritellä sellaiseksi. Näin ollen toimin-
taryhmätyön merkitys hallintana esitetään mini-
maalisena. Rahanjaon tulkintarepertuaari ei siis 
sisällä sellaista hallinnallista pyrkimystä ihmisten 
valintojen rationalisoimiseen ja käyttäytymisen 
ohjaamiseen, joka on läsnä esimerkiksi muissa 
toimintaryhmän toimintalogiikkaa määrittävis-
sä puhetavoissa tai vaikkapa uushumanistisessa 
suunnittelussa (Hautamäki 1991, 21). Sen sijaan ra-
hajako pureutuu juuri markkinoiden toimintaan ja 
kilpailun logiikkaan varallisuutta jakamalla ja on 
tässä mielesssä ”anti-liberaalia”. 

Rahan jakaminen määriteltiin toimintaryh-
mätyön järjeksi monissa muissakin haastatteluis-
sa. Tällainen merkitys saattoi tulla esiin mm. toi-
mintaryhmän onnistumisista keskusteltaessa ja 
sellaisten selontekojen kautta, joissa toimintaryh-
män onnistumiseksi määriteltiin yksinkertaisesti 
ohjelman hyväksyminen, toiminnan käynnistymi-
nen (esim. haastattelu 11) tai koko rahoituskehyk-
sen käyttö (esim. haastattelu 1). Vaikka rahanjako 
oli eräs ilmeinen toimintaryhmän hallinnallinen 
toimintalogiikka, yhdessäkään haastatteluissa toi-
mintaryhmätyö ei määrittynyt pelkästään rahan 
jakamiseksi. Toisaalta rahanjako toimintaryhmän 
toimintalogiikkana sai myös kriittisiä kommentte-
ja. Tosin tällöinkään ei kiistetty, ettei raha liittyisi 
toimintaryhmätyöhön, vaan kritisoitiin ajatusta, 
että se olisi ainoa tai pääasiallinen tehtävä. Esi-
merkiksi eräs haastateltu hallitusjäsen esitti, että 
toimintaryhmä nähdään joskus vain ”rahanja-
kokoneena”. Tällaisesta ajatuksesta hän ei omien 
sanojensa mukaan pitänyt. (haastattelu 5.) Se-
lonteko on mielenkiintoinen siksi, että siinä tulee 
esiin rahanjako-toimintalogiikan kiistanalaisuus. 
Rahanjako lienee siis toimintaryhmätyön parissa 
merkityskamppailun kohde. 

Ajatus toimintaryhmätyöstä rahanjakamise-
na on huomioitu muuallakin kuin näissä haastat-
teluissa. Myös toimintaryhmätyön hallitusopas 
(maa- ja metsätalousministeriö 2004, 10) kehot-



79HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

taa toimijoita ajattelemaan toimintaryhmätyöstä 
syvällisemminkin. Tämän pohdintakehotuksen 
voidaan tulkita merkitsevän vaatimusta harkita 
toimintaryhmälle syvällisempää kehittämisroolia 
(ks. esim. Viljanen 1997). Vaikka joissakin haastat-
telussa ja oppaassa rahanjaon ja kehittämisen voi 
tulkita asettuvan jännitteiseen suhteeseen keske-
nään, useimmissa haastatteluissa näin ei ollut. Ra-
hanjako tai hallinnointi määriteltiin yhdeksi osaksi 
toimintaryhmän toimintaa.

 

TOIMIJUUDEN KEHITTÄMINEN 

Rahanjako ei ollut ainoa hallinnallinen toimin-
talogiikka, jonka haastattelupuheessa ymmär-
rettiin määrittävän toimintaryhmätyötä. Useissa 
haastatteluaineiston selonteoissa toimintaryhmän 
tehtäväksi määriteltiin tietynlaisen suotavan toi-
mijuuden tuottaminen. Kansalaisten toiminta- ja 
ajattelutavat nähtiin tällöin tekijänä, joka vaikut-
taa alueen kehittymiseen, ja siten myös hallintajär-
jestelmän tavoitteitten toteutumiseen. Rahanjaon 
lisäksi tätä voitaisiin pitää toisena toimintalogiik-
kana, joka kuvaa toimintaryhmätyötä aineistos-
sa. Tässä puhetavassa toiminta ryhmän toiminta 
määrittyy hallinnalliseksi – sen strategiana on 
käyttäytymisen ohjaaminen.

Alueiden kehittäminen ihmisten toimijuuden 
kautta on huomioitu myös monissa toimintaryh-
mätyötä koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi 
Rannikko (2000, 164–165) näkee ihmisten identi-
teetin keskeiseksi resurssiksi, jonka kautta toimin-
taryhmätyö toimii ja johon sillä on ollut myös vai-
kutuksia. Samalla tavoin myös Nousiainen (2008, 
13) on tunnistanut tietynlaisten mentaliteettien 
kehittämisen yhtenä toimintaryhmätyön tavoittee-
na. Toisaalta eräs esimerkki tällaisesta ajattelusta 
toimintaryhmätyön toimintalogiikan suhteen löy-
tyy myös arviointien piiristä. Toimintaryhmätyön 
tavoitteeksi määritellään ihmisten ”yksilöllinen si-
toutuminen ja samaistuminen” paikallisyhteisöön-
sä, eli tietynlainen mentaliteetti ja sen tuottaminen 
(Mäntylä & Pylkkänen 2005, 121). Samoin se näh-
dään LEADER-toiminnan keskeisenä ja ilmeisenä 
tuloksena (mt., 126). Näiden huomioiden valossa 
ei ole yllättävää, että samankaltaisia määritelmiä 
tuotettiin haastatteluaineistossakin usein – aina-
kin yhdeksässä haastattelussa. Se oli siis yleinen 
puhe- ja ajattelutapa. 

Esimerkkinä tästä tavasta määritellä toimin-
taryhmän toimintalogiikkaa voidaan esittää erään 
haastatellun toimintaryhmätoimijan selonteko. 
Hänenkin puheensa lähti siitä, että rahan jakami-
nen on yksi toimintaryhmän ilmeisistä tehtävistä: 

”haastattelija: Tota mikä on, jos ajattelet omaa 
osallistumista tai omaa työskentelyä tuolla niin 
mikä motivoi. - -

haastateltava: Joo kyllähän se motivoi kaikkein 
eniten että voi antaa työkaluja siihen kansalai-
saktiivisuuteen. - - Et mä voin antaa heille, siis 
rahahan ei oo ainoo työkalu, vaan voin antaa 
paljon muutakin tukee, henkistä tukea, asioi-
ta siihen kehittämiseen. Nimenomaan kylille 
erilaisia keinoja miten ne nyt sitten tekevät 
asioita ja pienille yrittäjille taas semmosta nä-
köalaa. Ja on semmosia asiakkaita jotka käy 
vaan purnaamassa pari tuntia ja sit ne lähtee 
onnellisena pois. Et ne sanoo ovessa jo, tiedän 
ettet voi antaa minulle rahaa mutta kun sinä 
olet niin hyvä kuuntelija. (niin) Sit me istutaan 
kaks tuntia ja nauretaan ja melkein itketään 
ja sit ne lähtee onnellisina pois. Hienoa, mulle 
maksetaan palkka siitäkin. Niin se on sitä tää 
sellaista yhteisöllistä sosiaalityötä. Ei sitä voi 
sosiaalityöks sanoo. Niin

haastattelija: Jonkunlaista terapiaa kuitenkin. 

haastateltava: No sanotaanko semmonen so-
siaalityön periaate että ketään ei voi parantaa, 
mitään ei voi parantaa kenenkään puolesta. 
Vaan sen täytyy tehdä se itse ja me ollaan vaan 
siinä ikääkuin apuna ja sit siel loppusuoralla 
häivytetään ittemme pois. - - ” (haastattelu 2.)

Tässä haastattelukatkelmassa puheen aiheena ovat 
toimijan omat motivaatiotekijät, mutta on mielen-
kiintoista, kuinka toimintaryhmän toiminta mää-
rittyy puheessa ihmisten toimintaa ohjaavaksi toi-
minnaksi. Toimintaryhmätyössä jaetaan toisaalta 
rahaa, mutta suhde rahaankin on erilainen kuin 
rahanjaon puhetavassa. Raha on hallinnan työka-
lu. Toiminta määritellään eräänlaiseksi henkiseksi 
tueksi, terapiaksi tai sosiaalityöksi. Siihen liittyy 
ihmisten huolien kuuntelu, ja sen tavoitteena on 
heidän toimintakykynsä ja itseluottamuksensa 
kasvattaminen. Ihmisten toiminnan ohjaaminen 
merkitsee kylätoimijoiden kohdalla henkisen tuen 
sekä uusien ideoiden antamista ja pienten yritysten 
kohdalla näköalojen tuottamista. Ne puolestaan 
vaikuttanevat positiivisesti toimijoiden arvioihin 
omista toimintamahdollisuuksistaan ja lopulta 
heijastuvat positiivisena toimintana. Ennen kaik-
kea tässä puheessa kehittämisen logiikkana on 
toiminnan järkevöittäminen, ihmisten kehittämi-
nen siten, että muutoksen tekevät ”parannettavat” 
potilaat itse. Ja tässä hankeprosessitkin voivat olla 
avuksi, kuten toimija kertoo sitaatissa. 
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Mielenkiintoista on se, että maaseudun kehitys-
ongelmat, ja niiden ratkaisut, liittyvät tässä jär-
keilyssä juuri maaseudun asukkaisiin toimijoina. 
Kehittämisen tavoitteena on muuttaa asukkaiden 
toimijuutta edistämällä ja kultivoimalla heidän 
toimintakykyään toimintaryhmätyön kautta, mm. 
eräänlaisella terapialla. Samoin rahoituskin voi 
toimia tällaisen logiikan kautta, rohkaisemalla 
toimintaan. Näin aluetta kehitetään kehittämällä 
maaseudun asukkaista suotavan kaltaisia subjek-
teja, itseensä luottavia ja toimintamahdollisuuk-
siinsa uskovia toimijoita. Tämän merkityksen 
implisiittisenä edellytyksenä on, että maaseudun 
kehitysongelmat (ainakin osaltaan) liittyvät maa-
seudun asukkaiden ajattelun ongelmiin. Sitaatin 
määritelmät tulevatkin lähelle sitä ajattelua, jolla 
on perusteltu amerikkalaisen 1960-luvun kehi-
tysohjelman (sodan köyhyyttä vastaan) käyttämiä 
keinoja. Tuota ohjelmaa kommentoivat kirjoittajat 
ovat myös määritelleet ohjelmassa toteutetun ke-
hittämisen eräänlaiseksi sosiaalityöksi. Samoin 
siinäkin näyttää olleen taustalla ajatus, että alike-
hittyneiden alueiden asukkaiden tietyt henkiset ti-
lat ovat sosiaalisten ja poliittisten ongelmien syynä 
(Zarefsky 1986, 92; Brauer 1982, 108–109). Näin 
maaseudun kehitysongelmat voidaan liittää yksi-
löihin, ilman heidän moraalista tuomitsemistaan. 
Samalla mahdollistuu sellainen maaseudun kehit-
täminen, joka ei vaadi markkinoihin ja kilpailun 
toimintaan puuttumista.        

Edellä siteeratun katkelman lisäksi monissa 
muissakin haastatteluissa esitettiin variaatioita 
tästä teemasta. Suotuisa subjektiviteetti, jota toi-
mintaryhmätyö onnistuessaan kasvattaa, määri-
teltiin esimerkiksi eräässä selonteossa (haastattelu 
16) uskoksi ja toivoksi maaseudun elinmahdolli-
suuksiin. Yllä siteeratussa haastattelussa (haastat-
telu 2) toimintakyky liittyy selvemmin yksilöön, 
kun taas yleisempää aineistossa oli määritellä toi-
mijuuden ongelmat, toiminnan ja aktiivisuuden 
puutteet sosiaaliseksi ilmiöksi tai tiettyjen aluei-
den ominaisuuksiksi. Eräänlainen maaseutuak-
tiivisuuden kehittäminen määriteltiin kehittämi-
sen sisällöksi useissa haastatteluissa. Kolmessa 
haastattelussa tällaiset kehittämistarpeet liitettiin 
alueisiin, jotka sijaitsevat lähellä kaupunkeja ja joi-
den asukkaat ovat passiivisia. Toisaalta tämän kal-
tainen ”alueellisen passiivisuuden” muuttaminen 
aktiivisuudeksi saatettiin liittää myös paikallisten 
kehittämisohjelmien yhteisöllisiin kehittämista-
voitteisiin. Monien toimintaryhmien ohjelmissa 
tavoitteeksi määritellään yhteisöllinen tai sosiaa-
linen kehittäminen. Muutamissa haastatteluissa 
pyysinkin haastateltavia kertomaan, mitä heidän 
ohjelmassaan korostettu sosiaalinen kehitys mer-

kitsee. Toisaalta subjektiviteetin kehittämistä tuot-
tava puhetapa saattoi tulla esiin myös puhuttaessa 
toimialueitten kehitysongelmista. 

Muutamassa haastattelussa kehittäminen mää-
riteltiin alueisiin liittyvän passiivisuuden kautta:

             
” haastattelija: Niin se kiinnosti että miten te 
konkreettisesti te ymmärrätte sen {yhteisölli-
syyden} ja miten sitä on pantu tai ajateltu että 
sitä pannaan toimeen sitten. 

haastateltava: - - Et niin kuin meijän alueella se 
haaste tulee varmaan siitä että tänne muuttaa 
paljon ihmisiä.  Et niitten niinkun sitouttami-
nen siihen uuteen alueeseensa ja tavallaan tu-
tustuttaminen siihen muuhun väestöön niin on 
haaste. - - 
- - 
haastateltava: Joo ja meil on se että tota esi-
merkiks tossa nyt maakunnan puolella niin 
siellä on alueita jotka on selkeesti semmosia 
Kaupungin nukkumalähiöitä. Et sinne tullaan 
ja siellä nukutaan ja se- Se on niinkun semmo-
nen omanlaisensa haaste, että se ei jää pelkäks 
nukkumalähiöks että, vaan se olis tavallaan 
toimiva ja elävä, (aivan) että ne ei vaan nyt 
sitten eläis sitä elämäänsä siellä kaupunkiseu-
dulla ja sitten kävis nukkumassa täällä. Ja sit 
toisaalta se, että kun meil on, kuitenkin - - on 
aika isoja kaupunkeja, et niitten ympärillä on 
sellanen, se ei oo kaupunkia mut se ei oo ihan 
maaseutuakaan. Semmonen aika tiivis omako-
tivyöhyke. Ja ne on aika haasteellisia koska ne, 
maalla kuitenkii ollaan aika siihen paikkaan si-
touduttu ja monta kertaa aika pitkäänkin siellä 
tavallaan asuttu ja on ne tietyt perinteet ja ta-
vat ja yhteistyökuviot. Mutta sinne kun muut-
taa ihan eripuolilta väkeä (niin) ja niin et sinne 
pystyis semmosen oman yhteisönsä luomaan 
- -” (haastattelu 4.)

Toinen samanlainen ajattelutapa tuli esiin yhdessä 
toisessa haastattelussa toimintaryhmän toimialu-
een kuvailun yhteydessä:

”haastateltava: - - Hankaluutena sitten tää kau-
punki ja kaupungin läheisyys. Et jos aattelee 
maaseudun kehittämistä ja jos mennään to-
hon kaupunkirajan ulkopuolelle miss on oma-
kotialueita, (kyllä) niin eihän siinä semmost 
niinkun, uusia omakotialueita, niin ei niissä oo 
yhteisöllisyyttä kummallisesti, eikä niillä oo 
tämmöstä kylätoimintaperinnettä eikä alue-
kehittämisen perinnettä muuta. Jotenkin se 
tekee sen asian vähän hankalammaks, mut sii-
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nä on sitten erilaisia alueita mitä pitää tehdä.” 
(haastattelu 6.)

Näissä haastattelukatkelmissa kuvaillaan toimin-
taryhmän toimintaa maaseudun kehittäjänä lähes 
identtisillä tavoilla. Molemmille maaseudun ke-
hittämisessä on kysymys siitä, että siinä pyritään 
tietyillä alueilla herättämään passiivisia asukkai-
ta yhteistoimintaan, opettamaan heitä tietynlai-
seen sosiaalisuuteen. Toisin sanoen strategiana on 
puuttua siihen, miten alueiden asukkaat yleisesti 
suhtautuvat toisiinsa ja siihen alueeseen, jolla he 
asuvat. Ja ennen kaikkea tämän muutoksen näh-
dään johtavan toimintaan. Tässä suhteessa ongel-
mallisiksi alueiksi määrittyvät erityisesti kaupun-
kien läheiset alueet, joilla asuu tai joille muuttaa 
paljon ihmisiä. Nämä ihmiset ovat kuitenkin toi-
mijoina vääränlaisia, heitä ei yhdistä perinteinen 
maaseutukulttuuri. Yhteisöllinen kehittäminen 
määritellään siis ”perinteisen maaseutukulttuu-
rin” tuottamiseksi, ja siten maaseudun asukkaiden 
subjektiviteetin kehittämiseksi. Mutta toimijuuden 
ongelmia ei liitetä suoraan yksilöiden ominaisuuk-
siin, vaan kyseessä on kulttuurinen tai alueellinen 
tekijä kuten kaupungin läheisyys. Näin tällöinkin 
alueen kehitysongelmat voidaan yhä liittää alueit-
ten asukkaisiin, mutta ketään yksilönä arvostele-
matta.  

Mielenkiintoista on myös se, että perinteinen 
mielikuva kuihtuvasta maaseudusta ei sovi näihin 
ongelmallisiksi määriteltyihin alueisiin. Niillä asuu 
paljon ihmisiä, mutta kehittämisen tavoitteena on 
asukkaiden määrän lisäksi oikeanlaisen toiminta-
kulttuurin jakavat yhteisöt. Voidaankin ajatella, että 
tällöin hallinnan tavoitteena on hyödyntää sellaista 
maaseudulle suuntautuvaa väestön muuttoliikettä, 
jonka esimerkiksi Saraceno (1994) on havainnut 
eurooppalaisessa kontekstissa. Vastaavan kaltai-
sen ajatuksen toimintaryhmätyöstä kiteytti eräs 
haastateltu toimija, joka määritteli oikean kehittä-
misen ”yhteiskunnallisten lainalaisuuksien vahvis-
tamiseksi ja maaseudun tukemiseksi ilman valtion 
keinotekoista puuttumista” (haastattelu 14). Toinen 
seikka, mikä näkyy katkelmassa, on miten toimin-
taryhmätyö määrittyy järjestelmäksi, joka perus-
tuu tiedolle paikallisista olosuhteista, ja jossa peri-
aatteessa kaikkien maaseudun asukkaiden kyvyt, 
osaaminen tai muut resurssit halutaan hyödyntää 
maaseudun kehittämisen tarpeisiin. Ja juuri tähän 
maaseutualueitten yhteisöllisyyden rakentaminen 
tähtääkin. Näin myös passiiviset uudet maalai-
set – sekä kesäasukkaat – voidaan nähdä yhtenä 
potentiaalisena resurssina maaseutupoliittiselle 
hallinnalle. Toimijuuden ja yhteisöllisen toimijan 
kasvattaminen näkyy kehittämisen sisältönä myös 

monissa suomalaisen maaseutupolitiikan teks-
teissä. Manner- Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma (2007, 163, 167 ja 169) asettaa sosiaalisen 
pääoman kehittämisen toimintaryhmien erääksi 
tehtäväksi ja sen kasvun indikaattoriksi, jolla toi-
mintaryhmien toiminnan onnistumista mitataan. 
Jos sosiaalinen pääoma ymmärretään erääksi vä-
estön käyttäytymisen hallinnan strategiaksi, ei ole 
mikään ihme, että haastatellut toimijatkin kiinnit-
tävät puheessa huomioita maalaisten keskinäisiin 
suhteisiin. Lisäksi erityisesti Suomen kylätoiminta 
ry:n ohjelmassa tällainen yhteisöllisyyden paino-
tus on keskeinen. Siinä paikallisyhteisöjen asuk-
kaiden keskinäinen yhteisöllisyys ja solidaarisuus 
nähdään perustana, jolle monia politiikkatoimia 
voidaan rakentaa (Suomen Kylätoiminta ry 2008, 
myös Nousiainen & Pylkkänen 2008). Toisaalta sa-
manlainen huoli juuri kaupunkien läheisten ”nuk-
kumalähiöiden” passiivisista asukkaista ja heidän 
aktivoinnistaan on myös nykypäivän maaseutupo-
litiikan tavoite kansallisella tasollakin. Esimerkiksi 
maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa on il-
maistu tämä sama huoli (Maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmä 2009, 40). Tämä ei tietenkään ole mi-
kään uusi ajatus, sillä vastaavanlainen järkeily oli 
keskeisessä osassa jo Hautamäen kylätoimintapro-
jektissa 1970-luvulla. Siinäkin tietynlainen aktiivi-
nen toimija, kyläläinen ja hänen suotava tietoisuu-
tensa, oli keskeinen tavoite ja väline, jonka avulla 
maaseudun elinoloja on mahdollista muuttaa suo-
tuisaan suuntaan (ks. esim. Hautamäki 1991, 138). 
Tässä mielessä toimintaryhmätyötä voidaan pitää 
Hautamäen uushumanistisen suunnitteluprojektin 
ideologisena jatkajana. Samankaltainen pyrkimys 
vaikuttaa maaseudun asukkaiden tietoisuuteen, 
muuttaa tulkintaa, joka heillä on omasta asuinalu-
eestaan, on siis läsnä haastattelupuheessa. Edellä 
siteerattujen haastattelujen puhetapa ilmentää siis 
myös laajempaa maaseutupoliittista puhe- ja ajat-
teluperinnettä.  

Lisäksi haastatteluaineistossa kehittämisen ta-
voitteena olevaa subjektiviteettia voitiin määritellä 
myös suhteessa julkiseen valtaan. Eräs tämänkal-
tainen määritelmä, jossa toimintaryhmän tehtävä 
nähtiin ihmisten toimijuuksien muuttamisena, tuli 
esiin puhuttaessa kansalaistoiminnan keskeisestä 
roolista ko. toimintaryhmän ohjelmassa. 

”haastattelija: No tota sit mää voisin kysyä 
tuosta kansalaistoiminnasta. Tuossa teidän 
ohjelmassa se näkyy olevan aika korkealla tai 
isossa roolissa. Miten onks teillä ollu jonkun-
laisia tämmösiä hankkeita tai muuta - -
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haastateltava: No on, on. En mä tiedä onks 
kyläsuunnittelu sellasta. Se on sellasta missä 
niinkun aktivoidaan ihmisiä ja pyritään sii-
hen, että ne tekee itse, ja se. Mut myöskin sit 
niin että ne suunnittelee asioita ja miettii sit 
yhdessä kunnan kanssa, että miten kunnan 
pitäisi tehdä. Ei semmosta toivomuslistaa että 
kunnan pitää tehdä näin ja näin ja näin. Ei 
niin. Vaan niin että täs oli esimerkiks yks uus 
asuntoalue, Naapurikunnan puolella, ihan 
uus asuntoalue, ja siinä on järven rantaa siinä, 
niin ne asukkaat halus miettiä että miten sitä 
rantaa voidaan käyttää ja miten sitä saahaan 
viihtyisämmäks sitä aluetta. Niin ne teki sem-
mosen pienen hankkeen, jossa meijän rahoilla 
sit tehtiin suunnitelmia siitä, ihan maankäytön 
suunnitelmia ja ympäristösuunnitelmia ja kun 
ne suunnitelmat oli tehty niin, tai tehtiin niitä 
suunnitelmia, niin koko ajan siinä oli siten kun-
nan ihmiset kattomassa niitä, että miten niitä 
voitas toteuttaa ja. Ja sitten kunta toteuttikin 
niitä. Ne tuli sitten suoraan valtuustoon ja pää-
tös asioille ihan niinkun kunnan virkamies ois 
valmistellu ne. Et siinä oli vaan tää kansalais-
porukka.” (haastattelu 6.)

Tässäkin katkelmassa esitetään yksi määritelmä 
siitä, millainen kehittämisen sisältö on silloin, 
kun kyse ei ole pelkästä rahan jakamisesta. Mie-
lenkiintoista sitaatissa on myös se, että siinä esi-
tetään kansalaistoimintaa edustavan hankkeen 
kertomus, joka myös toimii puhujan retorisena 
resurssina. Sitaatissa on tunnistettavissa sellainen 
ajallisesti etenevä rakenne, joka on tyypillinen ker-
tomuksille (ks. Hyvärinen 2010, 93–94). Kansa-
laistoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada 
ihmiset toimimaan itse julkisen vallan sijasta ja 
tuottaa omatoimista subjektia. Toimija korostaa, 
että kehittämisen tavoitteena oleva toimijuus ei 
merkitse poliittisten vaatimusten esittämistä jul-
kiselle vallalle, vaan osallistumista hallinnon työ-
hön, kuten vaikkapa suunnitteluun. Se merkitsee 
uudenlaisen suhteen tuottamista kansalaisen ja 
julkisen vallan välille. 

Toimintaryhmän osalta tällaista subjektivitee-
tinkehittämistyötä nimitetään aktivoinniksi. Sen 
tavoitteeksi määritellään vaikuttaa siihen, että 
julkiselle vallalle osoitettujen vaatimusten sijaan 
ihmiset toimisivat itse. Aktivointi-termi on yksi 
verbi siinä aktiivisuussanastossa, jota aineistoissa 
käytetään subjektiviteetin kehittämistoiminnan 
kuvaamiseen. Mutta sitaatissa ei valoteta hankkei-
den kuvailua tarkemmin sitä, millaista käytännöl-
listä toimintaa aktivointi on. Sen sijaan toiminnan 
merkitystä valottaa esimerkki, asuntoalueen suun-

nitteluhanke, jonka toimintaryhmä on rahoitta-
nut. Siinä omatoimisuus määrittyy tietynlaiseksi 
yhteistyösuhteeksi kunnan kanssa. Lopulta kun-
talainen, aktiivisena kansalaisena rinnastetaan 
kunnan virkamieheen, joka toteuttaa suunnittelu-
tehtävää. Toimintaryhmän rooli tosin jää tässäkin 
kertomuksessa sivuosaan, hankkeen rahoittajan 
asemaan, mutta kehittämisen logiikka on saman-
lainen, vaikka toiminta olisikin vain hankerahoi-
tusta. Tämä asuntoalueen suunnitteluhanke ei 
ollut ainoa esimerkki, joka tässä haastattelussa 
esitettiin määritelmänä kansalaistoiminnasta oh-
jelmassa. Näin määrittyivät myös muutamat kult-
tuurihankkeet. (haastattelu 6.)

Näiden selontekojen lisäksi toimijuuden kehit-
täminen määrittyi joskus myös sellaiseksi projek-
tiksi, jossa tavoite esitettiin eksplisiittisesti yhteis-
toiminnaksi ja kyvyksi ja haluksi siihen. Tästäkin 
tavasta tuottaa merkitystä toimintaryhmätyön 
hallinnalliselle järjelle voidaan esittää esimerk-
kejä. Kun haastattelutilanteessa puheenaiheena 
olivat saavutukset toimintaryhmätyössä, eräs 
haastateltu toimija määritteli hankerahoituksen 
tulokset itselleen innostumisen lähteeksi. Ja eri-
tyisesti innostus liittyi hankkeitten sosiaalisuutta 
ja yhteisöllisyyttä koskeviin tuloksiin. Vaikka ke-
hittämishankkeen julkilausutut tavoitteet olisivat 
konkreettisiakin, niiden toteuttaminen voi vai-
kuttaa positiivisesti toteuttajien keskinäisiin suh-
teisiin. Vaikutukset voivat koskea myös henkisiä 
tiloja. Tällöin yhteisöllisyys toimintaryhmätyön 
tavoitteena määrittyi toimijalle henkilökohtaisesti 
merkitykselliseksi asiaksi.

 
”haastateltava: - - Ja siinä {ympäristöhank-
keessa} oli kanssa jotenki että mitä ihmiset voi-
kaan saada aikaan, kun ne lähtee semmosen 
yhteisen tavotteen et{een} (aivan) kun unohe-
taan kaikki tämmönen epäily ja kateus ja kaik-
ki tämmönen niin yks plus yks on enemmän 
kuin se, noin vaan yhteenlaskettu summa. …” 
(haastattelu 9.)                                   

Haastateltu toimija tekee tässä sitaatissa selkoa 
eräästä ympäristöhankkeesta, joka on hänelle 
tuttu. Tästä huolimatta yhteistoimintaan vaikut-
taminen voidaan nähdä yhtä hyvin myös toimin-
taryhmätyön tavoitteena laajemminkin. Mie-
lenkiintoinen on sitaatissa määritelty toivottava 
toiminnan tila: ideaalitapauksessa toimijat kyke-
nevät ja haluavat vilpittömästi toteuttaa yhteistä 
tavoitetta ilman kateutta ja epäilyä. Epäilemättä 
tällaisen toimijuuden avulla saadaan myös aikaan 
hyviä tuloksia. Tämä tila määrittää toimijoiden 
henkisiä ominaisuuksia. Ideaali toimija ei tunne 
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kateutta eikä epäile muiden motiiveja, ja hallinnan 
strategiaksi voidaan nähdä tällaisten henkisten ti-
lojen tuottaminen. 

Tässä sitaatissa lopulta ihmisten henkiset tilat 
määrittyvät kehittämisen sisällöksi ja positiivisten 
vaikutusten aikaansaamisen ehdoksi. Mutta eri-
tyisen eksplisiittinen tämäkään haastattelu ei ole 
niistä keinoista, joilla tätä tavoitetta on mahdol-
lista toteuttaa. Rahoitus määritellään tällaiseksi 
hallinnan keinoksi, ja suotuisat vaikutukset mää-
rittyvät ikään kuin sen sivutuotteeksi. Mutta muu-
ta sisältöä ei subjektifi ointityölle juuri määritellä. 
Samanlainen toimijoiden tunteisiin liittyvä kehit-
tämislogiikka määriteltiin myös eräässä toisessa 
haastattelussa. Tässä selonteossa kerrottiin, että 
toimintaryhmätyössä toteutetut hankkeet paran-
tavat onnistuessaan elämän laatua, ja sen myötä 
tuottavat toimijoille tunnetta yhteisön arvostuk-
sesta ja ylpeyttä omasta toiminnastaan, toisin sa-
noen itseluottamusta (haastattelu 18). Näin ollen 
tunteisiin ja onnistumisiin liittyvä terapeuttinen 
vaikutus oli tässä puheessa toiminnan järkenä. 
Tällaisen ajatuksen implisiittinen edellytys on, että 
maaseutuväestön vääränlaiset tunteet nähdään ai-
nakin yhtenä maaseudun kehitysongelmien syynä.           

Hiukan samanlainen puhetapa, joka näkyy 
edellisessä sitaatissa, tuli esiin myös erään toisen 
toimijan haastattelussa.  Tällöin kuitenkin haas-
tattelijana avasin itse teeman kysymällä toimijan 
omista pyrkimyksistä. Tässäkin kohtaa myös sosi-
aalisuus sai määritelmän, joka liittyy toimintaryh-
mätyön logiikkaan tai tehtävään:   

”haastattelija: Tota. Mitkä olis tai minkälaisia 
ongelmia ois ne suurimmat, mihin sä haluat 
vaikuttaa siis, tai minkä näkisit niinkun tär-
keimpänä siinä.  

haastateltava: No. Jos mä ajattelen, mun täytyy 
ajatella sitä oman kunnan aluetta ja sitä kylää 
joka on mulle tutuin, niin siell on loppujen lo-
puks aika pienistä asioista kii se millä voi sen 
elämän tehdä siellä, niin kun sosiaalisemmak-
si. (aivan) Että mua hirvitti ja hirvittää edel-
leenkin se, vaikka puhutaan että on tämmönen 
maaseutukulttuuri ja ihmiset pitää yhtä ja 
muuta, niin totuus on vähän toisenlainen. Et 
kyl siellä aika moni on ihan itseksee. Ja aika 
yksiksensä. Niin mä nään että tää hanketoi-
minta mahdollistais semmost sen yhteisyyden 
lisäämisen. Tuolla vähän syrjemmässä, koska 
mun mielestä sitten Kotikunnan taajamakin 
on niin pieni, että sielläkin tarvittais lisää sitä 
yhteisyyttä. Että se se on mun mielest suurin 
ongelma ja se on se mihin voi vaikuttaa. Jär-

jestämällä, en tarkota pelkästään jotain tilai-
suuksia mutta, semmosia mahdollisuuksia ja 
niinkun innostaa ihmisiä toimimaan yhdessä. 
Et se on minust semmone innostajan rooli on 
kauheen tärkeä. Ne. …” (haastattelu 15.)

Tässäkin haastattelussa toimintaryhmätyön toi-
mintalogiikka määrittyy yhteisyyden tai sosiaali-
suuden luomiseksi. Tämä on mahdollista toimin-
taryhmätyön piirissä, ainakin hanketoiminnan 
tasolla, vaikka se määritellään myös toimijalle 
henkilökohtaisesti merkitykselliseksi asiaksi. 
Epäilemättä tähän määritelmään on vaikuttanut 
haastattelijan kysymyskin: onhan haastattelussa 
toki jotakin kerrottava kun asiaa kysytään. Mutta 
kysymys sinänsä ei vielä määritä sosiaalisuutta 
vastauksen sisällöksi, vaan se lienee legitiimi toi-
mintaryhmätyön tavoite yleisemminkin. 

Kommentti alkaa pienellä maaseutupuheen 
kritiikillä. Maaseutukulttuurin sanotaan olevan 
erityisen yhteisöllinen ja yhteistyötä edistävä. Voi-
makas yhteisöllisyys, välittäminen ja naapuriapu 
on esitetty maaseudun ominaispiirteeksi ja myös 
monissa maaseutupoliittisissa teksteissä. Esimer-
kiksi Suomen kylätoiminta ry:n (2008, 48) oh-
jelmassa ja maaseutupoliittisessa kokonaisohjel-
massa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 
32, 39) yhteisöllisyys nähdään maaseudun voi-
mavarana siten, että se on vetovoimatekijä, ja sen 
varaan voidaan myös rakentaa vapaaehtoista pal-
velutarjontaa. Haastateltu on selvästi perillä tästä 
puhetavasta, mutta hänen kokemuksensa ei tätä 
yhteisöllisyysideaalia tue: maaseudulla on paljon 
ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä. Niinpä toimintaryh-
mätyön avulla on mahdollista pyrkiä muuttamaan 
tilannetta. Näin ollen toimintaryhmätyön tavoite 
määrittyy samanlaiseksi kuin monissa muissa tätä 
puhetapaa tuottaneissa selonteoissa. Maaseudun 
kehitysongelmien (ainakin yhtenä) syynä tulee 
pitää maalaisten keskinäisten suhteiden puutteita 
ja toimintaryhmätyön kautta on mahdollista vai-
kuttaa maalaisten subjektiviteettiin, innostaa hei-
tä toimimaan yhdessä. Sitaatissa käytetään toista 
subjektiviteetin kehittämistä toimintana kuvaavaa 
termiä, ”innostamista”, joka aktivoinnin ohella on 
yksi niistä osa siitä sanastosta, joilla tätä toimin-
tatapaa kuvattiin. Innostaminen määrittyy tässä 
haastattelussa myös konkreettisemmin: sitä on 
mahdollista toteuttaa järjestämällä tilaisuuksia ja 
muita mahdollisuuksia yhteistoimintaan. 

Innostus ja innostuneisuus olivat myös muuta-
massa muussakin haastattelussa keskeinen mer-
kitys, joka liittyi kehittämisen määrittelyyn. Täl-
löin innostuneisuus ja alueen hyvän edistämiseen 
liittyvä idealismi nähtiin keskeisenä kehittämisen 



84HALLINTA, OSALLISTUMINEN JA TOIMIJUUS – TULKINTOJA SUOMALAISEN LEADER-TOIMINNAN POLIITTISUUKSISTA

MARKO NOUSIAINEN

ennakkoehtona sekä myös tavoitteena. Tällaisia 
puhe- ja ajatustapoja tuli esiin keskusteluissa, jois-
sa haastatelluilta toimintaryhmän työntekijöiltä 
kysyttiin motivoivia tekijöitä. Kaksi haastateltua 
työntekijää määritteli innostuksen ja innostunei-
den ihmisten tapaamisen omaksi motivoivaksi 
tekijäkseen (haastattelu 4; haastattelu 6). Vaikka 
he määrittelivät innostuneitten ja idealististen ih-
misten kanssa työskentelyn oman motivaationsa 
lähteeksi, samalla he myös tulevat määritelleeksi 
kehittämistäkin. Toinen haastatelluista toimi-
joista (haastattelu 4) määritteli innostuksen ja 
idealismin kehittämistyön ennakkoehdoksi. In-
nostus johonkin asiaan johtaa usein ihmeellisiin 
lopputuloksiin, ja se lienee sellaisen toimijuuden 
sisältö, jota toiminnalla tavoitellaan. Toimijuuden 
kehittämistä puolestaan kuvattiin tässä yhteydes-
sä motivointi-termillä, joka on aineistoissa käyte-
tyn aktiivisuussanaston kolmas osa. ”Motivoin-
ti”, samoin kuin ”innostaminenkin”, on tällainen 
subjektiviteettia muokkaavaa toimintaa kuvaava 
termi. Mutta kun pyysin haastattelussa tarkempaa 
määritelmää motivoinnille, vastaus käsitteli han-
kerahoituksesta ja sen säännöksistä ja riskeistä 
kertomista. Näin se määrittyi pitkälti hankeneu-
vonnaksi (haastattelu 4).  

Vaikka useimmiten yhteistoiminta ja siihen 
kannustava eetos nähtiin joko kylätoimintaan 
tai muuhun yleishyödyllisiin kehittämishank-
keisiin liittyvänä tekijänä, se voitiin liittää myös 
yritystoiminnan kehittämiseen. Eräs haastateltu 
toimintaryhmäaktiivi määritteli, samalla tavoin 
kuin muutkin, yhteistoiminnan ja yhteisen stra-
tegian luomisen pienyrittäjille yhdeksi toiminta-
ryhmätyön kehittämisen tavoitteeksi. Tällaisen 
toiminnan nähtiin olevan kaikkien etu kilpailun, 
ja erityisesti hintakilpailun sijaan. (haastattelu 8.) 
Ajateltu hyöty oli siinä, että samalla alalla toimivat 
pienyritykset voivat mm. etsiä uusia markkinoita 
tai kehittää uusia tuotteita yhteishankkeiden avul-
la. Näin ollen yhteistoiminnan edullisuus voitiin 
nähdä relevanttina myös yritystenkehittämis-
hankkeissa.  

Toimijuuden kehittäminen toimintaryhmä-
työn toimintalogiikkana ja sen suhde rahanjakoon 
tuli hyvin kiteytettyä erään toimintaryhmätoi-
mijan haastattelussa. Tässä selonteossa toimija 
– haastattelijan pyynnöstä – määritteli, millaisia 
hyvä ja huono toimintaryhmähanke olivat hänen 
mielestään. Teemaa sivuttiin monessa muussakin 
kohtaa haastattelua, minkä vuoksi pyysin ekspli-
siittistä puhetta tästä teemasta. Tämän normatii-
visen puheen myötä maaseudun kehittämisen kes-
keisimmäksi tavoitteeksi määrittyi kollektiivisen 
toiminnan kulttuurin tuottaminen. Hyvä hanke 

edistää yhteistyön tekemistä ja huono haittaa sitä, 
esimerkiksi aiheuttaa riitoja. (haastattelu 2.) Näin 
toimijoiden henkiset tilat ovat ajattelun keskiössä. 
Siispä kehittämishankkeen tulee vaikuttaa sub-
jektiviteettiin ja sen myötä toimintaan. Hyvä han-
ke  muokkaa ihmisten välisiä suhteita suotuisaan 
suuntaan. Toisaalta hyvän hankkeen tulee olla te-
leologinen, pyrkiä ”muuttamaan maailmaa”. Sillä 
tulee olla merkitystä alueen kehityksen kannalta 
(haastattelu 2). Toiminryhmän jakama raha mää-
rittyi hyvän hankkeen määritelmän myötä subjek-
tiviteetin kehittämisen välineeksi:  

 
”haastateltava: Ja se yhteistyö on sellanen että 
mä oon sanonu että leader –raha on niin hyvä 
niin kun houkutin että sillä voidaan ihmisiä 
lievästi pakottaakin yhteistyöhön. (niin) Jos-
kus se yhteistyö hajoo kun se raha on käytetty, 
joskus ei. - - ” (haastattelu 2.)  

Lisäksi tässä puheessa on mielenkiintoista se, 
miten toimintaryhmätoiminta subjektiviteettiin 
vaikuttavana kehittämisenä tulee eksplisiittisesti 
määritellyksi ihmisten hallinnaksi. Kun yhteistyö 
on toiminnan ylin tavoite, ihmisiä voidaan rahoi-
tuksen avulla ”lievästi pakottaakin” yhteistyöhön, 
siis käyttää viekkautta – pääasia on se, että toi-
minnan tuloksena syntyy yhteistoimintaa tukevaa 
subjektiviteettia. Rahoitus toimii houkuttimena 
yhteistyön tekemiselle, jolloin se on väline subjek-
tiviteetin tuottamisessa.

Kaikkiaan toimijuuden kehittämisen puheessa 
pyrkimys ihmisten käyttäytymisen hallin-
taan on ilmeinen. Siinä maasetuväestö tarken-
tuu hallinnan kohteeksi siten, että tarkoituksena 
ei ole puuttua makrotaloudellisen järjestelmään 
tai kilpailuun, vaan ihmisten yksilöllisiin valintoi-
hin. Se asettuu tukemaan kehittämisen kannalta 
oikeanlaista toimintaa ja rationalisoimaan maa-
laisten valintoja läheltä ja paikallisia olosuhteita 
koskevan tiedon perusteella. Implisiittisenä esiole-
tuksena tässä ajattelutavassa on se, että maalaisten 
toimijuuden puutteet ovat maaseudun kehityksen 
esteenä, siksi toiminnan järkevöittäminen voi olla 
vastaus näihin ongelmiin. Toimijuuden kehittä-
minen määrittyi haastatteluaineistossa hienova-
raiseksi hallintatekniikaksi, joka toimi ”herkkien 
henkisten tilojen” kautta. Esimerkiksi ihmisten it-
setunnon, ylpeyden, innostuksen tai idealismin tu-
kemisen nähtiin olevan välineitä, joiden avulla on 
mahdollista pyrkiä saamaan aikaa suotuisaa toi-
mijuutta. Tällöin toimintaryhmätyö määrittyy te-
rapeuttiseksi järjestelmäksi, kun maaseutuväestön 
vääränlaiset tunteet, esim. epäily tai kauteus, ym-
märretään kehityksen esteeksi. Lisäksi subjektivi-
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teetin kultivoinnin kautta pyritään hallinnoimaan 
maaseudun asukkaiden keskinäisiä suhteita. Toi-
mijuutta tuottavaa toimintaa kuvattiin erityisellä 
aktivointisanastolla: kolmella verbillä, joita oli-
vat ”aktivointi”, ”innostaminen” ja ”motivointi”. Tä-
män sanaston kautta maalainen voidaan ymmär-
tää kehittämistoimien kohteeksi samalla, kun hän 
on myös aktiivinen toimija. Kirjallisuudessa Hau-
tamäki (1989, 4–5) on käyttänyt aktivointi-termiä 
ja samoin myös Rantama (2002, 165) on käyttänyt 
pääosin samaa sanastoa. Toimintaryhmätyö voi-
daankin tältä osin ymmärtää ”uushumanistisen” 
suunnitteluideologian sovellukseksi. Tosin usein 
määritelmät eivät olleet selkeitä sen suhteen, mil-
laista tällaisen kehittämisajattelun toteuttaminen 
on käytännöllisenä toimintana. Joissakin selon-
teossa se määrittyi ”vain” hankerahoituksen sivu-
tuotteeksi, toisissa hankeneuvonnaksi tai tiedotta-
miseksi sekä yhdessä selonteossa ihmisten huolien 
kuunteluksi. 

Subjektiviteetin kehittämisen käytännöllisiä 
yhteyksiä koskeva huomio on mahdollista tehdä 
myös havainnointiaineistoni perusteella. Kun ra-
hasta puhuminen on näkyvä osa toimintaryhmä-
työn arkipäivää, toimijuuden kehittäminen ei tule 
esimerkiksi hallitustyössä yhtä selkeästi esiin. 
Ennen kaikkea toimijuuden kehittäminen liitettiin 
joidenkin hankkeiden tavoitteisiin, ja esimerkiksi 
kyläsuunnitelmien tekoa (esim. kenttäpäiväkirja 
3.6.2008) tai yrittäjyyskasvatusta (esim. kenttä-
päiväkirja 7.3.2008) koskevia hankkeita voitiin 
kuvata tämän logiikan kaltaisiksi. Kuitenkin esi-
merkiksi hallituksen kokouksissa rahoitettavista 
hankkeista keskusteltaessa on yleisempää vedota 
suotuisaa subjektiviteettia konkreettisimpiin hyö-
tynäkökohtiin. Toki toimintaryhmillä usein on 
omiakin hankkeita, joten toimintaryhmä voi toi-
mijuuden kehittämisen saralla toimia muutenkin 
kuin vain muiden toteuttamia hankkeita rahoitta-
malla. Samoin hankerahoituksesta tiedottaminen 
voidaan ymmärtää aktivoinniksi, jos tiedotuksen 
tavoitteeksi ymmärretään yleisön tietoisuuteen 
vaikuttaminen. Mutta toisaalta tiedotusta voi-
daan pitää myös rahanjaon edellytyksenä. Oma 
kokemukseni (esim kenttäpäiväkirja 17.9.2007) 
mukaan tiedotuksessa keskeisin sija on hankera-
hoituksen ja sen ehtojen esittelyllä. Myös yleisö vai-
kuttaa olevan kiinnostunein siitä, kuka voi saada 
rahoitusta ja millaisiin hankkeisiin.  

Eräänä toimijuuden kehittämistä koskevan 
puheen keskeisenä piirteenä voidaan nähdä tiet-
ty epämääräisyys sen yhteydessä käytäntöön. 
Se on usein toimintaryhmätyölle yleisellä tasolla 
esitetty merkitys, joka on konkreettisimmillaan 
yksittäisten hankkeitten kuvauksissa. Toisaalta 

toimijuuden kehittämiseen vetoavan toimintalo-
giikan merkityksestä viestivät myös siihen liitetyt 
arkipäiväiset vaikeudet. Kansalaisten suotavan 
subjektiviteetin kehittäminen, joka kultivoi suo-
tuisia henkisiä tiloja, määrittyi puheessa alttiiksi 
häiriöille. Ja kaikkein yleisin tällainen häiriö, jos-
ta aineistossa oli puhetta, oli byrokratia (ks. luku 
4.2.2).  Siispä uushumanistisen suunnitteluideo-
logian ja arkipäiväisen toimintaryhmätoiminnan 
välillä voidaan nähdä jännite.  

KEHITTÄMINEN UUDEN KOKEILUNA

Näiden tulkintamahdollisuuksien lisäksi toimin-
taryhmätyön hallinnallinen toimintalogiikka voi-
tiin haastattelupuheessa määritellä vielä yhdellä 
tavoin. Muutamissa haastatteluissa logiikka mää-
rittyi myös uusien ideoiden kokeiluksi tai inno-
vatiivisuudeksi. Tällaista sisältöä kehittämiselle 
tuotti puheessaan jollakin tavoin ainakin 5 haas-
tateltavaa, joten senkin voi päätellä olevan yksilöl-
listä ajattelua laajempi puhetapa. Innovatiivisuus 
tai pilottiluoneisuus on myös yksi EU:n määritte-
lemistä LEADER-periaatteista, joilla toimintaryh-
mätyötä kehittämismenetelmänä määritellään. 
(Euroopan unionin virallinen lehti 21.10.2005, 
25.) Kirjallisuudessa innovatiivisuus määritellään 
pyrkimykseksi uuden luomiseen ja alueelle uuden-
laisten käytäntöjen soveltamiseen (Hyyryläinen 
2007, 22). Tämän tutkimuksen tarpeisiin tuotetus-
sa haastatteluaineistossa uuden luominen jäi kui-
tenkin subjektiviteetin kehittämistä huomattavasti 
vähäisemmälle huomiolle.

Erään toimintaryhmäaktiivin haastattelussa 
kehittäminen uuden kokeiluna liittyi hankkeitten 
rahoittamista koskevaan logiikkaan, jonka kieli on 
selvästi lainattu liike-elämästä. Tässä haastattelu-
katkelmassa keskustelun aiheena olivat toiminta-
ryhmätyön ongelmat:  

”haastateltava:  - - elikkä kun alunperinhän 
kyse oli ja semmonen käsitys niinkun tuli että 
tietyllä tappaa kyse on siitä, että näihen hank-
keittenhan pitäs olla siirrettäviä paikasta toi-
seen.  Elikkä jos se tehhään Suomessa täällä 
näin, niin sen pitäs toimia Irlannissa jollain ky-
lällä kanssa. Ja että siinä saahaan oppia kun te-
hään joku hanke, se toteutuu taikka ei toteuvu, 
se  toteutuu hyvin taikka huonosti, jää kesken 
taikka tullee valamiiks. Niin se että oppia on 
sekin jos opitaan et tää homma ei toimi näin, 
rahat palo, mutta opittiin se että ei tää onnistu-
nu.  - - Et riskirahotusta pitäs olla. Ja tän mun 
mielestä pitäs olla riskirahotusta sillä tavalla et 
että voijaan rahottaa semmosiakin mikä ei oo 
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niin sataprosenttisen varma. - -” (haastattelu 
10.)

Tämän haastattelusitaatin mukaan toimintaryh-
mätyössä tulisi olla kysymys uusien ajatusten ko-
keilusta ja innovaatioiden levittämisestä. Viime-
kädessä tämä uusien ideoiden kokeilu tapahtuu 
hankkeissa, joita toimintaryhmä tukee rahoituksen 
avulla. Näin ollen tämänkin kehittämiskonseptio 
voi toteutua rahoituksen kautta. Uusien ideoiden 
kokeileminen määrittää tässä haastattelussa sitä, 
millaista toimintaryhmän rahoituksen tulisi olla. 
Niinpä sitä voidaan pitää myös toimintaryhmä-
työn toimintalogiikkaa koskevana järkeilytapana. 
Rahoitettujen hankkeitten lisäksi monilla toimin-
taryhmillä on (tai on ollut) omia kehittämishank-
keita, jolloin toimintaryhmätoimijoilla on myös 
suora mahdollisuus itse kokeilla uusien ideoitten 
toteuttamista. Tässä mielessä toimintaryhmän ja 
hankkeen toiminta voivat mennä limittäinkin. 

Pelkän rahanjaon sijaan haastattelusitaatissa 
esitetään, että uusien ideoiden kokeilemisen logiik-
ka edellyttää toimijoilta myös tietynlaista etiikkaa, 
epäonnistumisten hyväksymistä. Kun hankkeitten 
esisijaisena tavoitteena on uusien ideoiden kokei-
lu, myös epäonnistuneista hankkeista tuloksena 
on oppimista. Mielenkiintoista on se, että tietyn-
lainen vastuuttomuus, lopullisten päätösvallan 
sijoittuminen toimintaryhmän ulkopuolelle alue-
hallintoon, määrittyi haastattelussa tekijäksi, joka 
mahdollistaa tällaisen kehittämisen (haastattelu 
10). Kun toimintaryhmällä ei ole rahoituksen suh-
teen lopullista valtaa, eikä vastuuta, ei sen tarvitse 
varmistella lopputuloksiakaan. Mutta tietynlainen 
hallinnollinen toimintakulttuuri voi toki poistaa 
mahdollisuuden riskirahoitukselle, kuten on haas-
tatellun mukaan käynyt valtion aluehallinnolle. 
Eräänlainen byrokratialle kriittinen puhetapa käy 
ilmi tästä sitaatista. Mutta kuten monissa muis-
sakin haastatteluissa, kehittäminen voi rakentua 
tässäkin pikemminkin ideaaliksi ajatteluksi kuin 
käytännölliseksi toiminnaksi. 

Puhetavan implisiittiseksi jäävä edellytys on 
se, että maaseudun kehitysongelmat miel-
letään luonteeltaan teknisiksi. Tätä ilmentää 
esimerkiksi siirrettävyys: yksi ratkaisu johonkin 
ongelmaan jossa voi mahdollisesti toimia myös 
toisella puolella Eurooppaa. Täten kehittäminen 
vaikuttaa epäpoliittiselta toiminnalta, tekniseltä 
ongelmanratkaisulta. Vastaavanlainen puheta-
pa, kehittäminen uuden kokeiluna, näkyi aineis-
ton muissa osissa, ml. eräässä toimintaryhmän 
työntekijän haastattelussa (haastattelu 6). Uuden 
luominen jäi puheessa kuitenkin kovin vähäiselle 
huomiolle. Samoin voidaan tulkita olevan muissa-

kin haastatteluissa, jotka tämän ajatuksen mainit-
sivat. Se jäi usein mainintojen tasolle esimerkiksi 
rahoitettujen hankkeitten tuloksista tai tavoitteista 
puhuttaessa (esim. haastattelu 11; haastattelu 1 ja 
haastattelu 3).  

Kun innovatiivisuus määritellään erääksi 
LEADER-periaatteista, on uuden kokeilukin ym-
märrettävä osa toimintaryhmätyötä koskevaa 
ajattelua. Oman kokemukseni mukaan ajatusta 
uuden kokeilusta pidetään toimintaryhmätoimijoi-
den keskuudessa esillä, mutta siihen ei suhtauduta 
yleensä kovin kunnianhimoisesti. Jos esimerkiksi 
hanke-ehdotus ei selvästi pyri rahoittamaan haki-
jan jokapäiväistä toimintaa, ei sen innovatiivisuu-
delle muuten aseteta kovinkaan tiukkoja ehtoja. 
Niinpä on ymmärrettävää, että tällainen toiminta-
logiikka jäi haastatteluissakin vähäisemmälle huo-
miolle. Toisaalta uuden kokeilun toimintalogiikka 
näkyi havainnointijaksollani myös siinä, että toi-
miston työntekijöiden parissa pohdittiin, millaiset 
uudet innovaatiot voisivat olla tarpeellisia ja han-
ketuen arvoisia (kenttäpäivakirja 21.2.2008). Jos-
kus nämä pohdinnat voivat edetä myös LEADER-
hankkeiksi asti. 

Kaikkiaan toimintaryhmätyö määrittyi haas-
tatteluaineistossa toimintalogiikaltaan monenlais-
ten ajatusten kokoelmaksi, jossa on tunnistettavis-
sa jopa ristiriitaisia ideologioita. Toimintaryhmätyö 
on mahdollista mieltää sommitelmaksi, erilaisista 
osista koostuvaksi kokonaisuudeksi, jonka osat 
voivat olla epäjohdonmukaisiakin (vrt Li 2007). 
Lopulta toimijan vastuulle jää sommitella tästä 
looginen kokonaisuus. Tällaisesta järkeilystä yksi 
kekseliäs esimerkki esitettiin erään toimintaryh-
mäaktiivin haastattelussa. Tämä toimija on ko-
kenut ja ollut kotimaisessa toimintaryhmätyössä 
mukana sen alusta asti:

”haastateltava: - - Et jos kattoo että mikä on se 
tommosen toimintaryhmän raadollinen teh-
tävä ja työ, niin se perustehtävä on se, että se 
rahotuskehys mitä on päätetty, niin ne rahat 
saahaan maakuntaan upotettua, sille alueelle 
mitkä on päätetty. Se on niinkun se ykkösteh-
tävä, ykköslähtökohta. Ja tuota se et jos siinä 
sitten samalla sivussa tulee tätä tietosuuen 
lisäämistä koko hanketoiminnasta ja ihmis-
ten oppimista, et ne oppii käyttämään omissa 
jutuissaan hankejuttuja, ja jos siinä samalla 
tulee tää, kun puhuin tästä maaseutupolitii-
kasta, sosiaalipolitiikasta, aluepolitiikasta, et 
jos siinä samalla leviää niinkun tää tämmönen 
maalaisjären käyttö koko maakuntaan, koko 
valtakuntaan, niin ne on niinkun semmosia 
sisäänkirjotettuja piilotettuja virtauksia siellä. 
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Et niitä voijaan saattaa sinne ja niitä voijaan 
pittää esillä, mut se raadollinen työ on kuiten-
kin se sen rahan upottaminen maakuntaan. - -” 
(haastattelu 10.)

Tässä sitaatissa toimija – haastattelijan aloitteesta 
– vetää yhteen ajatteluaan toimintaryhmän roolis-
ta ja merkityksestä. Puheessa toimintaryhmätyön 
erilaiset tehtävät ja järjet asettuvat hierarkiaan. 
Ensimmäinen tehtävä on rahanjako. Se hyödyttää 
toimialuetta joka tapauksessa, olivatpa hankkeit-
ten vaikutukset millaisia tahansa, koska hyödyn-
saajat ovat aina alueen asukkaita. Hankerahoitus 
vilkastuttaa osaltaan alueen taloutta, vaikka jot-
kut hankkeet voivatkin olla epäonnistuneita. Raha 
voidaan mieltää tulonsiirroksi. Toinen tehtävä on 
ihmisten opettaminen käyttämään tarjolla ole-
vaa hankerahoitusta. Tätä voidaan pitää yhtenä 
variaationa subjektiviteetin kehittämisestä, joka 
oli monissa muissa haasttatelluissa kehittämisen 
ensisijainen sisältö. Varsinaisesti toimija puhuu 
tässä tietoisuudesta, eikä niinkään herkistä hen-
kisistä tiloista tai tunteista, mutta yhtäkaikki ky-
seessä voidaan ajatella olevan yksilöiden toimijuus. 
Tämänkaltaista subjektiviteettia merkitsee tässä 
sitaatissa mainittu ”maalaisjärki”. Se on siis tietyn-
laista poliittista järkeä, jonka levittäminen on myös 
sitaatin mukaan toimintaryhmän yksi tehtävä hal-
lintaorganisaationa. Kolmas tehtävä liittyy toimin-
taryhmätyön yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Näitä 
puheessa kuvataan muutamilla julkisten policyjen 
nimillä. Sekä hankkeitten käytön oppiminen ja po-
liittisen järjen levittäminen ovat kuitenkin tehtävi-
en hierarkiassa alisteisia rahanjaolle. 

Tehtävien hierarkian kautta on myös mah-
dollista käsitellä sekä rahanjaon että muiden 
toimintalogiikoitten välistä jännitettä. Jos byro-
kraattisuus haittaakin muita tehtäviä, on sen vaa-
timukset rahanjakotehtävän onnistumisen vuoksi 
pystyttävä hoitamaan myös. Ilmeisesti juuri tähän 
viittaa haastattelukatkelman sanavalinta rahoitus-
tehtävän raadollisuudesta. Muut ”tehtävät” kuten 
vaikkapa toimijuuden kehittäminen ymmärretään 
toimintaryhmätyön idealistiseksi aspektiksi, joka 
jää lopulta rahanjaon suhteen alisteiseen asemaan. 
Vastaavanlaiseksi toimintaryhmätyön jännitteisiä 
logiikoita kuvaavaksi keskusteluksi voidaan tul-
kinta myös keskustelu ”seinien” tai ”toiminnan” ra-
hoittamisesta (kenttäpäiväkirja 14.11.2007; haas-
tattelu 5). Konkreettisten aikaansaannosten, kuten 
yhteisessä käytössä olevien rakennusten rahoitta-
minen määriteltiin tässä puheessa hyödyllisem-
mäksi kuin toiminnan rahoittaminen. Perusteena 
oli ajatus, että rakennuksista jää aina jotain jäljelle 
toisin kuin toiminnasta. Toimijuuden kehittämi-

nen asettui tällöin vastakkaiseksi tai vaihtoehtoi-
seksi toimintatavaksi konkreettisempien toimin-
tastrategioitten kanssa.   

4.2.2  BYROKRATIAN KRITIIKKI

Haastatteluaineistossa esitettiin toimintaryhmä-
työn toimintalogiikoita koskevan puheen yhtey-
dessä myös selontekoja, joissa esitettiin näiden 
toimintalogiikoiden toimivan käytännössä huo-
nosti. Hallintajärjestelmässä nähtiin siis toimin-
tahäiriöitä ja erityisesti hallinto ja byrokraattisuus 
määrittyivät usein tällaisten häiriötilojen aiheut-
tajiksi. Tässä alaluvussa esittelen sellaisia haastat-
teluaineistosta tunnistettuja selontekoja, jotka kä-
sittelevät hallinnon aiheuttamia toimintahäiriöitä. 
Näiden selontekojen kokonaisuutta olen kutsunut 
byrokratiakriittiseksi puhetavaksi. Byrokratiakri-
tiikissä ajatuksena oli yleisesti, että toimintaryh-
mätyön toimintalogiikka ei voi toteutua kunnolla 
nykyisissä hallinnollisissa rakenteissa. Tietenkään 
ajatus hallinnoinnin haittaavista vaikutuksista ei 
ole uusi. Kirjallisuudessa tämä ongelma on huo-
mattu jo aikaisempienkin ohjelmakausien aikana. 
Esimerkiksi LEADER+-kaudella arvioinnit ovat 
nähneet liiallisen hallinnoinnin uhkana toiminta-
ryhmätyölle (mm. Pylkkänen (toim.) 2005, 214–
217). Samoin jo ensimmäisellä ohjelmakaudella 
Suomessa on esitetty samanlaisia huomioita (Ran-
nikko 1997, 35–36).

Haastatteluaineistossa kaikkiaan yhteensä 
neljätoista haastateltavaa kritisoi byrokratiaa pu-
heessaan jollakin tavoin. Se oli siis hyvin yleinen 
keskustelun aihe haastatteluissa. Tähän on luon-
nollisesti vaikuttanut haastattelurungon teema, 
jossa johdettiin keskustelu viranomaisohjaukseen. 
Muutamissa haastatteluissa kysyin tarkentavana 
kysymyksenä suoraankin haastateltavan mieli-
pidettä byrokratisoitumisesta, jos sitä sivuttiin 
puheessa muuten. Toisaalta yleisin haastattelu-
ajankohta, vuosi 2008, oli omiaan aiheuttamaan 
erityistä kritiikkiä hallintoa kohtaan. Vuoden 2007 
alusta vaihtui EU:n ohjelmakausi, joka aiheutti 
viivästyksiä ja hankaluuksia. Hallinnollisista vai-
keuksista (mm. lainsäädäntö ja tietojärjestelmät) 
johtuen hankkeitten myöntäminen ja päätösten 
tekeminen viivästyi niin, että vasta vuoden 2008 
keväällä voitiin TE-keskuksissa alkaa tekemään 
päätöksiä hankkeitten rahoituksesta. Näin kau-
den alku viivästyi yli vuodella, mikä luonnollisesti 
aiheutti ongelmia ja katkeruutta paikallisten toi-
mintaryhmien tasolla. Toinen muutos koski toi-
mintaryhmätyön ohjausrakennetta: aikaisemmin 
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yhteisöaloitteena toteutettu LEADER-toiminta 
siirtyi osaksi yhteistä maatalouspolitiikkaa ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.  
Tällöin myös perustettiin uusi ohjausorganisaatio, 
maaseutuvirasto (Mavi), mikä myös on aiheutta-
nut muutoksia toimintaryhmätyön hallinnolliseen 
ohjaamiseen.  

Ennen kaikkea byrokratian kritiikki -puhetapa 
määritteli kolmenlaisia vaikeuksia, joita toimin-
nalle byrokratiasta aiheutuu. Ensiksikin se uhkaa 
suotavaan subjektiviteettiin kuuluvia herkkiä hen-
kisiä tiloja: innostuneisuus, joka määriteltiin sekä 
kehittämisen tavoitteeksi että ennakkoehdoksi, 
uhkaa kadota. Hallinnon hitaus, päätösten viiväs-
tyminen ja ohjeitten epäselvyys tekevät toiminnas-
ta ennustamatonta, ja tämä lisää hankehakijoitten 
riskiä. Se myös lisää hanketoiminnan rasittavuut-
ta. Toiseksi hallinnointi lisääntyy jatkuvasti ja ai-
heuttaa toimistojen ja hanketoteuttajien työn mää-
rän lisääntymistä. Kolmanneksi uuden kokeilu ja 
riskinotto vaikeutuvat, kun hallinto pyrkii ennus-
tettavuuteen. Ajatuksena tällöin oli se, että byro-
kraattiset ajattelutavat eivät rohkaise riskinottoon. 

Byrokratiakriittinen puhetapa ilmeni aineis-
tossa monin tavoin. Esimerkiksi eräs haastateltu 
toimintaryhmäaktiivi kuvasi LEADER-hankkeit-
ten hallinnoinnin lisääntymistä kuvaavalla tavalla: 

”haastateltava: - - ensimmäisellä kauella sillon 
kaheksan vuotta sitten, niin yks hanke kun oli, 
niin tuommoseen normaalimappiin sopi neljä 
hanketta. Paperit, mitä oli viimekaudella meni 
yks mappi, ja nyt pittää olla yhelle hankkeelle 
kaks mappia. Vaikka se miten pien hanke, siis 
rahallisesti. Paperii on niin paljon. En tiedä 
ketä se sitten palavelloo, sitä joskus sais miettii. 
- - ” (haastattelu 5.)

Puheessa papereiden lisääntyminen symboloi 
hankkeitten hallinnoinnin ja hallinnollisen val-
vonnan lisääntymistä. Tässä sitaatissa puhuva toi-
mija ei tosin ole itse tehnyt huomiota papereiden li-
sääntymisestä, vaan hän esittää sen kuulemanaan 
anekdoottina. Se kuitenkin kuvaa sitä ajatteluta-
paa, joka toimintaryhmätoimijoiden keskuudessa 
hallintoon liittyy ja joka näkyy haastatteluaineis-
tossakin byrokratia kritiikkinä. Anekdootin mu-
kaan hallinnointi on moninkertaistunut LEADER 
II -kaudelta. Mutta mielenkiintoista on myös se, 
että hallinnon tiukentuminen nähdään tässä anek-
dootissa ohjelmakauden vaihdetta pidempänä ten-
denssinä.  

Esimerkkinä tässä sitaatissa puheenaiheena 
olevasta hallinnointikäytäntöjen aiheuttamasta 
työstä voidaan ottaa esiin vaikkapa maksatus-

käytännöt. Vaikka LEADER-hanke olisikin kus-
tannuksiltaan pieni (pienimmillään hankkeitten 
kokonaiskustannukset voivat olla muutamia tu-
hansia euroja) julkinen tuki maksetaan hankkeil-
le vasta jälkikäteen, toteutuneita kustannuksia 
vastaan. Kaikkein pienimmätkin kustannukset 
on todistettava ja kuitit tarkastetaan hallinnossa 
pikkutarkasti. Esimerkit tarkastuksissa hylätyis-
tä kustannuksista voivat olla jopa surkuhupaisen 
pieniä. Voidaan jopa ajatella, että pienissä toi-
mintaryhmähankkeissa ollaan ELY-keskuksissa 
tarkempia kuin muiden ohjelmien suuremmissa 
hankkeissa. (kenttäpäiväkirja 7.3.2008.) Tarkkuu-
den tavoitteena on ilmeinen pyrkimys varmistaa, 
ettei julkisia varoja käytetä väärin, mutta samalla 
se aiheuttaa hankkeiden toteuttajille ja toiminta-
ryhmien toimistoille paljon työtä. 

Pelkän hallinnollisen työn lisääntymisen li-
säksi byrokratian kritiikki -puhetapa koski myös 
kehittämisen sisältöä. Kritiikin keskeinen ajatus 
oli siinä, että liiallinen hallinnointi estää toimin-
taryhmän hallintalogiikoita toteutumassa. Tällöin 
kehittämistehtävä saattoi merkitä sekä subjek-
tiviteetin kehittämistä, että uusien ideoiden ko-
keilua. Subjektiviteetin kehittämisen ongelmista 
byrokratian oloissa haastatteluissa esitettiin kaksi 
seikkaperäistä selontekoa. Näitä olen sivunnut jo 
aikaisemmin tässä työssä, käsitellessäni innos-
tusta ja idealismia suotavana subjektiviteettina. 
(haastattelu 6; haastattelu 4.) Molemmat selonteot 
tulivat esiin kohdassa, jossa puheen aiheena olivat 
toimijoiden henkilökohtaiset motivaatiotekijät. By-
rokratiakritiikin ydin olikin juuri motivaatiokysy-
myksissä: 

”haastattelija: No sit mä kysyn sulta henkilö-
kohtasesti että mitä, mikä tai mitkä vois olla 
semmosia motivointitekijöitä, mikä motivoi 
tossa työssä. 

haastateltava: Kyl se niinkun näitten han-
ketoimijoitten kanssa se niitten hankkeiden 
suunnitteleminen ja kun näkee että ne saa 
sen toteutettuu sen oman toiveensa, ja saa sen 
hankkeen kunnialla läpi. Ja se että näkee että 
miten kauheen innostuneita ne on ja miten 
hienoja ja ihan siis uskomattomia hankkeita 
ne pystyy viemään läpi. Kyl se on se suola. Että 
tää välillä kyllä tällä kaudella erityisesti tää 
byrokratia ja sitten tää alkukankeus tässä ja 
tää liikkeellelähdön hitaus, niin se vähän aina 
niinkun meinaa tappaa sen innon. Innon itsel-
täkin ja hakijoilta erityisesti et se. Et kyllä niitä 
hakijoita saa selkeesti motivoida enemmän nyt 
kun aikasemmin. Et kun se vaan tuntuu et se 
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tulee byrokraattisemmaks ja byrokraattisem-
maks se touhu, että se ajatus ja se idea hukkuu 
siihen niihin papereihin ja paperisotaan ja hy-
vät hankkeet niin hakijat ei uskalla hakee ja, ja 
epäilee sitä ja. Kyl semmosta niinkun, selkeesti 
on huomattavissa et semmoset hakijat, jotka 
on jo hakenu niin toteaa et ei he viitti, he ei 
vaan yksinkertasesti jaksa sitä byrokratiaa ja 
ottaa niit riskejä ja. Että kun siellä mennään 
välillä henkilökohtasella takauksella. (aivan) Ja 
sitä rahotusta, väliaikaisrahotusta hoidetaan 
niin se on, mun mielestä niinkun liian riskaa-
belia näille pienille yrityksille, yhdistyksille. - -” 
(haastattelu 4.)

Tässä haastattelukatkelmassa innostus ja byrokra-
tia liittyvät toisiinsa ja niveltyvät henkilökohtaisen 
motivaation teemaan. Myös toisessa tätä puhe-
tapaa tuottaneessa haastattelussa (haastattelu 6) 
sisältö on pääasiassa sama: Lisääntynyt hallinto 
haittaa, paitsi toimihenkilöiden omaa motivaatio-
ta, myös kehittämisen perusideaa, tietynlaisten 
henkisten tilojen kautta toimivaa suotavan subjek-
tiviteetin kultivointia. Sekä toimijoiden oma että 
hankehakijoiden innostuneisuus on vaarassa, kun 
hallinnollinen työ alkaa viedä suuren osan ajasta. 
Lisäksi viivästykset päätöksissä ja epätietoisuus 
säädöksistä aiheuttavat hanketoteuttajille suuria 
taloudellisia ja muita riskejä. Kun hankkeiden ra-
hoituspäätökset ja maksatuksen viipyvät pitkään 
TE-keskuksessa, ovat hankehakijat hankalassa 
tilanteessa. Viivästyksistä aiheutuu heille talou-
dellisia riskejä. Tämä puolestaan johtaa epäilyyn, 
innostukselle vastakkaiseen henkiseen tilaan, 
jolloin ”motivoinnista” tulee vaikeampaa. Niinpä 
hallinnon huono toiminta on selvästi ristiriidassa 
subjektiviteettia tuottavan hallintatrategian kans-
sa. Tällainen ajatustapa esitettiin yllä siteeratun 
haastattelukatkelman lisäksi kahdessa muussakin 
haastattelussa (haastattelu 18; haastattelu 6). 

Toisaalta myös hallinnollisten säädösten puut-
tuminen ja se, että vastausten saaminen kysymyk-
siin kestää pitkään, määriteltiin ongelmalliseksi 
myös työntekijöiden kannalta. Hankehakijoiden 
”motivoimisen” kannalta ei ole hyvä tilanne se, et-
tei voi sanoa tarkkaan, miten ja mihin tarkoituksiin 
hankerahoitusta voisi saada, kuten eräs haasteltu 
toimija kertoi (haastattelu 4). Tässä haastattelus-
sa byrokratian vaikeudet liitettiin ohjelmakauden 
vaihteessa ilmenneisiin ongelmiin, ennen kaikkea 
käynnistymisen hitauteen ja Maaseutuviraston 
tulkintoihin. Mielenkiintoista on myös se, että 
subjektiviteetin kehittäminen, ”motivointi” mää-
rittyi puheessa pääasiallisesti hankeneuvonnaksi 
ja hankesuunnittelussa avustamiseksi. Näin mo-

tivointikin liittyi ennen kaikkea hankkeitten käy-
tännöllisiin kysymyksiin. (haastattelu 4.)

Vastaavan kaltainen ristiriita hallinnon ja 
toimijuutta kehittävän hallintastrategian välil-
lä esitettiin myös eräässä toisessa haastattelussa 
(haastattelu 7.) Hitaasti toimiva hallinto nähtiin 
vahingollisena suotuisalle toimijuudelle, koska 
hankkeitten vetäjät ovat amatöörejä ja siksi malt-
tamattomia. Kaikkiaan herkkien henkisten tilojen 
kautta toimiva kehittäminen määrittyi usein kovin 
alttiiksi: Innostuneisuus on haurasta, ja vaikeudet 
hankerahoituksessa voivat tuhota sen. Epäily aset-
tui suotavaa toimijuutta tuottavan innostuksen 
vastakohdaksi yhteensä kahdessa haastattelussa 
(esim. haastattelu 4; haastattelu 15).          

Kolmas logiikka, joka liittyi byrokratian on-
gelmallisuuteen, koski kehittämistä uuden kokei-
luna. Tällöin byrokraattisuus liittyi ennemminkin 
toimintakulttuuriin, joka tukee tai estää uusien 
asioiden kokeilua. Kun toiminta määriteltiin ris-
kirahoitukseksi ja uusien ajatusten kokeiluksi, toi-
minnassa keskeiseksi ymmärrettiin omanlaisensa 
etiikka, epäonnistumisten sieto. Uusien ideoiden 
kokeilusssa epäonnistuminenkin voi olla hyödyl-
listä. Byrokraattisen ajattelutavan lisääntyminen 
puolestaan merkitsi puheessa uhkaa tällaiselle 
logiikalle – byrokraattisessa ajattelutavassa halu-
taan varmistua mahdollisimman pitkälle lopputu-
loksesta. Näin byrokraattinen tulosten varmiste-
lun kulttuuri määrittyi vastakkaiseksi eetokseksi, 
innovatiiviseen toimintaan sisältyvälle epäonnis-
tumisen siedolle. 

Puheessa byrokratisoitumisesta voidaan siis 
tunnistaa kolme sellaista ajattelutapaa, jotka mää-
rittävät miksi hallinnon ja sen vaatimusten kiristy-
minen nähdään uhkana toimintaryhmän edusta-
man hallintaregiimin toimintalogiikalle. Ne kaikki 
kuvaavat enemmän tai vähemmän käytännöllisel-
lä tasolla hallinnon hanketoiminnalle aiheuttamia 
hankaluuksia ja perustuvat joissakin haastatte-
luissa ilmeisen omakohtaiseen kokemukseen. 
Mutta näiden puhetapojen lisäksi haastatteluissa 
esitettiin hienovaraista byrokratiakritiikkiä, joka 
ei liittynyt näin selkeästi käytännöllisiin ongel-
miin. Kriittiset merkitykset suhteessa hallintoon 
tulivat esiin ennen kaikkea hierarkioita koskevina 
mainintoina. Kahdessa haastattelussa määriteltiin 
hierarkiat negatiivisen konnotaation kantajaksi 
huomaamatta, sivulauseessa ilman asian laajem-
paa erittelyä. Nämä lausahdukset tulevat kuiten-
kin paljastaneeksi sen, että tällainen kriittisyys voi 
sisältyä toimintaryhmätyötä koskevaan ajatteluun. 
Erään toimintaryhmätoimijan haastattelussa hie-
rarkioiden kritiikki ilmeni puhuttaessa yhteistyös-
tä alueella kehittämistyötä tekevien organisaatioi-
den kesken:     
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”haastateltava: - - Yks haave on ehkä se että, 
saatas niinkun tavallaan yhteinen työyhteisö 
jollain tavalla. Joku talo tai tila tai toimisto 
tai muuta. Niin et voitas organisaatioista vä-
littämättä tehdä yhessä duunii kaikki, että te 
teette noita ja te teette noita ja eikun vauhtia. 
Ettei oltas tämmösissä erilaisissa hierarkisissa 
rakenteissa että no, hakekaa nyt rahaa että me 
voidaan kattoo että annetaaks me sitä vai ei ja 
sitten mennään TE-sentraaliin kysyy että onks 
tää mahdollista vai ei. Vaan oltas jotekii niin-
kuin rinnakkain.” (haastattelu 6.)

Puheen aiheena tässä ovat eri kehittämisorgani-
saatioiden yhteistoiminta, ja sitaatissa mainitaan 
haave yhteisestä linjasta ja yhteistoiminnasta. 
Epäilemättä haastattelutilanteessa esitetty kysy-
mys yhteistyöstä voi herättää tämän kaltaisia reak-
tioita, joskaan ei määritä puheen sisältöä tarkasti. 
Sitaatin tarkoittamia toimijatahoja ovat ainakin 
maakuntaliitto, toimintaryhmä ja seudullinen 
elinkeinojenkehittämisorganisaatio. Mutta mie-
lenkiintoiselta sitaatissa näyttää se, että hierarkia 
ja tehtävävastuiden jako asettuvat ideaalin yhtei-
sen toiminnan vastakohdaksi. Tätä ei puheessa 
sen enempää perustella, se näyttää olevan tietyn-
laisen esioletuksen roolissa. Tällä käsitteellisellä 
siirrolla voidaan rakentaa hienovaraisesti eroa 
suhteessa perinteisempään valtionhallintoon, joka 
ymmärretään hierarkkiseksi linjahallinnoksi. Toi-
vomus hierarkioiden korvaamisesta rinnakkain 
toimivilla organisaatioilla edustanee juuri ajatusta 
yhteisten tavoitteitten innoittamasta kumppanuu-
desta tai verkostosta. Verkostoa uuden hallinnan 
(governance) ideaalina organisaatiomuotona voi-
daan tietenkin pitää juuri hierarkioiden kritiikille 
perustuvana ideana. Sen keskeinen sisältö onkin 
juuri siinä, miten hallitseminen voisi olla mah-
dollista ilman hierarkkisia hallintasuhteita (esim. 
Sørensen & Torfi ng 2005b; Hirst 2000; Rhodes 
2000 ). Tämän hierarkioihin kohdistuvan kritii-
kin keskeinen argumentti on se, että hierarkkiset 
organisaatiot eivät pysty kunnolla hallitsemaan ja 
vastaamaan niihin ongelmiin, joita globalisoituva 
maailma edellyttää. (ks. Olsen 2008.) Tällaisen 
hierarkiakritiikin voi myös nähdä perustelevan 
toimintaryhmäyön organisoitumista julkista ja yk-
sityistä sektoria yhdistäväksi verkostoksi.         

Niinpä retorinen erottautuminen perinteisestä 
hierarkkisesta hallinnosta voidaan tulkita myös 
yhdeksi toimintaryhmätyön legitimoinnin perus-
teeksi. Tällöin hierarkioiden kritiikki rakentaa 
eroa suhteessa ”muuhun” hallintoon, kuntaan tai 
valtion aluehallintoon ja perustelee toimintaryh-
mien olemassaoloa erillisinä ja riippumattomi-

na organisaatioina. Yhdessä haastattelussa tämä 
tehtävä ja peruste liitettiin eksplisiittisesti myös 
hierarkioiden kritiikkiin. Tässä kohtaa haastelta-
va alkoi pohtia toimintaryhmän asemaa suhteessa 
valtion ja kunnan hallintoon valtion tuottavuusoh-
jelman ja taloudellisen laman tilanteessa. Haas-
tattelujen tekohetkellä käynnissä olleen valtion 
tuottavuusohjelman myötä hallinnon työpaikkoja 
oltiin vähentämässä, mikä haastateltavan mu-
kaan vaikuttaa myös toimintaryhmien toimintaan. 
(haastattelu 2.) Kun monet valtion hallinnon tar-
peelliset tehtävät uhataan lakkauttaa, voidaan toi-
mintaryhmienkin olemassaolo ja julkinen rahoitus 
haastateltavan mielestä kyseenalaistaa:       

”haastattelija: Rinnastaako ne sitten, niin mik-
sei ne rinnastais toimintaryhmän työntekijöi-
täkin niinkun valtion-

haastateltava: Ei kun ne rinnastaa meidät tar-
peettomiks yhdistyksiks että nää vois valtion ja 
kunnan toimin hoitaa nämä asiat aivan hyvin. 
Ja on myös kuntia jotka ajattelee et me käytet-
täs nuo rahat kyllä paljon paremmin itse. Et 
on tälläsiä hierarkkisia organisaatioita joiden 
on vaikee vähän sietää et me ollaan siinä vä-
lissä. Mutta sitten on fi ksuja kuntia ja fi ksuja 
viranomaisia jotka ymmärtää tosiaan että tätä 
neuvontaa, neuvontatyötä ei voi virkamiehet 
tehdä. - - Et niin sitä on sitä - - nurkanjäytämis-
tä monelta suunnalta mutta ei ihmistä mikään 
muuta et kyllä kokoajan täytyy niinkun miettiä 
et tämmösiä uhkia on olemassa. (niin just) - - ” 
(haastattelu 2.)

Tässä sitaatissa toimintaryhmätyön asema ja rooli 
määrittyvät uhatuiksi. Tämänkaltainen merkitys 
– toimintaryhmätyön aseman epävarmuus – tuli 
esiin muuallakin tässä haastattelussa. Erityisesti 
tässä uhka liittyy valtion tuottavuusohjelmaan, 
mikä voi uhata myös toimintaryhmän olemas-
saoloa, varsinkin jos toimintaryhmien työpaikat 
rinnastetaan valtionhallinnon työpaikkoihin. Ti-
lanteessa haastateltava perustelee, millainen on se 
toimintaryhmän tehtävä, jota muu hallinto ei voisi 
tehdä. Samalla puheella rakennetaan myös eroa 
suhteessa niihin toimijatahoihin, jotka nähdään 
mahdollisina uhkina toimintaryhmän olemas-
saololle. Tässä perustelussa hierarkia näyttäytyy 
negatiivisen konnotaation kantajana, ja erityinen 
”ei-hierarkinen” toimintatapa on se, mikä erot-
taa toimintaryhmät muista toimijoista. Lisäksi 
neuvontatyö määritellään hierarkioille mahdot-
tomaksi tehtäväksi. Puheessa rakentuu näiden 
organisaatioiden ja toimintaryhmän välille jän-
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nitteinen suhde. Ja toimintaryhmien olemassaolo 
näyttäytyy niin ikään kiistanalaiseksi asiantilaksi, 
jolloin ei-hierarkkinen toimintakulttuuri legitimoi 
toimintaryhmän olemassaoloa. Jonkinlaisen byro-
kratiakritiikin voidaan tulkita olevan toimintaryh-
mätyön edellytyskin. Kriittistä puhetapaa voidaan 
tulkita NPM-tyylisenä byrokratiakritiikkinä, jossa 
kritiikin ydin on siinä väittämässä, että byrokrati-
oissa huomio kohdistuu proseduureihin tulosten 
sijaan, kuten Olsen (2008) on esittänyt.  

Eron tuottaminen suhteessa viranomaisiin, 
erityisesti nykyisten ELY-keskusten edeltäjiin, 
TE-keskuksiin, oli ilmeistä monissa muissakin 
haastatteluissa. Jännite suhteessa viranomaisiin 
olikin suhteellisen yleinen merkitys aineistossa. 
Esimerkiksi tässä alaluvussa aikaisemmin sitee-
rattu toimintaryhmätoimija (haastattelu 6) näki 
toimintaryhmän ja valtion aluehallinnon suhteen 
eräänlaisena itsenäisyyskamppailuna. Toiminta-
ryhmää tämän haastateltavan mukaan pidetään 
hallinnossa joskus osana TE-keskusta, kun taas 
hän ilmaisi omana kantanaan halun erottautua 
siitä. Tällainen jännite näkyy haastatteluissa myös 
tiettyinä reviirikiistoina, esimerkiksi kiistana siitä, 
ovatko toimintaryhmän jakamat kehittämisrahat 
toimintaryhmän vai TE-keskuksen rahoitusta. Sa-
moin kuten ylläkin siteeratussa haastattelukatkel-
massa myös suhde kuntiin tai niiden omistamiin 
seudullisiin elinkeinojen kehittämisorganisaatioi-
hin voitiin määritellä ongelmalliseksi. (esim. haas-
tattelu 11.) Niinpä erityisesti toimintaryhmän rooli 
uutena organisaationa kunnan ja valtion hallinnon 
ja kansalaisyhteiskunnan välimaastossa määrittyi 
usein ongelmalliseksi haastatteluissa. Muutamissa 
haastatteluissa toimintaryhmän velvollisuudek-
si määriteltiin tämän roolin ja paikan etsiminen 
(esim. haastattelu 11 ja haastattelu 14).      

Mutta pelkkä hierarkioiden kritiikki ei tee oi-
keutta haastatteluaineiston byrokratiapuheelle, 
vaan tilanne on tätä moniselitteisempi. Havainto 
toimintaryhmien rajanteosta suhteessa viranomai-
siin tuli esiin eräässä toisessa haastatteluaineiston 
selonteossa, jossa tällainen ajattelutapa tunnistet-
tiin. Tässä haastattelussa, niin kuin implisiittisem-
min monissa muissakin, kuitenkin määriteltiin 
toimintaryhmätyötä pikemminkin perinteisen 
legalistis-formalistisen eetoksen mukaisesti: 

”haastateltava:  - - mutta käsittääkseni tai oon 
ainakin koittanu kovasti patistella että niin, vi-
ranomaistenkin pöydissä pitää viihtyä ja onhan 
täällä näitä tiettyjä työryhmiä jos on toiminta-
ryhmän edustajatkin mukana, se on minun 
mielestä hirveen hyvä. Hirvittävän hyvä että 
ollaan tiiviisti yhteistyössä, koska kuitenkin sa-

mojen asetusten puitteissa toimitaan ja saman 
alueen hyväksikin pitäis toimia, niin sillon pi-
tää kaikki tietokin liikkua mahdollisimman 
jouhevasti. Et ei tässä sielua myydä kuitenkaan 
viranomaisille niinkun tuntuu että jossakin 
päin tätäkin varmaan voitais paheksua. Ollaan 
niinkun liikaa viranomaisten kanssa, mutta 
että. Minä oon sitä mieltä että paremmin saa-
daan rahat ja tehokkaammin ja oikeemmin 
käytettyä ja, tieto liikkuu. - - Toimintaryhmän 
ja viranomaisen ei siinä mun mielestä pitäis 
olla minkäänlaista rajaa (niin) näitten kahden 
toimijan kesken että kyllä se pitää olla niinkun 
aivan avoimin kortein pelata. - - 

 haastattelija: Tota, - -  jäi semmonen kuva että 
jotkut ei pidä sitä hyvänä.

haastateltava: No siis mää löysästi viittasin näi-
hin kaikkiin seminaareihin tai näihin kaikkiin 
koulutuspäiviin.  Ja tuntuu että toimintaryh-
mien keskuudessa on toimihenkilöitä joitten 
mielestä se niinkun on jotenkin häpeällistä. - -” 
(haastattelu 1.)

Tässä sitaatissa esitetty toimintaryhmän suhdetta 
viranomaisiin kuvaava puhetapa on aineistossa 
ainutlaatuinen. Erityistä on se, että toimija koros-
taa, että ”keinotekoista” rajaa toimintaryhmän ja 
viranomaisten välille ei tule tehdä. Monet haasta-
teltavat halusivat nimenomaan korostaa tällaista 
diskursiivista rajantekoa. Sitaatissa korostetaan 
myös, että toimintaryhmätoimijoiden keskuudes-
sa on usein pyrkimystä erottautua viranomaisista. 
Niinpä puheessa esitetään myös perusteita sille, 
miksi rajanveto byrokratian suhteen voi olla vahin-
gollista. Ennen kaikkea argumenttina on tiedon 
liikkuminen, jota tällaiset rajanteot voivat haitata. 
Tiettyä ymmärrystäkin toimijalta liikeni haastat-
telussaan erottautumispuheelle: Erityisesti silloin, 
kun hankalia tilanteita esiintyy, ovat tällaiset aja-
tukset ymmärrettäviä.   

Kaikkiaan sitaatin puhe näyttää erottautumi-
seen tähtäävän byrokratiakritiikin kritiikiltä. Sen 
perustana voitaneen pitää myös näkemystä toi-
mintaryhmän toimintalogiikasta ja erityisesti toi-
mintaryhmän toiminnan ymmärtäminen rahoi-
tukseksi. Luonnollisesti hallinnon hidas toiminta 
ja erityisesti vaikeudet kauden vaihtumisessa ovat 
haitanneet rahoitustakin, mutta erityisen tuhoisaa 
vaikutusta herkkään subjektiviteettiin sillä ei täl-
löin tarvitse nähdä. On huomion arvoista sekin, 
miten toimija kysyttäessä liittää byrokratiakritii-
kin alkuperän koulutuspäiviin ja seminaareihin, 
siis toimintaryhmiä ohjaavaan metahallintaan.  
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Kun hierarkioille kriittinen ideologia perustelee 
toiminryhmätyön asemaa itsenäisenä organisaa-
tiona, eron tekeminen viranomaisiin on ymmär-
rettävääkin. Samoin on ymmärrettävää myös 
viranomaisyhteistyön ”häpeällisyys”: yhteistyö 
sumentaa tätä eroa. 

Tähän teemaan liittyy myös toinen saman 
haastatellun esittämä selonteko. Tässä hän mää-
ritteli toimintaryhmää ja toimintaa koskevaksi 
huoleksi ammattimaisuuden. Toimintaryhmätyön 
tekijöillä on haastatellun mukaan joskus taipusta 
esiintyä liian ”tuttavallisena ja lupsakkana” erityi-
sesti hankeneuvonnan ja rahoituksen toteutukses-
sa, jotta toimintaryhmä olisi helposti lähestyttävä 
hankehakijoille. Tämä oli hänen kommentissaan 
ymmärrettävää ja jossain määrin hyväksyttä-
vääkin, mutta ”tuttavallisuus” rakentui kuitenkin 
”ammattimaisuudelle” vastakkaiseksi merkityk-
seksi. Ammattimaisuus puolestaan määrittyy tie-
tyksi hallinnolliseksi osaamiseksi, luotettavuudek-
si ja puolueettomaksi toimintatavaksi, rutiinien 
asialliseksi hoitamiseksi tiedon oikeellisuudeksi ja 
rahoitussääntöjen korrektiksi käsittelyksi. Vaikka 
tuttavallisuuskin voi olla hyödyllistä, siinä on omat 
riskinsä, jotka koskevat toimintaryhmän uskotta-
vuutta ammattimaisena toimijana. Toiminta on 
säänneltyä ja oma taloudellinen harkintavalta on 
rajattu. Ammatillisuus, merkitsee myös sitä, että 
hankehakijoille kerrotaan rehellisesti hankkeisiin 
liittyvistä säädöksistä. Lisäksi se tarkoittaa myös 
velvollisuutta pitää hakijan tiedot salassa. (haas-
tattelu 1.) Tässä kommentissa toimintaryhmätyö 
määrittyi siis toiminnaksi, jossa formaalisten 
sääntöjen noudattaminen on tärkeää. 

Tämänkaltainen ammatillisuuden korostami-
nen voidaan liittää legalistis-formalistiseen hallin-
tatapaan ja nähdä tuottavan byrokraattista eetosta 
– weberiläisessä mielessä. Tuttavallisuuden kri-
tiikin voi tulkita vaatimukseksi persoonattomaan 
käsittelytapaan hankerahoituksen yhteydessä. 
Ilmeisesti puheessa liiallisen tuttavallisuuden tai 
persoonallisuuden nähdään vaarantavan puolu-
eettoman käsittelyn. Puolueettomuutta ja amma-
tillisuutta korostava puhe asettuu suorastaan jän-
nitteiseen suhteeseen aikaisemmin tässä työssä 
esitettyyn ”ideologiseen” byrokratiakritiikkiin – 
toimintaryhmätyötä ei tule ”keinotekoisesti” erot-
taa muusta hallinnosta. Mutta yhtälailla sen voi 
nähdä olevan kriittistä myös sellaista toimijuutta 
tuottavan kehittämiskonseption suhteen, jonka 
edellytykseksi ei-byrokraattinen hallintatapa voi-
daan ymmärtää.  Tämä tulkinta on oikeutettu ai-
nakin, jos tuttavavallisuus nähdään toimijuuteen 
vaikuttavan kehittämiskonseption välineeksi. 

Vaikka yleistä aineistossa ei ollutkaan korostaa toi-
mintaryhmätyön yhteyttä hallintoon, samankal-
taista puhetta, joka tuotti toimintaryhmätoimijalle 
legalistis-formalistista eetosta, esiintyi useammas-
sakin haastattelussa. Ja mielenkiintoista on myös 
se, että sen kaltaisia kommentteja on tulkittavissa 
niidenkin toimijoiden haastatteluissa, jotka tuotti-
vat aktiivisesti myös byrokratiakriittistä puhetta 
tai korostivat tehtävänä toimijuuden kehittämistä 
ohi rahanjaon.

Tällainen puhetapapa oli ilmeinen mm. erään 
kokeneen toimintaryhmätoimija haastattelus-
sa puhuttaessa toimintaryhmän onnistumisista. 
Tämän kertomuksen mukaan toimintaryhmien 
riesana on toiminnan alusta lähtien ollut jännit-
teinen suhde sekä valtion aluehallintoon, että 
kuntiin, joissa suhtautuminen toimintaryhmiin 
on ollut vähintään vähättelevää. Viimeaikoina kui-
tenkin tämä jännite on alkanut lientyä ja toimija 
on kuullut jopa positiivisia kommentteja entisten 
epäilijöiden taholta. Toimintaryhmä on saavutta-
nut aseman, jossa siihen luotetaan, ja tämä luot-
tamus perustuu luotettavuuteen julkisten rahojen 
hallinnoijana ja valvojana. Näin toimintaryhmä 
edusti tässä puheessa tiettyjä ”byrokraattisia” hy-
veitä: luotettavuutta ja tehokkuutta. (haastattelu 
6.) Tämä on mielenkiintoinen havainto myös siksi, 
että samassa haastattelussa on tuotettu myös byro-
kratialle kriittistä puhetta.     

Toinen vastaava selonteko koski toiminta-
ryhmän tehtävää hallinnon avustajana. Siinä 
toimintaryhmän tehtäväksi määriteltiin hallin-
non auttaminen hankehakemusten arvioinnissa. 
(haastattelu 14.) Näitten selontekojen lisäksi vas-
taavan kaltaisena puhuntana voitaisiin myös esit-
tää huoli julkisten rahojen oikeasta ja tehokkaasta 
käytöstä, joka tuli esiin ainakin parissa haastatte-
lussa.  (haastattelu 13 ja haastattelu 16.) Lisäksi täl-
laisesta eetoksesta viestii myös huoli hankehakijoi-
den tasapuolisesta kohtelusta, erityisesti pohdinta, 
minkä verran hakemuksia voi toimintaryhmän 
toimistolla muokata ja hankehakijoita voi neuvoa 
hakuvaiheessa. (haastattelu 13.)

Siispä on yhtälailla oikeutettua väittää, että 
aineistoissa toimintaryhmätyötä kuvaa byrokra-
tiakritiikin ohella perinteinen byrokraattinen 
ajattelutapa. Käytän tässä tulkinnassa avukseni 
Max Weberin ajattelua byrokratiasta. Weberin 
hahmottelemassa byrokraattisessa ideaalityypissä 
ammatillisuus, koulutus, formaali rationaalisuus, 
standardisointi, hierarkkinen organisoituminen 
ja järkevä tehtävien jako ovat keskeisiä piirteitä. 
Byrokraattinen hallinta merkitsee Weberille juuri 
tiedon kautta hallintaa, joka pyrkii tehokkuuteen. 
Lisäksi yksi ilmeinen byrokraattisen toiminnan 
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kuvaava piirre on myös puolueettomuus ja tasa-ar-
vo. Weberille ideaali byrokraatti toimii ”sine ira et 
studio” ilman vihaa tai intohimoa, henkilökohtai-
set mieltymyksensä sivuuttaen, ja kohtelee jokaista 
samassa faktisessa asemassa olevaa asianosaista 
samalla tavoin. Byrokraattinen toimija tekee pää-
töksiä sääntöjen perusteella, loogisen päättelyn 
avulla, ei niinkään ihmisten – ”asiakkaiden” tai 
hallitsijoiden – persoonallisten ominaisuuksien 
perusteella. Tässä mielessä se on persoonatonta. 
Ammatillisen tiedon ja puolueettomuuden tar-
koituksena on myös tehokas ja luotettava ja ratio-
naaliseen ongelmanratkaisuun perustuva asioiden 
hoito. Tämänkaltainen hallintatapa edellyttää, 
että hallinnassa ja hallinnossa asiat käsitellään 
luonteeltaan teknisinä. Samaten käskyvallan suh-
teet järjestetään hierarkioiksi. (Weber 1985 [1922], 
124–130; myös Olsen 2004, 1–2; Olsen 2008, 16.) 
Viimekädessä byrokraattisen organisaation tavoit-
teena on tehokas ja rationaalinen hallinta. 

Toisaalta aineistoissa esiintyvä hierarkioitten 
kritiikki voidaan liittää NPM-tyyliseen legalistis-
formalistisen hallintatavan kritiikkiin. Olsenin 
(2008) mukaan byrokraattisen ideaalityypin kri-
tiikki kiteytyy keskusteluun uudesta julkisjohta-
misesta (NPM) ja toisaalta verkostomaisen hallin-
nan ajatteluun. NPM-kritiikissä keskeinen peruste 
on tulosten tavoittelu perinteisen byrokratian ole-
tetun sääntöjen pikkutarkan seuraamisen sijaan. 
Toiminnan legitiimiys on siis haluttu määritellä 
ennemmin kustannustehokkuuden ja saavutettu-
jen tulosten kuin prosessin oikeellisuuden kautta. 
Samalla poliittista kontrollia on haluttu rajoittaa 
ja on nähty markkinat parempana toiminnan oh-
jausmekanismina. Tällainen muutos on esitetty 
myös kehityksenä tai uudistuksina, globalisaation 
tai uuden ympäristön mukanaan tuomana sopeu-
tumisen pakkona tai suuremman joustavuuden ta-
voitteluna. Verkostokritiikki sen sijaan on kohdis-
tunut keskusjohtoiseen hierarkiaan ja poliittisen 
kontrollin on nähty toteutuvan paremmin suoran 
osallistumisen kautta erilaisissa vastavuoroisuu-
teen, luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen perus-
tuvissa verkostoissa. Tämä kritiikki perustuukin 
ajatukselle weberiläisen byrokratian demokraat-
tisen kontrollin ongelmallisuudesta. (mt., 19–21.) 
Monissa haastatteluissa esitettyä hierarkioiden 
krittiikkiä on mahdollista tulkita NPM-tyyppisek-
si byrokratiakritiikiksi, keskittymiseksi proseduu-
reihen tulosten sijasta.  

Kaikkiaan aineistossa ilmenee useantyyppistä 
byrokratiaa koskevaa puhetta. Ensiksikin hallin-
toa on kritisoitu sen heikon toiminnan vuoksi ja 
tällaiset kokemukset toimintaryhmätoimijoiden 
keskuudessa ovat ilmeisiä. Ja hallinnon aiheutta-

mien vaikeuksien ymmärrettiin haittaavan erityi-
sesti toimijuuden tuottamista toimintaryh-
män toimintalogiikkana. Toiseksi hierarkkiset 
rakenteet ovat joissakin selonteoissa kritiikin koh-
teena yleisemminkin, mikä viittaa siihen, että vi-
ranomaistoimintaan halutaan rakentaa diskur-
siivista eroa. Tällaisen kritiikin voidaan ajatella 
olevan eräs toimintaryhmän itsenäisen aseman 
edellytyskin. Näiden ohella toimintaryhmän toi-
mintaa on kuvattu puhetavoilla, jotka rakentavat 
toimintaryhmätoiminnalle byrokraattista ratio-
naalisuutta, jos byrokratiaa tulkitaan weberiläi-
sittäin. Ja kumpaakin puhetapaa esiintyy myös 
samoissa haastatteluissa. Tässä mielessä tietty 
ristiriitaisuus ajattelussa on ilmeistä. Tätä voisi 
tulkita siten, että toimintaryhmätyössä elää kaksi 
kilpailevaa järkeä: weberiläinen legalistis-forma-
listinen hallinnan eetos ja toisaalta NPM-tyylinen 
hierarkioille kriittinen ajattelutapa. 

4.2.3  TOIMINTARYHMÄTYÖ HALLINTANA

Tässä luvussa olen tarkastellut, millaiseksi hal-
lintaregiimiksi toimintaryhmätyö aineistoissa 
ymmärretään. Aineistoissa toimintaryhmätyö 
rinnastettiin usein julkiseen hallintoon, mikä ei 
ole yllättävää. Toimintaryhmätyölle määriteltiin 
haastatteluissa kuitenkin kolme erillistä toimin-
talogiikkaa: rahan jako, subjektiviteetin kehittä-
minen ja uusien ideoitten kokeilu. Kaikki nämä 
puhe- ja ajattelutavat ovat sisäisesti järkeviä tapoja 
selittää toimintaryhmätyön mielekkyyttä. Rahan-
jaon strategiana oli ennen muuta kotiuttaa alueen 
ulkopuolelta, EU:sta tuleva raha toimialueelle. 
Koska haastatteluissa puhuttiin yksinkertaisesti 
rahasta, eikä minkään spesifi n politiikkatavoitteen 
rahoittamisesta, toimintaryhmätyö määrittyi yksi-
oikoisesti alueen yhteiseksi eduksi ja väestön hal-
linnan kannalta ajateltuna vaatimattomaksi järjes-
telmäksi. Tällöin sitä voidaan ajatella eräänlaisena 
tulonjakona, joka kompensoi markkinoiden epäta-
sa-arvoisia vaikutuksia maaseutualueiden osalta. 
Toki rahoituksen kokonaismäärä, noin 40 miljoo-
naa euroa vuodessa, on koko valtion mittakaavassa 
pieni, mutta toimijoiden sekä rahoituksen saajien 
kannalta toki merkityksellinen. Tässä järkeilyta-
vassa toimintaryhmätyö määrittyi rahan saamisen 
ehdoksi. 

Toimijuuden kehittäminen oli haastatteluissa 
toinen toimintaryhmän hallinnallinen toiminta-
logiikka ja siinä maaseutualueiden asukkaiden, 
yksilöiden tai kollektiivien ajattelu- ja toiminta-
tavat voidaan ymmärtää hallinnan kohteeksi. 
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Maalaisiin vaikuttamalla – uudenlaista toiminta-
kulttuuria tuottamalla, yksilöiden itseluottamusta 
kasvattamalla, yhteishenkeä nostattamalla tai in-
nostusta herättämällä – on mahdollista pureutua 
myös alueitten ongelmiin. Toimijuuteen vaikutta-
vaa toimintaa kuvattiin erityisellä aktiivisuussa-
nastolla, kolmella verbillä, joita olivat ”aktivoin-
ti”, ”innostaminen” ja ”motivointi”. Tällä 
sanastolla kuvattiin toimintaa, jossa maaseudun 
asukas rakentuu sekä aktiiviseksi toimijaksi, että 
kehittämistoiminnan kohteeksi. Tätä toiminta-
ryhmän toimintalogiikkaa voidaan luonnehtia 
hallinnalliseksi, jos käytetään Foucault’n termiä. 
Hallinnan kohteeksi tarkentuu maaseutuväestö, 
sen tavoitteena on ohjata ihmisten käyttäytymis-
tä, ja toiminta perustuu paikallisia olosuhteita 
koskevalle tiedolle. Hallinta pyrkii – uusliberaalin 
logiikan mukaisesti (ks. Gudmand-Høyer & Hjort 
2009, 118–119) – pidättäytymään puuttumasta 
kilpailuun ja sen sijaan järkevöittämään maaseu-
tuväestön valintoja. Tässä ajattelussa maalaisten 
kyvyt, asenteet, aluetta koskevat ajattelutavat, yh-
teistoimintakulttuuri ja lopulta myös henkiset tilat, 
tunteet, voidaan ymmärtää julkisen intervention 
kohteiksi. Viimekädessä siis maaseudun ongelmi-
en syyksi järkeillään maalaisten toimijuuden puut-
teet, mikä oikeuttaa myös niihin puuttumisen. 
Niinpä toimijuuden kehittäminen kautta toiminta-
ryhmätyö voidaan ymmärtää erääksi uusliberaalin 
hallinnan käytännölliseksi sovellukseksi. Tällai-
nen hallinnallinen ajattelu ei ole vain tässä työssä 
haastateltujen toimijoiden keksintöä, vaan se on 
ainakin ”uushumanistisen” suunnittelun (Hauta-
mäki 1991) ja eurooppalaisen maaseudun kehittä-
misen piirissä vaikuttava perinne (esim. Ramos & 
Mar Delgado 2003).

Kolmas haastatteluissa esitetty toimintalo-
giikka koski uuden kokeilua, ja sen implisiittisenä 
edellytyksenä on, että maaseutualueiden kehitys-
ongelmat ymmärretään luonteeltaan teknisiksi. 
Vain tällöin uusien mallien ja ideoiden kokeilu voi 
olla ratkaisu ongelmiin. 

Erilaiset toimintalogiikat kertovat myös järjes-
telmän poliittisuuksista. Toimintaryhmätyön kan-
nalta keskeinen ideologinen valinta liittyy siihen, 
millaisen ajattelun kautta maaseudun kehityson-
gelmia tulkitaan ja millaisia ratkaisuja niille esite-
tään. Äärimmilleen yksinkertaistettuna kysymys 
on siitä, nähdäänkö ongelmat maaseudun asuk-
kaiden syynä vai selitetäänkö ne rakenteellisesti. 
Aineistossa eri määritelmät näyttäytyvät myös jos-
sain määrin kiistanalaisina. 

Byrokraattisuuden aiheuttamat ongelmat 
ovat toimintaryhmätyön piirissä pitkäaikainen 
kritiikin kohde (ks. esim. Salmi 2003, 187). Myös 

tämän tutkimuksen tarpeisiin tuotetuissa haas-
tatteluissa hallinnollisen työn kuormittavuuden 
sekä epävarmuuden kerrottiin usein haittaavan 
toimintaryhmätyön toimintaa. Ja tämän vuoksi 
selonteoissa esitettiin, että kehittäminen ei käy-
tännössä voi toimia siten kuin ajattelu edellyttäisi. 
Lisäksi viranomaisiin ja viranomaisten toimin-
taan rakennettiinkin puheessa diskursiivista eroa. 
Toimintaryhmät haluttiin joissakin selonteoissa 
erottaa vanhasta ja (NPM-perinteen mukaan) huo-
nosti toimivasta hallinnosta. Toisaalta toimijoiden 
puheesta voi tunnistaa myös selkeästi byrokraatti-
sia ajattelutapoja, jos niitä tulkitaan Weberin byro-
kraattisen ideaalityypin valossa. Tässä suhteessa 
ajattelu toimintaryhmästyöstä on jännitteistä.

Tällaiset puhetavat, joissa esiintyy selkeitä ris-
tiriitaisuuksia ja katkoksia, eivät välttämättä kerro 
mistään epäjohdonmukaisuuksista toimijoitten 
ajattelussa. Ne voivat kertoa yhtälailla tämän hal-
lintasommitelman luonteesta. Li’n (2007) mukaan 
käytännölliset hallintajärjestelmät ovat usein som-
mitelmia monenkaltaisista käytännöistä, ideologi-
oista ja diskursseista, ja niissä on usein keskenään 
ristiriitaisia osia. Ristiriidat voi nähdä hallin-
tajärjestelmän kannalta hyödyllisinäkin. 
Tässäkin aineistossa esiintyvät puhunnat voivat 
tukea hallintajärjestelmän toimintaa joiltakin osin 
ja toiset, vastakkaiset puhunnat, joiltakin toisilta 
osin. Esimerkiksi byrokratiakritiikki voi olla toi-
mintaryhmän asemaa itsenäisenä organisaationa 
legitimoiva diskurssi, mutta toisaalta byrokraat-
tiset eetokset taas auttavat toimintaryhmää te-
kemään yhteistyötä valtion- ja kunnanhallinnon 
kanssa. Tällainen yhteistyökin lienee nykyoloissa 
toimintaryhmille välttämätöntä. Samoin ajatus 
ulkopuolisen rahan jakamisesta voi tuottaa toi-
mintaryhmälle hyväksyntää alueiden asukkaiden 
keskuudessa. Mutta toisaalta maaseutuväestön 
hallinta voi olla argumentti, jolla hallintaregiimin 
tehokkuutta perustellaan hallintoon päin. Toimi-
juuden kehittämisen myötä LEADER yhdistyy 
myös uushumanistisen suunnittelun tieteelliseen 
traditioon. Toimintaryhmätyötä voidaan siis tukea 
monenlaisilla (vastakkaisillakin) argumenteilla. Ja 
lopulta – kun hallitsijana on tässä järjestelmässä 
myös paikallistason toimija – hänen vastuukseen 
jää punoa tämä ristiriitaisuus ajattelussaan kohe-
rentiksi kokonaisuudeksi.  
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4.3 TOIMINTARYHMÄTYÖN 

 METAHALLINTATEKNIIKAT

Tässä luvussa tutkin, millaisten käytäntöjen 
kautta suomalainen toimintaryhmätyö 
ymmärretään hallinnan kohteeksi. Hallin-
nan käytäntöjä koskevaa puhetta esiintyy haastat-
teluissa, kirjallisissa lähteissä ja niistä on havain-
toja myös kenttäpäiväkirjassani. Tämän puheen 
katson liittyvän teemaan, jota Sørensen ja Torfi ng 
(2005a) kutsuvat metahallinnaksi, periaattees-
sa itseohjautuvien ja itsenäisten hallintaverkos-
tojen ohjaamiseksi. Kun perinteisestä hallinnon 
hierarkkisesta ohjaamisesta on siirrytty epämuo-
dollista valtaa käyttävään uuteen hallintaan, on 
ohjauskeinojenkin keksiminen ja käyttäminen 
hallitsijalle uusi haaste. Nämä aineistoista esiin 
tulkitsemani metahallinnan tekniikat koskevat toi-
saalta säädöksin toimintaryhmätyölle määrättyjä 
toimintaohjeita ja -sääntöjä ja toisaalta epämuo-
dollisia käytäntöjä. Kysymys toimintaryhmätyön 
hallinnasta koskee sekä hallinnan rutiinien kuva-
usta että järkeilyä siitä, miten ohjaus toimii.  

Haastatteluissa metahallinnan käytäntöihin 
johdateltiin kysymyksillä yhteistyöstä viranomais-
ten kanssa sekä ylhäältä tulevasta ohjauksesta, 
mutta varsinaisesti yksittäisiä käytäntöjä otettiin 
harvoin suoraan puheeksi. Poikkeuksen tekee 
hallituksen jäsenten vaihtuvuussääntö, joka oli 
”tarkentavana kysymyksenä” merkitty haastattelu-
runkoon ja jota käytin muutamissa haastatteluissa 
silloin, kun se vaikutti luontevalta. Epämuodolli-
sesta ohjauksesta erityisesti ryhmädynamiikkaa 
koskevan puheen esiintyminen haastatteluai-
neistossa oli yleistä, mutta usein otin myös haas-
tattelijana sen puheeksi. Yhteensä seitsemässä 
haastattelussa johdatus toimintaryhmän sisäisen 
toiminnan teemaan muotoiltiin kysymykseksi hal-
lituksen hengestä tai se esitettiin tarkentavana ky-
symyksenä keskustelussa. Tämä on selkeä johda-
tus ryhmädynamiikan teemaan – muut, jotka siitä 
puhuivat, ottivat asian esiin spontaanisti. Lisäksi 
näitä kysymyksiä on pohdittu monissa kirjallisis-
sa teksteissä, joten kirjallisen aineiston lukeminen 
haastatteluaineiston rinnalla on mielekästä.  

Kaikkein ilmeisin toimintaryhmätyötä ohjaava 
hallintatekniikka on Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelma 2007–2013. Se 
määrittää, millaisiin kohteisiin toimintaryhmän 
hallitsemia kehittämisvaroja on mahdollista käyt-
tää ja millä tavoin. Toimintaryhmän hallituksella 
on mahdollisuuksia esittää mielipiteitään ja poh-
tia hankkeitten hyödyllisyyttä, mutta jollei valtion 
aluehallinto katso hanketta Manner-Suomen maa-

seudunkehittämisohjelman mukaiseksi, mikään 
toimintaryhmän esittämä argumentti ei auta asiaa 
(pois lukien onnistunut hallintovalitus). Ohjelma 
määrittelee rajat, joissa maaseutua LEADER-
hankkeilla kehitetään ja paikalliset LEADER-oh-
jelmat eivät voi olla ristiriidassa maaseutuohjel-
man kanssa (esim. kenttäpäiväkirja 11.3.2008). Eli 
ohjelma määrittää rahoitukselle säännöt. Toisaalta 
maaseutuohjelmassa määritellään myös LEA-
DER-toiminnan tavoitteet ja indikaattorit, joilla 
toiminnan onnistumista mitataan. (Manner-Suo-
men maaseudunkehittämisohjelma 2007–2013, 
159–169.) Toimintaryhmillä on siis velvoite pyrkiä 
näihin tavoitteisiin. Yksittäinenkin toimintaryh-
mätyöhön osallistuva toimija, esimerkiksi halli-
tusjäsen, joutuu toimimaan näissä puitteissa (ks. 
Salmi 2003, 210–211). 

Manner-Suomen maaseutuohjelman toimin-
tamahdollisuuksia rajaava vaikutus näkyy esimer-
kiksi toimintaryhmän hallituksen hankesuunni-
telmien käsittelyssä. Oman kokemukseni mukaan 
yleinen keskustelun aihe koskee sitä, onko hanke 
laillinen, eli tuleeko se jatkossa hyväksyttyä myös 
aluehallinnossa. Tällaisen laillisuutta koskevan 
harkinnan ei tulisi virallisesti kuulua toimintaryh-
män tehtävien piiriin, mutta käytännössä asia on 
monimutkaisempi. Sellaisten hankkeitten, joita 
ELY-keskus ei tule hyväksymään, puoltaminen toi-
mintaryhmän käsittelyssä tuskin on tarkoituksen-
mukaistakaan. Se antaisi hakijalle perusteetonta 
toivoa, mikä voi johtaa hänen kannaltaan huonoi-
hin seurauksiin. Siispä keskustelu hankkeitten tar-
peellisuudesta, niiden hyvistä tai huonoista puolis-
ta on järkevää aloittaa vasta sitten, kun hanke on 
todettu lainmukaiseksi. Toki toimintaryhmä voi 
toimia siten, että toimisto pyrkii karsimaan jou-
kosta sellaiset hanke-ehdotukset, jotka ovat sel-
västi maaseutuohjelman vastaisia jo ennen kuin 
ne tulevat hallituksen käsittelyyn (haastattelu 2). 
Tällöinkin ohjelma rajaa toimintamahdollisuuk-
sia, vaikka se ei hallituksen kokouksissa näykään.     

Säädösten toimintamahdollisuutta ehdollista-
va vaikutus voi johtaa kummallisiinkin päättelyi-
hin – ainakin hallinnolliseen ajattelutapaan tottu-
mattoman näkökulmasta. Esimerkiksi hanke voi 
olla kustannuksiltaan liian alhainen. Hanketuen 
alaraja on 5000€, ja tätä pienempää hanketta ei 
toimintaryhmän kannata hyväksyä, vaikka han-
ketta saatettaisiin muutoin pitääkin tarpeellisena. 
Hanke on siis laiton. Yksi esimerkki tällaisesta 
”liian kustannustehokkaasta” hankkeesta esiintyi 
myös havainnointijaksoni aikana (kenttäpäiväkir-
ja 11.3.2008).    

Toisaalta maaseutuohjelma määrittää myös 
monia muita toimintaryhmän arkipäiväisiä käy-
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täntöjä. Eräs sellainen koskee esimerkiksi toimin-
taryhmän ja hankkeitten tiedotusta. Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelma (2007, 188) 
määrää, että kaikissa ohjelmaan liittyvissä julkis-
tamistoimenpiteissä tulee esittää EU-lippu sekä 
tunnuslause: ”Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutu-
alueisiin.” LEADER-toimintatavan kautta rahoi-
tetuissa toimissa tulee lisäksi olla vielä LEADER-
logo. Tämän määräyksen ilmeisenä tavoitteena 
on Euroopan integraation edistäminen erityisesti 
EU:n näkyvyyttä lisäämällä maaseudun asukkai-
den arkipäivässä. Oman kokemukseni mukaan 
tämä tiedotusta koskeva velvoite on tiedostettu 
toimintaryhmän hallituksen tasollakin ja säännön 
toteutumista koskeva seuranta voidaan ymmär-
tää myös hallitusten jäsenten tehtäväksi toimiston 
työntekijöiden ohella (kenttäpäiväkirja 5.10.2007).      

Maaseutuohjelman ohjaus ei toki tarkoita, et-
tei toimintaryhmien toimintaan osallistuvilla olisi 
mahdollisuutta vaikuttaa maaseudun kehittämis-
politiikan sisältöihin. Esimerkiksi toimintaryhmi-
en hallitusten jäsenillä on toki mahdollisuuksia 
vaikuttaa maaseudun kehittämistä koskevaan 
päätöksentekoon, erityisesti siihen, mitä hankkeita 
rahoitetaan, millaiset ovat tukiprosentit tai millai-
sia muita linjauksia tehdään. Oman kokemukseni 
mukaan kokouksissa keskustellaan joskus vilk-
kaastikin, ja osallistujilla on mahdollisuus esit-
tää mielipiteitään hankkeiden tarpeellisuudesta 
ja muista toimintaryhmän toimintaan liittyvistä 
asioista. Hankkeen käsittely toimintaryhmässä on 
usein argumentaatiotilanne, jossa osallistujat tuo-
vat keskusteluun näkemyksiään. Keskustelu hank-
keen lainmukaisuudesta edellyttää siinä määrin 
suurta maaseutuohjelman tuntemusta, että työn-
tekijöiden ohella vain erityisen kokeneet ja asian-
tuntevat hallitusjäsenet voivat siihen osallistua. 
Tarkoituksenmukaisuus on aiheena helpompi. 
Tällöin hankkeen tarpeellisuus toteutuspaikka-
na olevan paikallisalueen kuten kylän tai kunnan 
kannalta on keskeinen puheenaihe. Paljon puhu-
taan myös hakijoista ja heidän ominaisuuksistaan. 
Erityisesti paikallistuntemus näyttää olevan hank-
keita koskevassa keskustelussa hyvä argumentti. 
Lisäksi keskustelua voidaan käydä myös yleisem-
mistä arvoista: nuorten tukeminen, heikompien 
auttaminen, maaseudun kulttuurihistoria, sosiaa-
linen pääoma tai taloudellinen hyöty saattoivat olla 
seikkoja, joihin keskusteluissa vedottiin. Lisäksi 
voitiin keskustella myös siitä, kuuluuko ko. toimin-
to toimintaryhmän vai kunnan/valtion rahoitet-
tavaksi. Samoin hankkeitten yleishyödyllisyys ja 
kustannustehokkuus on oman kokemukseni mu-
kaan yleinen keskustelun aihe kokouksissa. (kent-

täpäiväkirja 11.3.2008; 22.4.2008 ja 3.6.2008.) 
Varsinainen väittely oli tässä aineistossa kuitenkin 
harvinaista ja kertaakaan ei äänestetty, vaan kai-
kissa (yli sadassa) havainnointijaksolla kokouksis-
sa päätetyissä asioissa päästiin yksimielisyyteen. 
Epäilemättä äänestämistäkin toimintaryhmien 
kokouksissa silti tapahtuu. 

Hallitustyön lisäksi maaseudun yrityksillä ja 
yhdistyksillä on todellinen mahdollisuus tehdä toi-
mintaryhmille hanke-ehdotuksia, jotka toki vai-
kuttavat rahoituksen jakautumiseen – ainakin tul-
lessaan hyväksytyiksi sekä toimintaryhmässä että 
valtion aluehallinnossa. Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelma ohjaa myös hankkeita ja 
niiden rahoitusta hyvin tarkasti. Esmerkiksi viran-
omaiset ovat tarkkoja hanketuen maksamisen suh-
teen, ja tuki maksetaan vasta kustannusten toteu-
duttua esitettyjä kuitteja vastaan (kenttäpäiväkirja 
7.3.2008). Luvussa 1.3 olen jo käsitellyt monia mui-
ta maaseutuohjelman hanketoiminnalle asettamia 
ehtoja.  

Lisäksi on mielenkiintoista, että vaikka toimin-
taryhmä ei olekaan viranomainen, sen silti ym-
märretään myös toteuttavan viranomastehtävää 
(esim. Pylkkänen 2008, 219). Toimintaryhmän ra-
hoituskehyksestä haettu hanke tulee vireille silloin, 
kun hakemus saapuu toimintaryhmän toimistoon. 
Tällöin hakija voi aloittaa hankkeen toteuttamisen 
”omalla riskillä”, vaikka päätöstä rahoituksesta ei 
vielä olekaan. (haastattelu 18; kenttäpäiväkirja 
22.2.2008.) Näin toimintaryhmällä on virallinen 
rooli maaseudunkehittämisohjelman toteuttajana, 
ja toimintaryhmän on pidettävä diaaria vastaan-
otetuista hankehakemuksista. 

Manner-Suomen maaseutuohjelman ja muiden 
säädösten toimintaryhmän toiminnalle asettamat 
ehdot eivät kuitenkaan ole ainoita metahallintakei-
noja, jotka pyrkivät ohjaamaan toimintaryhmän 
toimintaa. Päinvastoin toimintaryhmätyö määrit-
tyy erityisesti haastatteluaineiston perusteella rik-
kaaksi hallinnalliseksi kentäksi, jossa on kehitetty 
monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja siihen, miten 
muodollisesti autonomisen toimijan, yhdistyksen 
toimintaa voidaan ohjata hallinnon kannalta suo-
tuisiin uomiin. Tässä alaluvussa olenkin kiinnos-
tunut ennen kaikkea niistä. Tällaisista epämuo-
dollisista metahallinnan käytännöistä käsittelen 
ensimmäiseksi sopimusta koskevaa puhetta. Sitten 
tarkastelun kohteena on huoli ryhmädynamiikasta 
ja toimintaryhmäkoulutukset, jonka jälkeen käsit-
telen itsearviointia. Lopuksi pohdin toimijoiden 
suhdetta metahallintaan.          
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4.3.1 SOPIMUS: KOLMIKANTA JA 
 VAIHTUVUUSSÄÄNTÖ 

Eräs tapa ohjata toimintaryhmää, joka tuli esiin 
sekä kenttäpäiväkirjassa että haastattelupuhees-
sa, on toimintaryhmien ministeriön kanssa rahoi-
tuskehyksestä solmima sopimus. Tämä sopimus 
antaa toimintaryhmille julkisen rahoituskehyksen 
hallittavaksi, ja niinpä rahoitussopimus voidaan 
toimintaryhmässä ymmärtää ”miljoonien arvoi-
seksi paperiksi” (kenttäpäiväkirja 29.1.2008). 
Mutta samalla sopimuksen avulla on mahdollisuus 
myös vaikuttaa toimintaryhmän toimintaan. Toi-
mintaryhmähän on rekisteröity yhdistys ja siksi 
yksityisoikeuden piiriin kuuluva juridinen henki-
lö, jota ei voida käskyttää pelkillä hallinnollisilla 
päätöksillä. Siispä yhdistyksen valtion kanssa sol-
mima rahoitussopimus on löydetty keinoksi ohjata 
toimintaryhmien toimintaa. Toimintaryhmätoi-
mijat ovat epäilemättä myös tietoisia sopimuksen 
merkityksestä hallintakeinona. Esimerkiksi yhdes-
sä sellaisessa toimintaryhmän kokouksessa, jossa 
olin itse läsnä, tuotiin esiin että ministeriö on so-
pimuksessa pidättänyt itselleen oikeuden purkaa 
sen, jos yhdistys ei enää ”täytä toimintaryhmän 
tunnusmerkkejä” (kenttäpäiväkirja 29.1.2008). 
Sopimus on siis ohjauksen keino ja sen kautta 
muodollisesti vapaa yhdistys voidaan velvoittaa 
noudattamaan joitakin periaatteita. Erityisesti 
kaksi network design -tyyppistä tapaa ohjata toi-
mintaryhmää hallintaverkostona nousi puheen ja 
pohdinnan aiheeksi haastatteluissa. Näitä olivat 
kolmikanta ja hallitusjäsenten vaihtuvuus, 
ns. kuuden vuoden sääntö. 

KOLMIKANTA

Haastatteluaineistossa puheenaiheeksi nousi ns. 
kolmikanta, joka määriteltiin yhdeksi keinoksi oh-
jata toimintaryhmätyötä. Kolmikanta merkitsee 
sääntöä, jonka mukaan jokaisen toimintaryhmän 
hallituksen jäsenistä yhden kolmasosan tulee olla 
kuntien virkamiehiä tai luottamushenkilöitä, yh-
den kolmasosan toimialueen yritysten tai yhdis-
tysten edustajia sekä yhden kolmasosan ”tavalli-
sia” maaseudun asukkaita. Tavallisten asukkaiden 
kiintiö on määritelty siten, että henkilö, joka ei ole 
kunnan valtuustossa ja/tai kunnan (tai kirkon tai 
valtion) virassa eikä kuulu minkään yrityksen tai 
yhdistyksen hallitukseen, edustaa tätä ryhmää. 
(ks. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien oh-
jelmien hallinnoinnista 29.6.2006/532; Isosuo 
2000b, 68; Pylkkänen & Hyyryläinen 2004, 24.) 
Kolmikantaa voitaisiin siis luonnehtia Sørensenin 
ja Torfi ngin (2005a, 203–204) jaottelun mukaan 

network design -tyyppiseksi metahallinnan tek-
niikaksi, jonka aktiivisena tavoitteena on muo-
toilla verkostoa ja sitä, ketä siihen osallistuu. Tätä 
sääntöä käsiteltiin neljän toimijan haastattelussa. 
Varsinaista kysymystä, jossa tähän teemaan olisi 
puhetta johdateltu, ei haastattelurungossa ollut, 
vaan haastateltavat itse ottivat asian puheeksi. 
Kolmikanta oli asia, jota haastattelujen suunnit-
teluvaiheessa ei osattu ennakoida. Tässä mielessä 
haastattelustrategia toimi hyvin: se salli enna-
koimattomienkin teemojen esiin nousemisen. Vas-
ta keskustelu haastateltavien kanssa opetti katso-
maan asiaa hallinnan näkökulmasta.  

Seuraavassa esittelen sellaisia haastatteluai-
neiston selontekoja, joissa toimijat esittävät tulkin-
toja siitä, millaista rationaalisuutta tämä sääntö 
palvelee. Erityistä kritiikkiä aiheutti kolmikannan 
kolmas kiintiö, tavallisten maaseudun asukkaiden 
osuus. Merkitykselliseksi kolmikanta tuli siten, 
että maaseudun asukkaiden kiintiön mielekkyys 
määriteltiin kyseenalaiseksi ja tällaisten henkilöi-
den löytäminen hankalaksi. Kysymys kolmikanta-
käytännön järjestä sai kuitenkin muutamia ratio-
naalisia selityksiä.  

Ensiksikin yhdessä haastattelussa esitettiin 
selonteko, jossa kolmikannan määriteltiin tavoitte-
levan toimintaryhmätyön avoimuutta laajemmal-
le joukolle osallistujia. Tosin tämän selitysmallin 
rakenteluun osallistuin myös itse haastattelijana. 
Haastateltava hallituksen jäsen ei kyennyt kun-
nolla selittämään tämän säännön merkitystä, sen 
järkeä. Pohdinnassaan hän mainitsi, että tällaisen 
säännön noudattamista ei mikään laki sanele – se 
oli hänen ymmärryksensä mukaan muodollises-
ti vain ministeriön asettama suositus. Kuitenkin 
maa- ja metsätalousministeriöllä on tehokas keino 
saada toimintaryhmät noudattamaan kolmikanta-
sääntöä ja etsimään vaikeasti löydettäviä ”tavalli-
sia” maaseudun asukkaita: se on rahoituskehyksen 
pienentäminen tai poisto. (haastattelu 5.) Vaikkei 
yhdistyksillä olisikaan laillista velvoitetta nou-
dattaa minkäänlaista kiintiöjärjestelmää, rahoi-
tussopimuksen perusteella on mahdollista antaa 
velvollisuuksia toimintaryhmien toteutettavaksi. 
Ministeriön on siis mahdollista uhata rahoituksen 
poistamisella ”niskoittelevaa” toimintaryhmää, ja 
ryhmällä on vahva intressi totella.   

Ongelmaksi kolmikannassa määriteltiin ta-
vallisten maaseudun asukkaiden kiintiö. Yhdes-
säkään haastattelussa yritys ja yhdistys- sekä 
kuntaedustajien hakeutumisessa toimintaryhmä-
aktiiveiksi ei kerrottu olleen ongelmia, eikä niistä 
juuri keskusteltu. Kolmikannan rationaalisuutta ei 
siis kyseenalaistettu näiden kiintiöiden osalta. Sen 
sijaan kolmikannan tavallisten asukkaiden kiinti-
östä keskusteltiin monissa haastatteluissa:      
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”haastateltava:- - Se {kolmikanta} on hyvä ja 
se ei oo hyvä. Siinä on tää kolomas sektori eli 
nää tavalliset ihmiset, kansalaiset niin tuota, 
niihen löytäminen ei oo heleppoo.

haastattelija: Se varmaan on se, se vähän jo-
tenkii nurinkurinen kun se pitäs olla niinkun 
semmonen joka on aktiivinen mutta-

haastateltava: Niin ei sais missään olla muka-
na. Mää oon joskus sitä monelle sanonu että 
ajatelkaa ihmistä joka ei oo järjestötoiminnas-
sa ollu yhtään mukana. Sitten se pyyvettään 
Leaderin hallitukseen joka ei tiiä ees mikä, ei 
ees mikä sana Leader on. (niin) Niin onko se 
mahollisesti kiinnostunu tämmösestä.” (haas-
tattelu 5.)

Sitaatissa tavallisten asukkaiden kiintiö vaikuttaa 
toimijasta vaikealta selittää. Samanlainen vaike-
us esitettiin kaikissa niissä haastatteluissa, joissa 
problematisoitiin kolmikantaa (esim. haastattelu 
4). 

On helppo kuvitella minkälaisia käytännöllisiä 
hankaluuksia ristiriitaiseksi koettu kolmikanta-
käytäntö aiheuttaa. Kolmikannan toteuttamisen 
lisäksi vaikeaksi määriteltiin joskus myös se, että 
eri kiintiöiden lisäksi hallituksessa pitäisi olla ta-
sainen edustus myös alueen kaikista kunnista 
(haastattelu 2). Lisäksi tällaisen ohjauksen voitiin 
sanoa soveltuvan huonosti myös yhdistystoimin-
nan periaatteisiin: yleensä yhdistys voi valita hal-
litukseensa kenet tahansa ja muutenkaan sen toi-
mintaa ei tarkasti säännellä. 

Toiminnan avoimuuteen liittyvä logiikka ei 
ollut ainoa selitys, joka kolmikannalle annettiin 
haastattelupuheessa. Eräs toinen haastateltu toi-
mija kommentoi samaan tapaan kolmikannan ta-
vallisten kansalaisten kiintiötä:

”haastateltava: --  Mut nyt mä en tiedä onks 
tää kolmikanta nyt hirveen hyvä asia. En tiedä 
meinasit sä kysyä siitä mutta. {naurahtaa} Aina 
siitä kysytään aina siitä puhutaan, mut mä en 
tiedä onko se hirveen hyvä asia. 

haastattelija: Onko niitä vaikee löytää?

haastateltava: Se on vaikee löytää niitä ihmisiä 
jotka eivät olisi jossain muussa, ja ne ois kuiten-
kin aktiivisia. Et se se on. Mut hyvä puolihan 
siin on tietysti tää uudistuminen. Et ryhmän 
on tavallaan pakko löytää niitä ihmisiä. Niitä 
sit etsitään ja aktivoidaan. Et se on niinkun 
hyvä kiristyskeino. {naurahtaa} Joku keksinyt 

hyvän keinon. Niin tota mut, on se pikkusen 
hankalaa. (kyllä) Ja sitä mä en tiedä tuoks se 
niinkun hirveesti uutta, koska useinhan siinä 
käy niin että kun ne ihmiset jotka on näitä ta-
vallisia maaseudun asukkaita. Sit kun ne tulee 
Leaderiin mukaan niin vähän aikaa niin pups, 
ne on kaikissa mukana. Sit ne ei enää ookkaan 
tavallisia maaseudun asukkaita. ” (haastattelu 
6.)

Tässä haastattelussa esitetään sama kolmikannan 
kansalaiskiintiöön liittyvä kritiikki kuin edelli-
sessäkin haastattelussa: tavallisten kansalaisten 
löytäminen ei ole helppoa. Toisaalta toimija mää-
rittelee kolmikannan metahallinnan välineeksi, 
”hyväksi kiristyskeinoksi”.  Kuitenkaan tätä sään-
töä ei pidetä järjettömänä, vaan toimija esittää sille 
toimintaryhmän toimintaan liittyvän mielekkään 
selityksen: se pyrkii takaamaan, että toimintaryh-
mä uudistuu uusien osallistujien myötä. ”Pienten 
piirien” eduntavoittelua estävän säännön sijasta, 
tässä sitaatissa kolmikannan tarkoitukseksi mää-
ritellään uudistuminen, jonka voidaan ymmärtää 
palvelevan tehokkuutta. Voidaan ajatella, että uu-
det ihmiset vaikuttavat positiivisesti toimintaryh-
män työtapoihin, ajatteluun, toiminnan muotoihin 
jne. Uudistuminen (tai innovatiivisuus) on siis se 
järki, joka perustelee tavallisten kansalaisten etsi-
mistä ja aktivoimista mukaan. Mutta kuitenkaan 
tilanne ei ole haastattelun mukaan niin hyvä, kuin 
millaiseksi se on tarkoitettu. Säännön käytännön 
toimivuus on kuitenkin kyseenalainen.

Näiden selitysmallien lisäksi haastatteluissa 
esitettiin vielä kolmaskin järkevä selitys kolmikan-
nalle. Sen mukaan kolmikannan järki ei ole niin-
kään osallistujapohjan laajentaminen vaan erään-
lainen turvamekanismi:

”haastattelija: Tosta jotkut muutkin on ollu sitä 
mieltä että toi kolmikanta on niinkun hankalaa 
toteuttaa mutta-

haastateltava: Hankalaa toteuttaa mutta se on 
meidän turva. (niin) Se on niin se ajatus, että 
jossain vaiheessa nämä tulevat niinkun- ovat 
tulleet niin tärkeiksi että nämä halutaan valla-
ta, ja sitä vastaan on suojauduttu. Naapuritoi-
mintaryhmässä, niin niillähän kävi sillä lailla 
et MTK yritti vallata sen hallituksen. He ryntä-
sivät kokoukseen yleiseen kokoukseen suurella 
joukolla ja halusivat vallata omat jäsenensä sin-
ne paikalle. Ja kolmikanta suojeli siltä. Ja siitä 
tuli todella iso riita. Ja se oli todella vaikeeta 
mut siin nähtiin et se oli aivan selkee hyökkäys 
et nyt tästä tulee MTK:n ryhmä. (niin) Eikä siitä 
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sitten tullut. Joo et kyl se on ollu hyvä. Mähän 
oon ite ajatellu että se kolmikanta olis niin että 
kunta olis yks, yhdistykset ois toinen ja yrityk-
set ois kolmas. Ja sen takia mulla on niin vai-
kee ollu niinkun hyväksyä sitä et mikä tää on 
tämä asukas, tämä joku muu. Mutta siihen nyt 
on sit omat perusteensa ja olkoot sitten niinkun 
se on, kyllä senkin kans on pärjätty. Meillä se 
on aika usein ollu entinen kyläaktiivi. Tai siis 
edelleenkin aktiivinen mut ei hallituksen jä-
sen. Et me on tehty jopa niin et joku aktiivinen 
hyvä ihminen on pyydetty et älä hankkiudu 
sinne kylähallitukseen, kylän johtokuntaan tai 
hallitukseen, vaan jää sen ulkopuolelle että me 
saadaan sut sitten tota meidän hallitukseen. 
Näin on tehty kaikessa sovussa. (kyllä) Niin. 
Mutta onneks noi poliitikot on sitten oma juttu 
kun ne on niin valittuja et niitä ei voi ottaa, ne 
ei pysty käyttämään niinkun tätä keinoa. Ja se 
on niin hieno juttu kun se on se tietty järjestys 
vielä, että katotaan ensin se kunnallinen puoli 
että jos ei ole niissä niin sitten voi kelvata niihin 
muihin. ” (haastattelu 2.)

Tämä haastattelukatkelmassa toimintaryhmätyö 
esitetään erityisenä muodollisesti automisten or-
ganisaatioiden kautta toimivana hallintatapana, 
joka aiheuttaa myös toiminnalle erityisiä ongel-
mia. Sitaatin mukaan kolmikannan ensimmäi-
nen järkevä peruste onkin se, että se on käytäntö, 
joka suojelee toimintaryhmää valtaukselta. Tämä 
logiikka tulee esille toimijan haastattelussa esit-
tämästä valtausyrityksen kohteeksi joutuneen toi-
mintaryhmän kertomuksesta. Yhdistyksen yleinen 
kokoushan voi valita kenet tahansa hallitukseen, 
päättämään yhdistyksen asioista, joten kolmi-
kannan tarkoitus on säädellä kokouksen päätök-
sentekoa hallituksen valinnassa. Asian tehnee 
relevantiksi juuri toimintaryhmän rooli hallinta-
verkostona, jolla on julkinen tehtävä. Kun se jakaa 
taloudellisia kehittämisresursseja, voi ajatella, että 
tästä olisi myös mahdollista hyötyä. Niinpä voi-
daan ajatella, että kolmikanta toimii tällaisia tilan-
teita rajoittaen – turvana valtausyrityksiä vastaan. 
Lisäksi sitaattia on mahdollista tulkita myös siten, 
että on olemassa toimintaryhmätyön ulkopuolisia 
tahoja, joilta yleisten kokousten päätösten tekoa 
tulee kolmikannan avulla suojella. Yllä siteeratus-
sa haastattelukatkelmassa mainittu MTK edustaa 
”ulkopuolta”, joka ei tämän ymmärryksen mukaan 
ole suotava toimintaryhmätyön haltija. 

Tietenkin tälle logiikalle voidaan esittää vasta-
väitteitäkin: Jos valtaaja olisi tietoinen kolmikan-
nan vaatimuksista ja esittäisi kokouksessa oman 
ehdotuksensa siitä, ei kolmikanta välttämättä suo-

jelisi toimintaryhmää valtaukselta. Yritys- ja yh-
distys- sekä asukaskiintiöiden täyttäminen tuskin 
olisi vaikeaa millekään päättäväiselle taholle. Kun-
tien yksi kolmasosa sen sijaan on huomattavasti 
vaikeampi täyttää.  On myös epävarmaa, mitä hyö-
tyä valtaajalle toimintaryhmätyön hallitsemisesta 
olisi. Kaikki hankkeet tarkastetaan myös TE-kes-
kuksessa ja hyväksytystäkin hankkeesta tuki mak-
setaan vasta toteutuneista kustannuksista kuitteja 
vastaan. Mutta mahdollista valtaus kuitenkin on 
erityisesti silloin, kun laajat kansalaispiirit alueella 
eivät ole kiinnostuneita toimintaryhmän hallituk-
sen kokoonpanosta. Vähäinen kiinnostus on myös 
edellytys turvamekanismien tarpeelle.   Vaikka 
kolmikannan toiminta turvallisuuskäytäntönä ei 
olisikaan aukotonta, joka tapauksessa kolmikanta 
tekee tämänkaltaisesta kaappauksesta hankalam-
paa. Metahallintatekniikan ei tietenkään tarvitse 
toimia täydellisesti kaikissa tilanteissa, riittää että 
se toteuttaa tavoitteensa, kuten yllä siteeratussa ta-
rinassa esitettiin. Siispä kolmikanta näyttää ratio-
naalisena ohjaamisen käytännöltä. 

Vastaavanlainen järki ja logiikka kolmikannal-
le on esitetty myös maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän pitkäaikaisen pääsihteerin, Eero Uusita-
lon (2009, 175) maaseutupolitiikkaa käsittelevässä 
kirjassa. Siinä kolmikannan tavoitteena sanotaan 
olevan yhden tahon mahdollisten kaappausyritys-
ten estäminen ja toimintaryhmien oman väen on 
Uusitalon mukaan syytä ymmärtää tämä. Toisin 
sanoen sama tapa tuottaa merkitystä kolmikan-
nalle näkyy tässäkin tekstissä. Tämän kaltaisten 
ongelmien huomioiminen on relevanttia käytettä-
essä governance- opeille tyypillisiä epämuodolli-
seen auktoriteettiin perustuvia ja ns. kolmannen 
sektorin toimintaan nojaavia hallinnan keinoja, 
kuten verkostoja. Tällöinhän vastaavan kaltaiset 
ongelmat tulevat aktuaalisiksi, eikä ongelmaa tie-
tenkään ole käytettäessä perinteisiä, hierarkkisia 
valtionhallinnon organisoitumismuotoja. Kol-
mikanta näyttää siis innovatiiviselta ratkaisulta 
yhteen uuden hallinnan ongelmaan. Se määrittyi 
tässä puhetavassa käytännöksi, jonka myötä 
on mahdollista vaikuttaa siihen, ketkä toi-
mintaryhmässä pääsevät päätöksiä teke-
mään ja joka tulee velvoittavaksi juuri rahoitusta 
koskevan sopimuksen kautta (mm. haastattelu 5). 

 Tästä kolmikannan järkevyydestä huolimatta 
tavallisten maaseudun asukkaiden kiintiö vaikut-
taa yllä siteeratussa haastattelussa myös kyseen-
alaiselta, koska sopivien jäsenten löytäminen on 
hankalaa. Sääntöä asukasjäsenistä on mahdollista 
”kiertää” sopimalla yhdistysaktiivien kanssa hal-
litusjäsenyydestä. Kolmikannassahan valvotaan 
vain hallitusjäsenten tämänhetkisiä luottamus-
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toimia yhdistyksissä, kunnissa tai yrityksissä. 
Toiminnan sujuvuuden kannalta – haastatellun 
selonteon mukaan – olisi järkevämpi sellainen 
kolmikanta, johon ei kuulu tavallisia maaseudun 
asukkaita.  

Näiden lisäksi toimija esittää yllä siteeratus-
sa haastattelukatkelmassa myös toisen perusteen 
kolmikannalle. Se rajaa kunnallispoliitikkojen 
valtaa toimintaryhmän hallituksessa, sillä kunta-
kiintiö määrää kuntien edustajien määrän yhteen 
kolmasosaan. Näin ollen kolmikanta voi toimia 
eräänlaisena kunnallispolitiikan syrjäyttämisen 
välineenäkin. Implisiittiseksi jäävä merkitys selon-
teossa on, että tavallisten asukkaiden lisäksi myös 
kunnallispoliitikot ovat ongelmallisia hallituksen-
jäseniä, joskin epäilemättä erilaisesta syystä. 

Haastatteluaineistossa on esitetty kolmikan-
nalle kolme erilasta järkeä, jotka kaikki on mah-
dollista ymmärtää järkevinä selityksinä sille, 
mihin kolmikantakäytännöllä pyritään. Näiden 
selontekojen yksi merkitys on se, että ”ruohonjuu-
ritason” toimijoilla näyttää olevan tarve ymmärtää 
metahallinnan järkeä toiminnassaan. Ja jos sään-
töjen takana oleva järki näyttää olevan epäselvä, 
on sääntö myös altis kritiikille. Ennen kaikkea 
tämä kritiikki kohdistui tässä sellaiseen sääntöön, 
jonka hyötyä toimintaryhmän tavoitteiden toteut-
tamiseen ei ymmärretty. Toisaalta nämä selonteot 
osoittavat myös sen, että ei ole ollenkaan yksise-
litteistä, minkälaisiin vaikutuksiin metahallinnan 
säännöt pyrkivät. Saman säännön voidaan nähdä 
palvelevan tehokkuutta, avoimuutta tai suojella 
hallintaa häiriöiltä. Toki yksi käytäntö voi palvella 
useita eri tarkoituksia. 

Kolmikannan – joko tahattomana tai tarkoi-
tuksellisena – vaikutuksena voidaan myös pitää 
sitä, että se tekee toimintaryhmien hallituksista 
päättävien yhdistysten yleisten kokousten työn 
monimutkaiseksi. Kun hallitusten tulee noudattaa 
kolmikantaa, ei ketä tahansa kiinnostunutta voi-
da valita hallitukseen. Kunkin jäsenen tulee olla 
sopiva johonkin kolmesta kiintiöstä ja kaikkien 
kiintiöiden edustajia tulee olla yhtä monta: yhden 
edustajan valinta vaikuttaa siis siihen, ketä muita 
hallitukseen voidaan valita. (esim. kenttäpäiväkir-
ja 14.11.2007.) Tämän vuoksi hallituksenmuodos-
tusprosessissa valmistelun merkitys korostuu, kun 
jokaiselta tulevalta hallituksenjäseneltä on myös 
kysyttävä suostumus ennen yhdistyksen yleisessä 
kokouksessa suoritettavaa valintaa.   

HALLITUSJÄSENTEN 
VAIHTUVUUSSÄÄNTÖ

Toinen rahoitussopimuksen nojalla toimeenpantu 
metahallintakäytäntö, joka oli tutkimuksen teon 
aikana ajankohtainen ja joka haastatteluissa oli pu-
heenaiheena, oli hallitusjäsenten vaihtuvuussään-
tö. Se määrää hallituksen jäsenen toimikauden 
enintään kuuden vuoden mittaiseksi. Olen nimit-
tänyt tätä käytäntöä myös kuuden vuoden sään-
nöksi. Selitys haastatteluissa esiintyneelle kiinnos-
tukselle on ymmärrettävä: Sääntö astui voimaan 
juuri aineiston keräämisen aikana, vuoden 2008 
alusta. Ja monet haastateltavista joutuivat jättä-
mään hallitustyön tämän säännön nojalla – toiset 
vastoin tahtoaan. Säännön voimaansaattaminen 
aiheutti toimijoiden keskuudessa katkeruutta, 
mutta sitä ei uskallettu jättää noudattamattakaan, 
sillä – kuten eräs erovuorossa oleva hallitusjäsen 
minulle asian ilmaisi – se olisi saattanut merkitä 
rahoituskehyksen riskeeraamista (kenttäpäiväkir-
ja 5.–6.10.2007; 14.11.2007). Voidaan siis tulkita, 
että juuri sopimus oli se metahallintatekniikka, 
jonka avulla vaihtuvuussääntökin pantiin toimeen. 
Mielenkiintoista säännössä on myös, että säännön 
voimaan saattaminen vaati kehittämisyhdistyksi-
en sääntöihin muutoksen. Koska toimintaryhmä 
on muodollisesti vapaa yhdistys, sääntöä ei voitu 
toimeenpanna vain hallinnollisella päätöksellä, 
vaan se vaati yhdistysten vuosikokouksilta muo-
dollisen hyväksynnän. Kun kysymys oli ministe-
riön esittämästä vaatimuksesta, jonka vahvista-
matta jättäminen voisi johtaa sanktioihin, muutos 
sääntöihin meni havainnoinnin kohteena olleen 
yhdistyksen kokouksessa läpi ilman vastalauseita 
(kenttäpäiväkirja 12.12.2007). Vaihtuvuussään-
tö on kolmikannan ohella toinen käytännöllinen 
esimerkki siitä, miten muodollisesti autonomisen 
toimijan, yhdistyksen päätöksentekoa voidaan oh-
jata silloin, kun sen oma intressi on riippuvainen 
hallinnoijan tahdosta.       

Haastattelurungossani ei ollut varsinaista 
kysymystä, joka olisi johdattanut puheen vaih-
tuvuussääntöön. Tarkentava kysymys oli, mutta 
sitä en haastatteluissa esittänyt, paria poikkeusta 
lukuun ottamatta. Sen sijaan haastatellut ottivat 
itse tämän teeman esille joissakin keskusteluista. 
Sitä saatettiin käsitellä esimerkkinä ministeriön 
ohjauksesta tai se saattoi tulla esiin haastattelun 
alussa kysyttäessä toimijan historiaa toimintaryh-
mätyön parissa. Haastatellut antoivat säännölle 
puheessaan monenlaisia merkityksiä. Siihen myös 
suhtauduttiin eri tavoin. Tähänkin metahallinnan 
käytäntöön voi liittää erilaisia merkityksiä, eikä 
sitä voi suoralta kädeltä liittää yhteen tavoitteeseen 
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tai rationaalisuuteen. Ensiksikin hallitusjäsenen 
toiminta-ajan rajoittamisen voitaisiin ajatella pal-
velevan demokraattista intressiä – laajentavan 
osallistumisen mahdollisuuksia yhtä ryhmää laa-
jemmalle joukolle tietyn ajanjakson puitteissa. Täl-
lainen ymmärrys oli itselläni ennen haastatteluja. 
Mutta, kuten kolmikannankin tapauksessa, aineis-
toissa järkeily osoittautui erilaiseksi.   

Yhteensä viidessä haastattelussa käsiteltiin 
vaihtuvuussääntöä metahallinnan tekniikkana. Se 
oli siis suhteellisen paljon keskusteltu aihe aineis-
tossa. Kaikkiaan haastattelupuheessa kuvailtiin 
ainakin kahdenlaista logiikkaa, joilla vaihtuvuus-
sääntö voitaisiin perustella. Ensimmäinen näistä 
koski hallitusjäsenten vaihtuvuutta toimintaryh-
mätyön tehokkuutta edistävänä tekniikkana. Se 
tuli esiin mm. erään hallitusjäsenen haastattelussa 
puhuttaessa hänen omasta historiastaan toiminta-
ryhmässä. Puheen aiheena oli vaihtuvuussäännön 
järkevyys:

” haastateltava: - - Siinä vähän varmaan 
hallituksessakin keskusteltiin sen järke-
vyydestä, että onko järkee vaihtaa tolleen 
hallitusta mutta mun mielestä siin on 
niinkun ihan perusteet ja se on ihan hyvä 
että tavallaan ihmiset vaihtuu ja näin että. 
Mä näin sen niinkun ihan hyvänä asiana. 
Kuitenkin tonkii niinkun tavallaan lainsää-
dännöllisiä asioita, ja se on kuitenkii tom-
monen mitä itte teki siinä tavallaan ohjel-
man alusta loppuun oli, niin kyllähän siinä 
tavallaan oma panos varmaan tuohon työ-
hön on tuotu, että se uusien ihmisten kaut-
ta tulee uusia näkökulmia ja näin edelleen. 
(niin) …” (haastattelu 11.) 

Tässä puheessa vaihtuvuussäännön järki ei ole it-
sestään selvä. Haastateltu kertoi ymmärtäneensä 
sille järkevän perusteen, joka koski hallinnan te-
hokkuutta. Vaihtuvuussääntö pakottaa toiminta-
ryhmän vaihtamaan osallistujia ja uusien ihmisten 
mukana tulee uusia ideoita ja näkökulmia, jolloin 
myös toiminnan tehokkuuden oletetaan lisään-
tyvän. Samanlainen järkeilytapahan oli käytössä 
myös kolmikantaa pohdittaessa. Tässä puheta-
vassa toimintaryhmätyön toimintalogiikaksi ym-
märretään uuden kokeilu ja lisääntyneen innova-
tiivisuuden myötä vaihtuvuussääntökin voidaan 
nähdä järkevänä. 

Tällainen toiminnan innovatiivisuuteen ja 
uusiin ideoihin kytkeytyvä järkeilytapa tuli esiin 
kahden toisenkin haastatellun puheessa (haastat-
telu 12 ja haastattelu 15). Tämä näyttää siis olevan 
laajemminkin hyväksytty selitys sille, miksi vaih-

tuvuussääntö on perusteltu. Kun toimintaryhmän 
toimintalogiikka määrittyi uuden kokeiluksi, ih-
misten vaihtamisen voitiin ajatella olevan jopa 
välttämätön keino toimintaryhmän toimintapojen 
uudistumiseksi (haastattelu 12). Ihmisten vaihta-
misen taustalla on tässäkin siis huoli toiminnan 
tehokkuudesta.  

Kuitenkin tämän järkeilytavan lisäksi haas-
tatteluissa esitettiin vaihtuvuussäännölle myös 
toinen logiikka, joka oli aivan erilainen. Sen otti 
haastatteluaineistossa esille kaksi toimijaa. Kum-
pikin haastatelluista vaikutti puheensa perus-
teella olevan erityisen hyvin perillä ministeriön 
ohjauksesta ja niistä ajatuksista, joilla sääntöä on 
hallinnossa perusteltu. Puhetapa tuli esiin toisessa 
näistä haastatteluista puhuttaessa toimintaryhmiä 
ohjaavasta metahallinnasta:    

“haastateltava:  - - Ja sitten, no esimerkiks 
hallitustyöskentely. Loppumetreillä oli sitten 
se että hallitus ei voi työskennellä niin, kun 
toimittiin, että erovuoro oli se joka vuosi. Niin 
siellä oli se ymmärrys että ei voi yhtäjaksoisesti 
olla hallitustyöskentelyssä tiettyä aikaa, tai me-
nettää- {rahoituksen} Elikkä siinä tämmösiä 
lauseita. Kyllä siinä varmaan ymmärrys jokai-
sella oli että okei, ei voi. Sehän kuvattiin Sytyn 
puolelta ja ministeriön puolelta sitten niin, että 
se on niinkun turva, että jos on hankala tyyp-
pi joka on kehityksen jarruna tai näin, niin se 
saatas pois. Mutta minä en usko siihen. Kyllä 
sitten pitää olla rohkeutta siinä ja keinot, kei-
noja siihen että saahaan käyttöön se. Jos siellä 
yks vastarannan kiiski on niin saatas se toi-
mintatapansa hyödylliseen käyttöön. (niin) Se 
on hirveen hyödyllistä että tuo on vastarannan 
kiiski koko ajan, osattas niinkun kuunnella hä-
nen tarpeitaan ja. Kyllähän se on niinkun sem-
mosen hedelmällisen työskentelyn yks avain. 
Jos ajatellaan niinkun poliittista toimintaa, 
puoluepolitiikkaa, niin sehän perustuu juuri 
näihin vastakkainasetteluihin, joka poikii sen, 
ja siellä aina etsitään se vastakkainen mielipide 
että saahaan, mahollisimman monta kantaa ja 
eikä oo aina vaan se yhteinen mielipide. Sitten 
ja, kun saadaan sitä yhteistä ymmärrystä taas 
niin sehän sehän on herkullisimmallaan sitä 
että siinä voi olla voimakkaitakin vastakkain-
asetteluja (niin) mutta siitä tulee se yhteinen 
juttu. Sehän on herkullisinta. Herkästihän me 
mennään että, tuo on sitä ja. Sitten sitä lähe-
tään tällä tavalla ohjeistamaan, et se voi olla 
semmonen juttu, joka niinkun on hyvin tuhoa-
va.” (haastattelu 14.)
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Tässä haastattelukatkelmassa haastateltu toimija 
esittää, pyynnöstä, esimerkkejä metahallinnan on-
gelmista. Eräänä esimerkkinä toimija kertoo hal-
litusjäsenten vaihtuvuussäännöstä, jonka järke-
vyys määrittyy problemaattiseksi puheessa. Mutta 
kritiikki ei niinkään kohdistu itse sääntöön, vaan 
sen perusteluihin. Lähtökohtana on ymmärrys sii-
tä, että toimintaryhmän toimijoiden keskuudessa 
vaihtuvuus on tärkeää. Kuitenkin toimijan mu-
kaan ministeriö, ja sitä lähellä oleva Suomen ky-
lätoiminta ry (SYTY), ovat esittäneet vaihtuvuus-
säännölle perusteen, joka on erilainen kuin yllä 
esitetyt järkeilyt sen tarpeellisuudesta. Tässä ratio-
naalisuuden muodossa ajatuksena on, että väärällä 
tavalla toimivat tai vääränlaisia mielipiteitä esittä-
vät henkilöt, vastarannankiisket kuten hän muo-
toilee, saadaan viimeistään kuuden vuoden jälkeen 
ajettua toimintaryhmätyön parista pois. Keskeistä 
järkeilyssä on se, että sääntö selitetään tietynlaista 
toimijuutta tai osallistujien eetosta kontrolloivaksi 
tekniikaksi. Toimintaryhmän hallituksenjäsenen 
ei tule olla ”kehityksen jarruna”, ”hankala tyyppi” 
tai ”vastarannan kiiski”. Vaihtuvuussäännön tar-
koituksena on tämän puheen mukaan säädellä toi-
mintaryhmätyöhön osallistuvien toimijuutta.  

Yllä siteerattu toimija kuitenkin kiistää tä-
män selityksen järkevyyden. Hänen mukaansa 
vastarannan kiiskistä ja konfl ikteista voisi olla 
myös hyötyä toiminnalle, ainakin jos kiistankäy-
minen lopulta johtaa konsensukseen. Konfl iktille 
annetaan järkeilyssä arvo ainakin yhtenä proses-
sin vaiheena matkalla konsensukseen. Tällainen 
puhe, jossa konfl iktia arvotetaan edes varovaisen 
positiivisesti, oli ainutlaatuista haastateltujen toi-
mijoiden keskuudessa. Huomattavaa on myös, että 
yllä haastateltu esittää puoluepolitiikan mahdolli-
sena mallina toimintaryhmätoiminnalle. Yksikään 
toinen haastateltu ei liittänyt tällaista merkityksiä 
puoluepolitiikkaan. Sitaatissa vaihtuvuussääntö 
koskee viimekädessä kysymystä, onko osallistujien 
välinen kiistely sallittua vai ei.    

Samankaltainen selitys vaihtuvuussäännöl-
le esitettiin aineistossa myös eräässä toisessakin 
haastattelussa (haastattelu 2). Sen mukaan yksikin 
omia mielipiteitään painokkaasti esittävä ”vasta-
rannan kiiski” saattaa turmella ilmapiirin koko toi-
mintaryhmän hallituksessa. Vaihtuvuussäännön 
tavoitteena on ajaa tällaiset henkilöt pois toimin-
taryhmän hallituksesta. Sääntö tarvitaan myös, 
koska toimintaryhmän työntekijöille tällainen 
hallituksen jäsenten valvominen on mahdotonta. 
Työntekijä, joka yrittää erottaa jotakin hallitusjä-
sentä, on selonteon mukaan itse pian entinen työn-
tekijä. (haastattelu 2.) Tässäkin selonteossa perus-
te vaihtuvuussäännölle on sama kuin se, jonka yllä 

siteerattu toimija on kuullut. Se on viimeinen turva 
vääränlaista subjektiviteettia vastaan. Selvää on, 
että näiden kahden haastatellun toimijan esittämä 
järki vaihtuvuussäännölle ei ole pelkästään heidän 
omaa keksintöään. Samanlainen perustelu esite-
tään myös Eero Uusitalon kirjassa. Sen mukaan 
toimintaryhmien vaihtuvuussäännön tarkoituk-
sena on tiputtaa ”vetelät ja osaamattomat” toimijat 
pois hallituksesta. Sääntö sallii ottaa hyvät halli-
tusjäsenet vuoden päästä takaisin. (Uusitalo 2009, 
175.) Vaikka Uusitalo ei olekaan eksplisiittinen sen 
suhteen, mikä taho hallitusjäsenten kelvollisuutta 
arvioi, hän vaikuttaa varmalta siitä, että toimijoi-
den mukaantuloa on vaihtuvuussäännön avulla 
mahdollista säädellä.   

Ennen kaikkea tämänkaltainen järki edellyt-
tää toimintaryhmän hallituksenjäsenyyden olevan 
konsensusta korostava toimintapositio, ja toisaalta 
liittää toiminnan viimekädessä yksilöihin ja hei-
dän subjektiviteettiinsa kiinnittyväksi tekijäksi. 
Toimintaryhmätoimijan suotava subjektiviteetti 
vaikuttaa konsensuaaliselta, mikä on toki ollut 
uushumanistisessa maaseudun kehittämisajatte-
lussa ideaali jo pitempään (esim. Hautamäki 1979). 
Oikeanlaisen tietoisuuden tuottamisen sijaan vaih-
tuvuussääntö liittyy tähän kehittämisperinteeseen 
toimijuutta varjelevana varotoimenpiteenä, me-
kanismina, joka varmistaa, että sellaiset henkilöt, 
jotka eivät oikeanlaista toimintatapaa edes kuu-
den vuoden kuluessa omaksu, voidaan ajaa pois. 
Toimijuutta on luonnollisesti mahdollista pyrkiä 
muuttamaan myös henkilöitä vaihtamalla, jolleivät 
pehmeämmät tekniikat tehoa. Näin vaihtuvuus-
käytäntöä voidaan tulkita käytännöllisenä ratkai-
suna yksilöiden ajatteluun vaikuttamaan pyrkivän 
hallinnan strategian epäonnistumisiin. Koska asi-
aan on tahdottu säännön kautta reagoida, on syy 
myös olettaa, että asia on ollut hallinnolle oikea 
ongelma.  

Vaihtuvuussääntöä voidaan pitää ongelmalli-
sena metahallintatekniikkana siitäkin syystä, että 
hyvän ja huonon toimintaryhmätoimijan mää-
ritelmät ovat niin epäselviä. On hyvin ongelmal-
lista määritellä ihmisiä ”vastarannan kiiskiksi”, 
”veteliksi” tai ”osaamattomiksi”, kun ei ole esitetty 
selkeää kriteeristöä sille, millainen suotava toimi-
juus on. Niinpä henkilökohtaiset mieltymykset ja 
sattumanvaraiset tekijät voivat vaikuttaa arvioon 
toimijoiden subjektiviteetista, kuten yllä siteerat-
tu toimija mainitsee (haastattelu 14). Kritiikkinä 
voidaan esittää, että jos kriteeristö olisi olemassa, 
vääränlaiset toimijat karsiutuisivat pois jo valin-
tavaiheessa. Kuitenkin on ymmärrettävää, miksei 
sellaista kriteeristöä ole kehitetty. Jos etukäteen 
määriteltäisiin, millaisen tietoisuuden jakavien 
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henkilöiden on mahdollista osallistua hallitustyö-
hön, tulisi toimintaryhmätyön hallinnallinen luon-
ne selkeämmin esiin. Silloin argumentti jokaisen 
muodollisesta mahdollisuudesta osallistua olisi 
vaarassa.     

Tälle vaihtuvuussääntöä koskevalle järkeily-
tavalle voidaan esittää kritiikkiä saman hallin-
nallisen rationaalisuuden sisälläkin. Kuusi vuot-
ta lienee varsin pitkä aika odottaa vääränlaisten 
subjektien poistumista. Lisäksi myös hyveelliset 
toimijat joutuvat määräajan kuluttua lähtemään, 
ja se aiheuttaa heille ainakin harmia. Kenttäpäi-
väkirjassani näkyykin voimakas pettymys siihen 
tapaan, jolla ministeriö toimeenpani kuudenvuo-
densäännön. Kun toimintaryhmätyö on vuosien 
ajan edellyttänyt sitoutumista ja kouluttautumis-
ta vapaaehtoisilta hallituksen jäseniltä (ks. luku 
4.4.1), on toimintaryhmäuran äkillisen katkeami-
sen aiheuttama pettymys ymmärrettävä. Samalla 
sääntöä kuvattiin epäluottamuksen osoitukseksi, 
yhdistyksille autonomian takaavan yhdistyslain 
vastaiseksi sekä bottom-up -periaatteen vastaisek-
si. (kenttäpäiväkirja 14.11.2007.) Toisaalta väärän-
lainen subjektiviteetti on voitu katsoa ministeri-
össä akuutiksi ongelmaksi juuri sen käyttöönoton 
hetkellä, uuden ohjelmakauden alussa. Tällöinhän 
sääntö alkoi vaikuttaa välittömästi, kun monet hal-
litusten jäsenet olivat olleet toimintaryhmätyössä 
jo pitkään. Tässäkin on huomattava se, että hallin-
takäytännön ei toimiakseen tarvitse olla aukoton. 

Vaihtuvuussääntöä voidaankin tulkita osana 
laajempaa hallinnallisten käytäntöjen kokonai-
suutta. Kun kuudenvuoden säännön perusteella 
tuolloin pitkään toimineet toimijat voitiin saada 
pois, antoi se mahdollisuuden valita muita toi-
mijoita heidän tilalleen. On syytä muistaa, että 
kolmikanta mahdollistaa myös henkilövalintoja 
koskevan päätöksen tarkemman valmistelun. Esi-
merkiksi omien havaintojeni mukaan (kenttäpäi-
väkirja 14.11.2007) ymmärrys on se, että yleinen 
kokous ei selviä uuden hallituksen monimutkai-
sesta valinnasta ilman etukäteistä valmistelua. 
Tämän vuoksi väistyvän hallituksen tai toimiston 
on tehtävä esitykset uuden hallituksen jäsenistä, 
mietittävä heidän sopivuuttaan hallituksen jäse-
niksi ja kysyttävä heiltä suostumusta etukäteen. 
Kolmikannan lisäksi hallitusedustajien tulisi edus-
taa tasa-puolisesti aluetta ja sen eri kuntia, ja myös 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon tulisi kiinnittää 
huomioita. Niissä kahdessa toimintaryhmän vuo-
sikokouksessa, joissa olin havainnoitsijana läsnä, 
ei valittu yhtään sellaista henkilöä hallituksen 
jäseneksi, jota ei ennalta laaditussa päätösesityk-
sessä olisi ehdotettu (kenttäpäiväkirja 12.12.2007 
ja 9.12.2008). Toki Suomen 56 toimintaryhmässä 

luultavasti on sellaisiakin, joiden jäsenistön paris-
sa innokkuus hallitusjäsenyyteen on suurempaa 
(esim. haastattelu 5), mutta samat säädökset kos-
kevat kaikkia Suomen toimintaryhmiä. Rahoitus-
sopimuksen nojalla on siis asetettu kaksi metahal-
linnan käytäntöä, kolmikanta ja vaihtuvuussääntö, 
jotka mahdollistavat säädellä sitä, millaisia henki-
löitä autonomisen toimintaryhmän toimintaan 
osallistuu. Toimintaryhmätyö näyttää soveltavan 
innovatiivisesti erästä kehittynyttä liberaalia toi-
mintastrategiaa (Miller & Rose 2008, 212–213).   

Toisaalta on myös ymmärrettävää, että sään-
nöillä halutaan valikoida toimintaryhmätyössä 
mukana olevia ihmisiä – ainakin jos toiminta ym-
märretään normatiivis-teleologisen policyn (ks. 
Palonen 2003a, 175–176) toteuttamisena. Kun toi-
mitaan yhdistysten tai ”kolmannen sektorin” kaut-
ta sekä vapaaehtoisuuden pohjalta, henkilöiden 
valinta on ongelmallisempaa kuin hierarkioiden 
kautta toimittaessa. Myös vapaaehtoisten osallis-
tujien puheessa on näkyvissä ymmärrys LEADE-
Ristä tietyn toimintapolitiikan toteuttamisena. 
Ylhäältä tulevaa ohjausta ei vastusteta silloin, kun 
se ymmärretään hyödylliseksi policyn tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  

4.3.2 HUOLI RYHMÄDYNAMIIKASTA

Eräänlaisena metahallinnan käytäntönä voidaan 
pitää myös teemaa, jonka olen nimennyt huolek-
si ryhmädynamiikasta. Yhteensä kolmessatoista 
haastattelussa keskustelun aiheena olivat toimin-
taryhmän hallituksen yhteistoimintaan tai henki-
löitten keskinäisiin suhteisiin vaikuttavat tekijät. 
Huoli ryhmädynamiikasta -puhetapaan kuuluviksi 
olen luokitellut sellaiset selonteot, joissa puhutaan 
hallituksen toiminnan hengestä tai ilmapiiristä. 
Ryhmädynamiikka liitettiin puheessa usein osal-
listujien yksilöllisiin toimintatyyleihin tai -tapoi-
hin. Samoin hallituksessa vaikuttavasta yhteisöl-
lisyydestä puhuminen saattoi tuoda esiin huolen 
ryhmädynamiikasta.  Ennen kaikkea kiinnostavia 
puhetavassa ovat sellaiset selonteot, joissa ryhmän 
sisäinen dynamiikka määritellään toimintaan vai-
kuttavaksi seikaksi, sitä käytetään hyödyksi tai sen 
puutteitten katsotaan olevan mahdollisia tai suota-
via toiminnan kohteita. Tällöin ryhmädynamiikka 
voidaan nähdä epämuodollisena metahallinnan 
välineenä.  

Keskustelu ryhmädynamiikasta oli yleinen 
tapa tuottaa merkitystä toimintaryhmätoiminnal-
le. Tällaisen puhetavan esille ottoon oli omiaan 
vaikuttamaan myös haastatteluissa esittämäni 
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haastatteluteema, joka kiinnitti huomion ryhmän 
sisäiseen toimintaan. Yhteensä seitsemässä haas-
tattelussa muotoilin hallitustyöskentelyä koskevan 
haastatteluteeman kysymykseksi hallitustyössä 
vallinneessa hengestä, mikä tietenkin johdatti 
keskustelun suoraan dynamiikkaan. Haastatteluja 
tehdessäni olen siis itsekin jakanut huolen ryhmä-
dynamiikasta. Näissä haastatteluissa ryhmädyna-
miikkaa koskeva puhe ei ole tietenkään mikään 
yllätys. Toisaalta haastatellut tarttuivat tähän ky-
symykseen usein aktiivisesti. Kuusi haastateltavaa 
otti itse ryhmädynamiikan puheenaiheeksi esi-
merkiksi osana onnistumisia tai epäonnistumisia 
koskevia pohdintoja. Kaikkiaan voidaan siis sanoa, 
että haastatellut olivat hyvin valmiita keskustele-
maan tästä teemasta. Monille toimijoille ryhmä-
dynamiikka näyttää olevan merkittävä kysymys 
toimintaryhmätyössä tai vähintäänkin he tunnis-
tavat huolen ryhmädynamiikasta aiheelliseksi kes-
kusteluksi.   

Ryhmädynamiikkaa koskevaan puhetapaan 
olen tulkinnut kuuluvaksi puheen toimintaryhmän 
hallituksen koosta. Eräs haastateltu toimija mää-
ritteli toimintaryhmäänsä sekä toimialueen koon, 
että hallituksen jäsenmäärän mukaan (haastattelu 
10). Tällöin myös hallituksen jäsenten määrä – vä-
häpätöiseltä vaikuttava seikka – määrittyi merkit-
täväksi asiaksi. Hänen mukaansa hallituksen so-
piva koko on noin kymmenen henkilöä. Sopivalle 
ryhmäkoolle esitettiin puheessa joitakin perustei-
ta: toissijaisesti rationaalisuus liittyy kolmikan-
nan tekniseen toteuttamiseen, mutta ryhmäkoon 
ensisijaiseksi perusteeksi määrittyi toimintaryh-
mätoiminnan konsensusluonne. Pienemmässä 
ryhmässä keskustelu on helpompaa kuin isossa, 
ja toisaalta pienessä ryhmässä on mahdollista hel-
pommin löytää yhteinen kanta käsiteltäviin asioi-
hin sekä yhteinen arvomaailma, jonka perusteella 
konsensuspäätöksiin on mahdollista päästä. Näin 
sopiva ryhmäkoko palvelee tehokasta asioista 
päättämistä saavutettavan konsensuksen pohjalta. 
Ongelmalliseksi toimija määritteli kymmentä hen-
kilöä suuremmat ryhmät: tällöin toimintaryhmien 
hallituksissa tarvitaan pienempiä työryhmiä, joi-
hin koko hallitus ei osallistu. Toisin sanoen asioi-
den tehokas käsittely nähdään mahdollisena vain 
tarpeeksi pienessä ryhmässä. Toimintaryhmän 
koko määrittyi haastattelussa myös asiaksi, jota 
hallituksen on itse mahdollista säädellä. (haas-
tattelu 10.) Puheen mukaan ryhmädynamiikkaan 
voidaan siis vaikuttaa ryhmäkokoa säätelemällä. 
Samaan asiaan on toki kiinnitetty huomiota myös 
suunnittelun teoriassa: sekä Friedmann (1973) 
että Hautamäki (1979) ovat molemmat pohtineet 
sopivaa ryhmäkokoa ja päätyneet vieläpä jotakuin-

kin samanlaiseen osallistujien lukumäärään kuin 
haastattelu.  

Yhteinen näkemys toiminnasta sekä kon-
sensusta tukeva ryhmädynamiikka määriteltiin 
toimintaryhmätyön kannalta tärkeäksi myös mo-
nissa muissakin haastatteluissa. Se näyttää ole-
van toimintaryhmätyötä koskevan puheen eräs 
läpikulkeva teema, joka tulee esiin monien haas-
tattelukeskustelujen yhteydessä sekä kirjallisissa 
aineistoissakin. Yksi tällainen selonteko tuli esi-
merkiksi esiin haastattelussa puhuttaessa toimin-
taryhmätyötä kohdanneista ongelmista.  Tässä 
tilanteessa toimija esitti kertomuksen huonon ryh-
mädynamiikan vaikutuksista:

”haastattelija: No entäs toinen puoli, mitä on-
gelmia tai epäonnistumisia. 

haastateltava: - - Ryhmän sisällä meillä oli yks 
vuosi oli semmonen kaoottinen vuosi että meil-
lä oli semmonen puheenjohtaja, jonka kanssa 
toimihenkilöt eivät tulleet toimeen ja tuota se 
oli hirveen raskas vuosi ja hankala vuosi. Ehkä 
se vieläkin kummittelee mielessä, oisko siitä 
jo neljä vuotta jo aikaa. - - Siinä niinkun hajos 
luottamus ihan kerrasta. Hallitus piti omia ko-
kouksiaan ja kertomatta työntekijöille. Ja hal-
lituksen sisällä oli porukoita mitkä piti eri ko-
kouksia, työntekijät piti omia kokouksia yksin 
tai yhdessä tai erikseen ja. Et se niinkun räjähti 
ihan, hyvä ettei loppunu kokonaan. Ei kuiten-
kaan, tai ei se ehkä nyt ollu näköpiirissä että 
loppus kokonaan, mutta kuitenkin siis ainekset 
oli siihenkin. (aivan) Et kyllä se oli semmonen 
hölmöys mikä olis etukäteen pitäny pystyä 
välttämään, taitavammalla toiminnalla. Et sii-
nä kun provosoitiin tavallaan kaikki osapuolet, 
kaikki osapuolet yhdessä. (niin) Et se oli moka, 
se jarrutti, jarrutti kyllä toimintaa selvästi. - -” 
(haastattelu 6.)

Toimintaan osallistuvien toimijoiden keskinäiset 
suhteet ja niissä vallitseva luottamus määritellään 
tässä sitaatissa aivan keskeisiksi toimintaryhmä-
työn sujuvan toiminnan kannalta. Haastateltu 
esittää kertomuksen toimintaryhmää kohdan-
neesta ongelmasta, jossa nämä merkitykset käyvät 
ilmeisiksi. Jolleivät hallitus ja toimisto tule keske-
nään toimeen, toiminta voi käydä hyvin raskaaksi 
toimijoille. Hyvät suhteet näyttävät jopa edellytyk-
seltä toiminnan onnistumiselle.  

Tämä puhetapa, jossa nostetaan toimijoiden 
väliset suhteet ratkaiseviksi, tekee toisaalta kiin-
nostuksen ryhmädynamiikkaa kohtaan ymmär-
rettäväksi. Kertomuksessa toimintaryhmä näyt-
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täytyy kyvyttömänä käsittelemään toimijoiden 
välisiä ristiriitoja, ja hallitsemattomat kiistat voivat 
uhata koko toimintaryhmän olemassaoloa. Lisäk-
si mielenkiintoinen havainto puheessa on myös 
se, että ongelman alkusyyksi määritellään tietyn-
lainen yksilö, hallituksen puheenjohtaja, jonka 
kanssa toimihenkilöiden oli vaikeaa tulla toimeen. 
Tämä ryhmädynamiikan liittäminen henkilöön oli 
aineistossa muuallakin yleinen puhetapa. Ryhmä-
dynamiikka näyttäytyy tällöin myös hyvin häiri-
öille herkkänä tekijänä: työskentelyilmapiiri voi 
tuhoutua herkästi vääränlaisen toimijuuden myö-
tä. Jopa yksi henkilö voi sen tuhota. Tämän kal-
taisen häiriöherkkyyden voi tulkita syyksi, jonka 
perusteella osallistumiseen puuttuminen on nähty 
niin tärkeäksi, että siihen on reagoitu mm. rahoi-
tussopimuksen avulla.  

Vaikka ryhmädynamiikka näyttää tässä pu-
heessa pitkälti henkilösidonnaisena, se toisaalta 
määritellään yllä myös tekijäksi, johon voi vai-
kuttaa – tällaiset ongelmat voi välttää taitavalla 
toiminnalla. Tässä haastattelusitaatissa ryhmä-
dynamiikka on siis myös hallinnan kohde, ei vain 
toimintaan vaikuttava olosuhde. Haastattelussa ei 
määritelty tarkemmin, millaista tämä ”taitavampi 
toiminta” olisi, mutta toki sen voi ajatella liittyvän 
toimijoiden parempaan valintaan tai varovaisem-
paan toimintaan toimintaryhmässä. Tämäkin 
ajattelutapa on mahdollista liittää ennen kaikkea 
uuden hallinnan ongelmaksi. Kun verkostoihin pe-
rustuva hallinta ei voi käyttää muodollista valtaa 
kuten hierarkioissa, ovat tällaiset ”pehmeät” hal-
linnan muodot käyttöön jääviä mahdollisuuksia 
hallita toimintaa. Eräs yksityiskohtainen tekniikka 
tällaiseen ryhmädynamiikan hallintaan onkin esi-
tetty itsearvioinnissa (ks. luku 4.3.4).    

Edellä esitetyn haastattelusitaatin lisäksi haas-
tatteluaineistossa esitettiin muitakin selontekoja, 
joissa ryhmädynamiikan tai ryhmän hengen ker-
rottiin antavan mahdollisuuksia toimintaryhmän 
hallitsemiseen tai ohjaamiseen. Esimerkiksi eräs 
haastateltu hallituksenjäsen kertoi havainneensa, 
miten toimintaryhmään kuuluminen vaikuttaa 
siihen osallistuviin ihmisiin. Vaikka ryhmään tu-
levilla ihmisillä on hänen mukaansa usein eri-
laiset lähtökohdat, yhteistyön vaikutukseksi hän 
määrittelee tietyn ”ryhmäytymisen”. Kun ihmiset 
osallistuvat yhteiseen toimintaan, lähtökohtaisis-
ta eroista huolimatta heistä tulee tällöin samoja 
tavoitteita ajava ryhmä, jolle kehittyy yhteinen 
tietoisuus. Ryhmässä toimiminen johtaa yhteisen 
konsensuksen kehittymiseen yksilöiden kesken. 
(haastattelu 16.) Mielenkiintoista on se, että tässä 
toimintaryhmätyön ajateltiin vaikuttavan osallis-
tuviin toimijoihin, eikä ryhmädynamiikkaa liitetty 

vain yksilöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa toi-
mintaryhmätyön sisältöön. 

Kysymys toimintaryhmien hallitusten ryhmä-
dynamiikasta, ja siitä miten tähän on mahdollista 
vaikuttaa, tuli kuvattua eksplisiittisesti erään toi-
mijan puheessa. Tässä selonteossaan hän kuvaili 
negatiivista ryhmädynamiikkaa, kun pyysin kuva-
usta hallituksen toiminnasta: 

”haastateltava: Niistä hallituksista joo. - - Ja 
tota, ensimmäiset hallitukset oli sit sellasia, et 
meillähän oli se kolmikanta toteutu, vaik sillon 
ei ollu virallista kolmikantaa, niin toteutu se et 
joka kunnasta oli se kolme ihmistä. Et meillä 
oli viidentoista hengen hallitus, mut kuitenkin 
se henki siellä sisällä oli semmonen et ei hyväk-
sytä mitään. Et kun ne tuli kokoukseen ovesta 
sisään niin ne sano että kylläpäs on huonoja 
hankkeita tällä kertaa. Ja hallituksen jäsenet 
kaiveli hankkeista huonoja puolia ja me työn-
tekijät kehuttiin niitä ja yritettiin saada ne läpi 
ja saatiinkin ne läpi. Ja kokoukset päätty niin 
et hallituksenjäsenet lähti kotiin ja me, hen-
kilökunta, jäätiin pihalle itkemään. No kaks 
naista. Et tää oli se asetelma. No mähän sitten 
kerran huomasin et näin tää, ja mä pidin halli-
tukselle - - puhuttelun et me ei enää puolusteta 
näitä hankkeita. Et jos te haluatte hylätä niin 
te hylkäätte niitä ja te ootte siitä vastuussa jos 
tää raha jää jakamatta. Ja jos tulee pahaa miel-
tä kun rahaa ei jaeta. - - No se että mä sanoin 
että me ei puolustella yhtään tätä hanketta, et 
se on heistä kii, se autto ihan hirveesti, kun 
me maltettiin pitää suumme kiinni sit kun me 
oltiin hankkeet esitelty, niin he joutuivat kan-
tamaan vastuun.  - - Ja se loppujen lopuks se 
dynamiikka siellä hallituksessa, oli yks sella-
nen joka oli kaikkea vastaan ja toinen joka sitä 
peesas. Ja kun hallituksessa tapahtu muutos 
että se peesaaja jäi pois niin se jäikin yksin se 
vastaanoleva ja seuraavaks sekin jäi pois. - - Ja 
se ei tarvii kun yhen kun se osaa esittää sen sy-
vällä rintaäänellä et hän tietää enemmän kun 
muut. Ja me nähtiin se niin selvästi siellä, no 
sit kun ne kaks oli lähteny pois niin se hallituk-
sen työskentelyhän muuttu ihan toisenlaiseks. 
Ja me päästiin semmoseen työskentelytapaan 
mikä on hirmu hyvä että ollaan niinkun saman 
pöydän ääressä ja samaa porukkaa ja yhessä 
mietitään sitä ja keskustellaan avoimesti. Ja ja 
kirkkaasti.” (haastattelu 2.)

Tässä haastattelusitaatissa esiintyvässä puheessa 
toimija määrittelee ryhmädynamiikkaa monella 
tavoin ja sitaatissa näkyy myös toimijan oma ko-
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kemus toimintaryhmän hallitustyöstä. Hallituk-
sen ryhmädynamiikalle määritellään selonteossa 
keskeinen merkitys toimintaryhmätyön sujuvan 
toiminnan kannalta. Mielenkiintoinen on sitaa-
tin narratiivinen rakenne (ks. Hyvärinen 2010, 
93–94), jonka avulla haastateltu kuvaa, miten 
toimintaryhmän hallituksen sisäinen dynamiikka 
voi muuttua paremmaksi. Aluksi kuvataan huono 
dynamiikka: hallitusjäsenet suhtautuvat kriittises-
ti rahoitettavaksi esitettyihin hankkeisiin, jonka 
haastateltu selitti sillä, että jäsenet ajattelivat ennen 
kaikkea omaa etuaan (haastattelu 2). Vaikka pe-
rimmäisenä syynä huonoon ryhmädynamiikkaan 
onkin kaksi yksilöä, ”vastaanoleva” ja ”peesaaja”, 
se leimaa koko hallituksen työskentelyä. Erityi-
sen vaikealta tällainen toimintakulttuuri näyttää 
toimihenkilöiden kannalta: heillä on velvollisuus 
saada hankkeita rahoitetuksi huolimatta hallituk-
sen negatiivisuudesta. Tilanne näyttää myös hyvin 
ahdistavalta. Kuitenkin sitaatissa keksitään kolme 
keinoa muuttaa tätä negatiivista toimintamallia: 
toimihenkilön vastuullistava puhuttelu, vastuun 
antaminen hallituksen jäsenille sekä huonon dyna-
miikan aiheuttaneiden ”syyllisten” lähtö pois halli-
tuksesta. Kertomuksessa hallituksen vastuullista-
misen seurauksena ryhmädynamiikka muuttuu jo 
paremmaksi. Mutta lopulta dynamiikan muuttaa 
ratkaisevasti se, että kaksi negatiivista toimijuutta 
edustavaa yksilöä lähtee pois hallituksesta. Loppu 
kertomuksessa on onnellinen – toimintaryhmän 
hallituksesta tulee yhteisen tietoisuuden jakava 
ryhmä, jonka dynamiikka on ideaali. 

Ryhmädynamiikka rakentuu puheessa her-
käksi tilaksi, johon pienilläkin tekijöillä on suuri 
vaikutus. Vaikka yksilöt määrittyvätkin puheessa 
keskeisiksi ryhmädynamiikkaan vaikuttajiksi, dy-
namiikka on kuitenkin kollektiivinen ilmiö. Se on 
yksilöiden jakama mentaalinen tila, toimintakult-
tuuri, jolla on tietty jatkuvuus. Se ohjaa osallistu-
jien toimintaa joko positiiviseen tai negatiiviseen 
suuntaan.  Ja mielenkiintoista on se, että yksikin 
yksilö saattaa vaikuttaa negatiivisen ryhmädyna-
miikan kehittymiseen. Samalla tavoinhan yksilöt 
määriteltiin negatiivisen ryhmädynamiikan aihe-
uttajiksi kaikissa muissakin haastatteluissa, joissa 
dynamiikka määriteltiin ongelmalliseksi. Yhdes-
säkään aineiston haastatteluista ei kuitenkaan esi-
tetty yksilöä hyvän ryhmädynamiikan syyksi. 

Siteeratussa selonteossa määritellään myös toi-
mintaryhmän hallituksen ideaali tila, jota nimitän 
konsensuksen ideaaliksi. Se määrittyy ”sama-
na porukkana” ja ”saman pöydän ääressä” olemi-
seksi. Konsensus ei tässä varmaankaan tarkoita 
kaikista asioista samaa mieltä olemista, mutta en-
nen kaikkea se merkinnee yhteisen tietoisuuden 

ja tavoitteen jakamista sekä avointa keskustelua. 
Mutta mielenkiintoista on myös se, että ryhmädy-
namiikkaan voi ja tulee tämän puhetavan mukaan 
vaikuttaa. Ja ennen kaikkea tämä vaikuttaminen 
jää puheessa toimintaryhmän toimiston tehtä-
väksi. Ryhmädynamiikka on tärkeää myös sen 
ajallisen jatkuvuuden vuoksi: hyvä henki periytyy, 
säilyy vaikka hallitukseen tulisi uusia henkilöitä, 
mutta samoin periytyy huonokin. (haastattelu 2.) 
Eli sekä suotavat että epäsuotavat toimintamallit 
ovat ajallisesti kestäviä, mikä luultavasti peruste-
lee ryhmädynamiikkaan puuttumista.

Ryhmädynamiikasta puhuttiin myös monissa 
muissa haastatteluissa, vaikkei niissä dynamiik-
kaa määriteltykään eksplisiittisesti toiminnan 
ohjauskeinoksi. Konsensusta toimintaryhmän 
ideaalina toimintamallina sivuttiin toki niisssäkin 
usein. Keskustelu näissä haastatteluissa koski sitä, 
millainen ryhmädynamiikka estää ja millainen 
mahdollistaa keskustelua. Esimerkiksi erään työn-
tekijän haastattelussa hallituksen puheenjohtajan 
yksilöllinen toimintatyyli määriteltiin erilaisten 
näkemysten esiintuloa vaikeuttavaksi tekijäksi 
(haastattelu 13). Hänen mukaansa tottumus tai 
pelko voi johtaa siihen, että keskustelussa erilaiset 
näkemykset voivat jäädä ilmaisematta. (haastat-
telu 13.) Tällöin konsensuksen ideaalin voi nähdä 
estävän vapaata keskustelua, mikä asettaa tietyn 
kyseenalaisuuden myös konsensusideaalin ylle. 
Tapa olla asioista samaa mieltä voi vähentää osal-
listujien vaikutusmahdollisuuksia. Toisaalta ryh-
mässä toimimisen voi sanoa asettavan vaatimuk-
sia myös osallistujille. Eräs haastateltu esitti, että 
oman mielipiteen esille tuominen vaatii uskallusta 
pitää puoliaan (haastattelu 9).  

Henkilökohtaisen toimintatyylin lisäksi osal-
listumisen ongelmia voitiin selittää muutamilla 
muillakin tekijöillä. Sellaisia seikkoja, joiden ker-
rottiin vaikkeuttavan keskusteluun osallistumista, 
olivat ainakin osaaminen (tai sen puute) sekä su-
kupuoli. Ensiksikin tietty kompetenssi, toiminnan 
ymmärtäminen tulkittiin eräässä haastattelussa 
edellytykseksi täysipainoiselle osallistumiselle toi-
mintaryhmän hallituksen toimintaan (haastattelu 
15). Toimija kertoi, että ”maallikolle” kestää tietyn 
ajan ennen kuin hän ymmärtää, mistä toiminta-
ryhmätyössä on kysymys. Ennen sitä hän on kuin 
”liisa ihmemaassa” (haastattelu 15). Ymmärrystä, 
tietämystä ja siitä seuraavia toimintamahdolli-
suuksien avautumista auttaa haastatellun mukaan 
myös mahdollinen ammatillinen kokemus. Jos 
henkilö on siviiliammattinsa kautta tekemisis-
sä maaseudun kehittämiseen liittyvien asioiden 
kanssa, hänellä on selkeästi paremmat lähtökoh-
dat osallistua keskusteluun myös toimintaryh-
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män hallituksessa. Samankaltaisen kokemuksen 
toi aineistossa esille myös eräs toinen haastateltu 
(haastattelu 5).  Erityisesti niin sanottujen taval-
listen asukkaiden lähtökohdat osallistua ja saada 
äänensä kuuluville voivat siis olla selvästi huonom-
mat kuin kolmikannan muilla ryhmillä. Asiantun-
temus vaikuttaa oman havainnointikokemukseni 
perusteella keskeiseltä osallistumisen mahdollis-
tajalta. Erityisesti silloin, kun käsitellään maaseu-
tuohjelmaa, hallintoa, säädöksiä tai muita toimin-
taryhmätyön ”teknisiä” aspekteja, keskusteluun 
osallistuminen edellyttää vahvaa tietämystä. Sen 
sijaan yksittäisten hankkeitten tarpeellisuudesta 
puhuttaessa en tälläista huomiota tehnyt. Tämä on 
teema, jonka myös Brans (1997, 395) on nostanut 
esille: epätasaisesti jakautunut asiantuntemus voi 
verkostoissa olla tekijä, joka johtaa osallistujien 
kannalta tosiasiallisesti erilaisiin vaikutusmahdol-
lisuuksiin silloinkin, kun osallistujat muodollisesti 
ovat tasa-arvoisia.      

Toinen kysymys, johon toimintaryhmätoimi-
jan mahdollisuus osallistua toimintaryhmän työs-
kentelyyn haastatteluissa liitettiin, on sukupuoli. 
Ainakin yksi toimija (haastattelu 17) määritteli 
miesten toiminnan ja tyylin sellaiseksi, että se voi 
haitata naisten mahdollisuutta osallistua keskuste-
luun. 

Kaikissa yllä käsitellyissä haastatteluissa ryh-
män jäsenten keskinäiset suhteet on määritelty 
jollakin tavoin toimintaan vaikuttavaksi tekijäksi. 
Puhe sekä yksilöiden vaikutuksista ryhmädyna-
miikkaan että ryhmädynamiikan vaikutuksista 
yksilöiden toimintamahdollisuuksiin viittaa sii-
hen, että yksilö ei ole toimijana ongelmaton. Pelkkä 
mukanaolo ei vielä takaa sitä, että osallistujalla oli-
si mahdollisuutta vaikuttaa toimintaan. Myöskään 
osallistujilla ei välttämättä koeta olevan itsestään 
selvästi tasavertaista asemaa, vaan monet seikat 
kuten persoonallisuus, sukupuoli ja asiantuntemus 
määrittyvät puheessa tekijöiksi, jotka voivat vai-
kuttaa siihen minkälainen on yksittäisen toimijan 
mahdollisuus vaikuttaa. Toimintaryhmillä on hal-
litustyöskentelyn oppaan mukaan (maa- ja metsä-
talousministeriö 2004, 10) vapaus määritellä itse 
toimintatapansa. Yksityiskohtaisia ohjeita siitä, 
miten toimintaryhmän hallituksessa tulisi toimia, 
ei ole hallinnosta asetettu. Näin ollen ryhmädyna-
miikka jää toimintaryhmien huoleksi.  

Kaikkiaan kysymys ryhmädynamiikasta 
näyttäytyy haastatteluaineistossa tekijänä, joka on 
keskeinen toimintaryhmätoiminnassa. Harmoni-
nen ja kiistaton toiminta näyttää olevan keskeinen 
ideaalitila, jota epämuodollisilla keinoilla on mah-
dollista tavoitella. Se, että konsensus on ideaalitila, 
tarkoittaa aineistossa myös sitä, että arkipäiväises-

sä toimintaryhmässä nähtiin dynamiikan osalta 
myös ongelmia: ryhmäpaine ja yksimielisyyden 
vaatimus voivat vaikeuttaa keskustelua silloin, kun 
toimijoiden välillä on intressiristiriitoja tai muita 
jännitteitä. Toisaalta ryhmädynamiikka kiinnit-
tyy puheessa mielenkiintoisella tavalla yksilöön. 
Negatiivinen dynamiikka on kaikissa ongelmien 
kuvauksissa määritelty yksilöiden persoonan tai 
tyylin kollektiiviseksi seuraukseksi. Voidaan tul-
kita, että silloin kun ideaali ei vastaakaan todelli-
suutta, tarvitaan syyllinen, joka selittää ongelman. 
Tällainen selitys on yksilö, joka ei jaa ideaalia 
subjektiviteettia – yhteistä tietoisuutta ja tavoi-
tetta. Näin ajatus ideaalitilasta voi säilyä edelleen 
eheänä ja todellisuudessa esiintyvät konfl iktit se-
littää pois. Toisaalta mielenkiintoista on myös se, 
miten ryhmätyön ajateltiin vaikuttavan yksilöihin, 
”ryhmäyttävän” heitä. Niinpä yksilö määrittyy pu-
heessa, sekä ryhmädynamiikan syyksi, että sen 
seuraukseksi. Nämä havainnot ovat mielenkiin-
toisia erityisesti (liberalistisen) yksilöä koskevan 
essentialismin – sellaisen oletuksen, että toimijuus 
on lähtökohtaisesti tai itsestään selvästi yksilöä 
koskeva ominaisuus – kannalta (ks. Hänninen 
1998, 115). Tämän analyysin perusteella toiminta-
ryhmässä toimivaa yksilöä ei voida olettaa atomis-
tiseksi, vapaaksi toimijaksi intresseineen ja prefe-
rensseineen, vaan monet ryhmään liittyvät tekijät 
vaikuttavat puheessa hänen toimintaansa ja sen 
mahdollisuuksiin. Ja muutamissa haastatteluissa 
nämä tekijät määrittyvät myös voimaksi, jonka 
avulla toimintaa on mahdollista hallita. Tosin sel-
keä strategia dynamiikalla hallintaan esitettiin 
vain parissa haastattelussa, enkä voi sanoa sellais-
ta tavoittaneeni kenttähavainnoissakaan. Ryhmä-
dynamiikan käyttö hallintakäytäntönä (jos se edes 
on tiedostettua) toiminee niin hienovaraisin käy-
tännöin, että sen havainnoiminen on vaikeaa.   

Toisaalta huolta ryhmädynamiikasta on mah-
dollista tulkita tunnetun sosiaalipsykologisen 
ryhmäprosesseja koskevan tutkimuksen kautta. 
Sen sijaan, että osallistujat vaikuttaisivat ryhmän 
toimintaan, pienryhmien on kirjallisuudessa ha-
vaittu vaikuttavan myös osallistujiin ja toisaalta 
pienryhmien dynamiikkaa on pyritty operationa-
lisoimaan myös ryhmien toiminnan ohjaamisen 
keinoksi (Cooke 2001). Erityisesti suunnittelun 
kirjallisuudessa ilmaistu tahto rajoittaa ryhmien 
kokoa viittaa pyrkimykseen käyttää pienryhmä-
dynamiikkaa hallintatekniikkana. Voitaisiin myös 
ajatella, että haastateltujen puheessa ilmenevä 
konsensuksen ideaali heijastelee kommunikatii-
visessa suunnittelun teoriassa olevaa pyrkimystä 
sellaiseen ei-poliittiseen yhteiseen ymmärrykseen, 
jonka perustalle rationaalisen ja yhteistä intressiä 
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edustavan suunnitelman voisi rakentaa. Esimer-
kiksi Healeyn (1992, 1998) tai Hautamäen (1979) 
teksteissä pyrkimys saavuttaa osallistujien kesken 
tällainen epäpoliittinen konsensus on ilmeinen. 
Kuitenkin voidaan tulkita, että tällainen ideaali on 
toimintaryhmätyön käytännössä kohdannut on-
gelmia, joita ratkaisemaan tarvitaan erilaisia tek-
niikoita. Yhtenä tällainena voitiin nähdä hallitus-
jäsenten vaihtuvuussääntö (ks. luku 4.3.1.), toisena 
tekniikkana voidaan tarkastella toimintaryhmä-
koulutusta (ks. lukus 4.3.3.), mutta ennen kaikea 
itsearvioinnista löytyy pitkälle viety konsensusta 
tavoitteleva hallinnointitekniikka (4.3.4.)

4.3.3 TOIMINTARYHMÄKOULUTUKSET 

Edellä esiteltyjen käytäntöjen lisäksi eräs metahal-
linnan käytäntö, josta haastatteluissa puhuttiin, on 
koulutus. Toimintaryhmien koulutus on ohjelma-
kaudella 2007–2013 Seinäjoella toimivan maaseu-
tuverkostoyksikön vastuulla. Tosin usein koulutus-
ten varsinainen sisältö ja järjestely on kilpailutettu 
joillekin muille organisaatioille, kuten konsulteille. 
Tässä alaluvussa tutkin aineistojen perusteella, 
millainen merkitys koulutuksella voidaan nähdä 
toimintaryhmien metahallintatekniikkana. 

Koulutuksen merkitys metahallintatekniikka-
na koskee luonnollisesti kysymystä, mitä toimin-
taryhmätoimijoille halutaan opettaa. Toiminta-
ryhmäkoulusta käsiteltiin haastatteluaineistossa 
neljässä haastattelussa. Koulutusta koskeva puhe 
liikkui usein samanlaisen teeman ympärillä, kuin 
kolmikantaa ja vaihtuvuussääntöä koskeva puhe: 
siinä etsittiin hallinnalle järkeä ja logiikkaa. Kysy-
mys ei välttämättä ole yksiselitteinen. Esimerkik-
si eräs haastateltu pohti koulutusten merkitystä, 
mutta kertoi sellaisia koulutuksiakin olleen, joiden 
järkeä hän ei ymmärtänyt. (haastattelu 1.) Toisaal-
ta koulutusten merkitystä perusteltiin erään toi-
mintaryhmän työntekijän haastattelussa hyötynä-
kökohdalla, joka ei liittynyt tiedonvälitykseen. Sen 
sijaan osallistuminen niihin oli haastattelun mu-
kaan kokonaisvaltainen elämys: koulutuksiin osal-
listuminen auttaa ymmärtämään millaisen koko-
naisuuden osa toimintaryhmä ja sen toiminta on. 
Erityisesti tämä muutos määriteltiin tarpeelliseksi 
hallitusjäsenten tietoisuuden kannalta. (haastatte-
lu 6.) Samassa hengessä eräs toinen haastateltu ku-
vasi koulutuksiin kokoontuvaa väkeä ”LEADER-
heimoksi” (haastattelu 9). Laajempi ymmärrys 
toimintaryhmätyön kokonaisuudesta epäilemättä 
vaikuttaa yksittäisten toimintaryhmäaktiivien kä-
sitykseen itsestään ja toimintansa merkityksestä. 

Toimintaryhmäkoulutusten sisällöstä voidaan saa-
da ymmärrystä myös julkaistujen dokumenttien 
avulla. Maaseutuverkosto on julkaissut Internet-
sivuillaan kaikki toimintaryhmien koulutuksessa 
käytetyt materiaalit (Maaseutuverkosto 2009). 
Koulutuksia on suunnattu sekä toimintaryhmien 
hallituksille, että toimistojen työntekijöille. Ope-
tustilaisuuksien aiheena on ollut mm. kansain-
välisyys ja kansainväliset LEADER-hankkeet, 
toimintaryhmätyön laatu, toimintaryhmätyön ke-
hittäminen, toimintaryhmien hallitusten jäsenten 
koulutus, osallistavat työkalut ja paikallistoimijoi-
den viestintä. Temaattisesti löysemmin rajattuja 
koulutustilaisuuksia ovat toimintaryhmien neu-
vottelu- ja kevätpäivät. Tämän lisäksi yksittäiset 
esitelmät ovat käsitelleet monia muitakin teemoja.

Koulutuksia tarkaseltaessa keskeisimpänä ai-
heena näyttäytyvät Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman hallinto ja sen prosessit, ra-
hoitusta koskevat säädökset sekä hankkeisiin liit-
tyvä lainsäädäntö. LEADERin teknistä toteutta-
mista koskevat esitelmät ovat epäilemättä saaneet 
koulutuksissa keskeisen sijan. Esimerkiksi virka-
miehet puhuivat vuosina 2008 ja 2009 toiminta-
rahan hyväksyttävistä kustannuksista, maaseu-
tuohjelman toimeenpanosta, sopimusoikeudesta, 
hanke- ja yritystukien maksamisesta sekä yritys-
tuista Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmassa (Parviainen 2009; Ikonen 2009; Palmi 
2008; Martikainen 2008). Arvioinnista ja laatu-
työstä on esitetty muutamia esitelmiä (esim. Mur-
tomäki 2009; Wade 2008 ja Kangasharju 2008). 
Toimintaryhmän rooli osana Manner-Suomen 
maaseutuohjelman toteutusta edellyttää erityises-
ti toimintaryhmien työntekijöiltä ohjelman tunte-
mista, ja niinpä ohjelmaa käsittelevää koulutusta 
voidaan pitää jopa ennakkoehtona ohjelman toi-
mintaa ohjaavalle vaikutukselle.   

Varsinaisesti toimintaryhmien hallituksille 
suunnattuja koulutusmateriaaleja sivuilla on usei-
ta. Niissä esitellään mm. toimintaryhmätyötä ja 
LEADER-periaatteita, hallituksen rooleja ja tehtä-
viä, Maaseutuohjelmaa ja sen hallinnointia, ajan-
kohtaisia asioita, sekä maaseutuviraston ja maa-
seutuverkoston organisaatioita ja toimintaa sekä 
lainsäädäntöä, joka vaikuttaa toimintaryhmän 
hallituksentyöskentelyyn (esim. Petrell 2008; Sih-
vola 2008; Rossi 2008; Markkola 2009; Kolhinen 
2009).  Nämä tekstit ovat mielenkiintoisia siksi, 
että niiden tavoitteena on vaikuttaa siihen, miten 
toimintaryhmien hallitustenjäsenet ymmärtävät 
toimintaryhmätoiminnan. Monissa niissäkin on 
melko tekninen ote ja painopiste näyttää olevan 
maaseudun kehittämisohjelman hallinnoinnin 
esittelyssä. Yleistä näille kuitenkin on, että pääpai-
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non ollessa hallinnon työssä, niissä esitellään myös 
LEADER-toiminnan periaatteita (Sihvola 2008; 
Rossi 2008). Petrellin (2008) esityksessä aiheena 
on toimintaryhmän hallitustyötä säätelevä lain-
säädäntö: yhdistyslaki, hallintolaki, julkisuuslaki, 
kielilaki, kirjanpitolaki ja -asetus, työlainsäädän-
tö, tuloverolaki, arvonlisäverolaki sekä rahoittajan 
päätökset. Kolhisen (2009) esitys poikkeaa näistä 
ja on siksi mielenkiintoinen. Esityksessä määritel-
lään LEADER-toimintaa niin ikään periaatteiden 
kautta, mutta esitys on selvästi tehty maallikoille 
ja kirjoitettu helppotajuiseksi. LEADER määritel-
lään tässä paikallislähtöiseksi, alhaalta ylös suun-
tautuvaksi innovatiiviseksi kumppanuudeksi sekä 
kehittämisen välineeksi. Vaikkei tekninen hallinta 
olekaan sen keskeisintä sisältöä, välineellisyys tiet-
tyjen policy-tavoitteiden suhteen on ilmeistä siinä-
kin.  

Toisaalta koulutus voidaan – ainakin muuta-
man esityksen perusteella – katsoa myös konsen-
suksen ideaalia tukevaksi käytännöksi. Erityisesti 
kiinnostava on osallistavia kehittämiskäytäntöjä 
esitellyt Jela Tvrdona (2007; 2008a; 2008b), slo-
vakialainen konsultti, joka eräässä materiaaleis-
ta esittelee itsensä toimintakyvyn rakentamisen 
(capacity building) ekspertiksi. Hänen esitystensä 
perusteella toimintaryhmätyö näyttää eri toimija-
tahojen ja kumppanuuksien suhteitten hallitsemi-
seen ja erityisesti konfl iktien säätelyyn pyrkivältä 
toiminnalta. Spesifi sti kumppanuuksiin keskitty-
vässä esityksessä hän käsittelee konfl ikteja (Tvr-
dona 2008a). Kouluttajan mukaan konfl iktit ovat 
toisaalta luonnollisia ihmisten välisissä suhteissa, 
mutta ne ovat myös haitallisia koska estävät ke-
hitystä ja vähentävät ihmisten hyvinvointia. Ne 
tulee poistaa toimintaryhmätyön piiristä mm. li-
säämällä kommunikaatiota ja verkostoitumista 
sekä kumppanuutta. Erityinen konsensuksen ide-
aali, joka näyttää yhdeltä toimintaryhmätyön lä-
pikäyvältä ymmärrykseltä, on tämän koulutuksen 
keskeinen sisältö. Se viittaa siihen, että konsen-
suksen ideaali ei ole vain haastattelutilanteen 
tuottama merkitys, vaan toimijoiden keskinäiset 
suhteet ovat olleet aiheena ainakin yhdessä koulu-
tuksessa. 

Kuluvan kauden koulutusmateriaalien perus-
teella on ilmeistä, että tekninen tietämys ja hallin-
torooli korostuvat toimintaryhmäkoulutuksissa. 
Tämä on ilmeistä myös hallituksen toimintaa kos-
kevassa koulutuksessa. Muutamissa hallituskoulu-
tuksissa tosin (esim. Rossi 2008; Sihvola 2009) on 
hallinnoinnin esittelyn lomassa määritelty toimin-
taryhmän ja toimijoiden rooleja. Näiden esitysten 
perusteella on mahdollista saada käsitystä maa- ja 
metsätalousministeriön kannasta siihen, millai-

nen toimintaryhmän hallituksen ja yksittäisen jä-
senen rooli tulisi olla. 

4.3.4  ITSEARVIOINTI 

Haastatteluissa puheen ja ajattelun kohteena ol-
leiden ohjauskäytäntöjen lisäksi eräs mielenkiin-
toinen metahallinnan tekniikka on itsearviointi. 
Kukaan haastatelluista ei ottanut sitä puheeksi, 
enkä haastattelijanakaan siitä kommentteja kysy-
nyt. Kenttäpäiväkirjassani on kuvattu itsearvioin-
tia, sillä se oli yksi meneillään ollut prosessi, jota 
toimintaryhmä toteutti havainnointijakson aikana 
syksyllä 2007 ja keväällä 2008. Lisäksi itsearvi-
ointia on käsitelty toimintaryhmän hallitustyön 
oppaassa (maa- ja metsätalousministeriö 2004, 
29), ja ministeriö on julkaissut ainakin kaksi opas-
ta toimintaryhmien itsearvioinnin toteuttamiseen 
(Keränen 2003 ja Vehmasto, Vuorio ja Lahtinen 
2003). Oppaat on toteutettu konsulttityönä ja Päivi 
Pylkkänen (2008, 224–225) on artikkelissaan jo 
aikaisemmin käsitellyt niitä hallinnan analytiikan 
näkökulmasta. Seuraavassa käsittelen näissä op-
paissa tuotettua ymmärrystä itsearvioinnista me-
tahallinnan käytäntönä. Havainnoinnin kohteena 
olleen toimintaryhmän itsearviointi ei noudatta-
nut tarkalleen näiden oppaitten ohjeita, mutta joka 
tapauksessa havainto osoittaa, että itsearviointikin 
otetaan toimintaryhmätyössä vakavasti ja siihen 
halutaan panosta myös resursseja (esim. kenttä-
päiväkirja 14.11.2007.) Sen toteuttaminen on myös 
jonkinasteinen velvoite, joka toimintaryhmille an-
netaan hallinnon taholta.     

Toimintaryhmien hallitustyöskentelyn opas 
(maa- ja metsätalousministeriö 2004, 29) määrit-
telee itsearvioinnin olennaiseksi osaksi toiminta-
ryhmätyötä. Työhön kuuluu aika ajoin pysähtyä 
miettimään, ”mitä on opittu” ja ”missä mennään”. 
Oppaan mukaan itsearviointi voi kohdistua toi-
mintatapoihin tai tuloksiin tai molempiin. Itsear-
vioinnin järkeä kirjasessa määritellään siten, että 
”[i]tsearviointi avaa jokaisen silmät näkemään 
oman roolinsa toimintaryhmätyössä.” (mt.) Sen ta-
voitteena siis on tuottaa toimintaryhmätoimijasta 
hänen oman ajattelunsa kohde. Jos itsearvioinnit 
onnistuvat pyrkimyksessään, toimintaryhmätoi-
mija alkaa aktiivisesti ja systemaattista tekniikkaa 
noudattaen pohtia ja järkeillä omaa identiteettiään 
ja toimintaansa nimenomaisesti toimintaryhmä-
toimijana. Itsearviointi määritellään oppaassa 
vapaaehtoiseksi mutta kuitenkin ”terveelliseksi” 
käytännöksi, jolla muutetaan ja uudistetaan toi-
mintatapaa. (mt.) Erityisen yksityiskohtaisena ja 
hienojakoisena tekniikkana itsearviointia ei halli-
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tustyöskentelyn oppaassa esitetä, mutta sitä sofi s-
tikoidummalta käytännöltä itsearviointi näyttää 
kahdessa tähän tarkoitukseen tehdyssä oppaassa: 
Toimintaryhmäjoukkueen pelikirjassa (Vehmasto 
ym. 2003) ja Itsearviointityökirjassa toimintaryh-
mien käyttöön (Keränen 2003). 

Toimintaryhmäjoukkueen pelikirjassa avau-
tuu yksityiskohtainen tekniikka toimintaan osal-
listuvien yksilöiden toimijuuden arvottamiseen 
ja kehittämiseen. Kirja nojaa kielenkäytössään 
joukkuepelien termistöön, kuten sen otsikostakin 
voi jo päätellä. Toimintaryhmä määritellään jouk-
kueeksi, ryhmäksi johon kuuluvat hallitus ja hen-
kilöstö. Jokainen yksilö on kirjassa pelaaja ja muut 
mukana olevat ovat kanssapelaajia. Erityisessä 
asemassa ovat toiminnanjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja. Heidät kirja määrittelee pelaajaval-
mentajiksi. Muita joukkueita ovat alueen muut ke-
hittäjätahot. Sponsoreiksi määritellään rahoittajat, 
TE-keskukset ja maa- ja metsätalousministeriö. 
Kannattajiksi nimitetään toimintaryhmän jäsenis-
töä. Voitot puolestaan ovat onnistumisia, tappiot 
ryhmää kohdanneita vaikeuksia. (Vehmasto ym. 
2003, 28.) Toimintaryhmätoiminnan vastuuta-
ho (maa- ja metsätalousministeriö) määritellään 
kirjan johdannossa myös Toimintaryhmä-liigan 
kansalliseksi johdoksi (mt., 6), jonka tavoitteena 
on nostaa liiga hyvään kansainväliseen pelitasoon. 
Valmentaja puolestaan on itsearviointiharjoituksia 
vetävä ulkopuolinen konsultti. Näillä urheilusta 
lainatuilla termeillä pelikirja rakentaa toiminta-
ryhmätyöstä joukkuepelin metaforan, jolla kirjas-
sa operoidaan. Perusteeksi tällä valinnalle esite-
tään vaikea sosiaalisen pääoman käsitteistö, joka 
on haluttu kääntää kansanomaiselle kielelle. So-
siaalinen pääoma tieteellisenä käsitteenä edustaa 
totuusdiskurssia, johon Pelikirja asiantuntemuk-
sensa perustaa. Pelitermit myös auttavat toimijoi-
ta katselemaan omaa toimintaansa tavoitteitten 
kannalta relevantimmasta näkökulmasta. (mt., 6.) 
Subjektin työstäminen oman ajattelunsa kohteeksi 
on siis keskeinen tavoite tässä tekstissä ja sitä kie-
lenkäyttökin palvelee.  

Kirjan tarkoituksena on opastaa toimintaryh-
mien hallituksia sekä hankkeita itse arvioimaan 
ryhmänsä sosiaalista pääomaa. Tekstin järkeily 
kohdistuu siis toimintatapaan, ei suoranaisesti 
tuloksiin. Sosiaalinen pääoma puolestaan määri-
tellään yksinkertaisesti yhteispelitaidoiksi. (mt., 
6.) Ensin esitellään ”kuntotestaus”, kyselylomak-
keiden avulla tehtävä ”yhteispelitaitojen” kartoi-
tus, jossa mitataan toimijoiden suhtautuminen 
erilaisiin väittämiin. Tulokset esitetään numeraa-
lisessa muodossa ja niistä lasketaan koko ”joukku-
een” keskiarvo kuhunkin mitattavaan asiaan. Sen 

jälkeen pelikirja esittelee yhteensä kuusitoista yk-
sityiskohtaista ryhmätyönä tehtävää harjoitusta, 
joilla näitä yhteispelitaitoja voidaan kohentaa toi-
mintaryhmän hallituksen sisällä. 

Pelikirja määrittelee yhteispelitaidot sekä ryh-
män että yksilön näkökulmasta viisikohtaiseksi 
sosiaalisen pääoman mittaristoksi. Näitä ovat: 1) 
luottamus, 2) identiteetti, 3) kumppanuus, 4) tahto 
ja 5) oppiminen. Yksilön (pelaajan) näkökulmas-
ta luottamus määritellään fyysiseksi ja psyykki-
seksi turvallisuudeksi eli ”peliturvallisuudeksi”. 
Ryhmän (joukkueen) näkökulmasta luottamus 
merkitsee reilun pelin henkeä – joukkueen yhtei-
siä arvoja ja normeja sekä yhteisiä pelisääntöjä ja 
toimintatapoja. Identiteetti määritellään yksilön 
tasolla pelaajakehitykseksi, fyysiseksi ja psyyk-
kiseksi olemukseksi ja ryhmän tasolla voitoiksi ja 
tappioiksi. Tämä merkitsee joukkueen voitto- ja 
tappiohistorian, nykykunnon ja peliympäristön 
tuntemusta. Kumppanuus määritellään yksilön 
tasolla pelipaikaksi eli suhteeksi muihin pelaajiin, 
muihin liigapelaajiin sekä kannattajiin ja sponso-
reihin. Ryhmän tasolla se määritellään yksittäisen 
pelaajien tietojen ja taitojen käytöksi eri tilanteissa, 
toiminnan suunnitelmallisuudeksi ja sitoutumi-
seksi ja muiden tahojen kanssa tehtäväksi yhteis-
työksi. Tahto puolestaan määritellään yksilön pe-
laajauraksi – päämääräksi pelaajana ja vastuuksi 
yhteisestä päämäärästä. Ryhmän tasolla tahto 
määritellään sisuksi, siis joukkueen tahtotilaksi, 
tavoitteeksi ja pelistrategiaksi, toiminnan suunni-
telmallisuudeksi ja sitoutuneisuudeksi toimintaan 
sekä resurssien hankinnaksi. Viimeinen aspekti, 
oppiminen, määritellään yksilön tasolla valmen-
nukseksi, omiksi pelitaidoiksi ja tiedoiksi, näiden 
arvioinniksi ja omaksi treeniohjelmaksi, sekä ryh-
män tasolla joukkueen pelitaitojen seurannaksi ja 
arvioinniksi ja tietojen ja taitojen jatkuvaksi kar-
tuttamiseksi. (Vehmasto ym. 2003, 8.) Pelikirjan 
keskeisin teoreettinen perusta, sosiaalinen pääoma 
on siis kirjassa purettu tällaisiksi indikaattoreiksi, 
joilla sosiaalisen pääoman ”määrää” voidaan toi-
mintaryhmän hallituksen keskuudessa mitata, ja 
jota voidaan harjoituksilla myös kehittää.  

Pelikirjan liitteessä kaksi on esitetty lomak-
keet yhteispelitaitojen itsearviointia varten (mt., 
30–34). Yhteensä on esitetty viisi lomaketta, yksi 
kutakin sosiaalisen pääoman aspektia varten. Jo-
kaisessa lomakkeessa on yhdeksän tai kahdeksan 
väittämää, joita jokainen toimintaryhmän jäsen 
arvottaa kuusiportaisen Likertin asteikon avulla. 
(1= täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä.) Kul-
lekin väittämälle vastauksissa annetuista arvoista 
lasketaan keskiarvo, ja lomakkeen väittämien saa-
masta keskiarvosta lasketaan vielä koko teeman 
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keskiarvo. Näin saadaan jokaisesta teemasta tun-
nusluku tai ”arvosana” (1–6), joka indikoi kunkin 
sosiaalisen pääoman aspektin tasoa koko ryhmän 
sisällä. Vastauksista voidaan laskea myös keski-
hajonta, joka kertoo, missä kysymyksissä toimijat 
ovat olleet eniten erimielisiä (mt., 10). 

Lomakkeiden väittämät koskevat mm. yhteis-
ten normien ja arvojen noudattamista, toisten ar-
vostamista, itsensä ja toisten tuntemista, toimin-
nan avoimuutta, kiitoksen antoa, onnistumisten 
ja epäonnistumisten syiden refl ektointia, suhdetta 
muihin kehittäjiin ja yhdistyksen jäseniin, vallan 
ja vastuun jakoa tarkoituksenmukaisesti, suun-
nitelmallisuutta, tavoitteiden tuntemista, tavoit-
teiden muuttamista tilanteen mukaan, palaverien 
tehokkuutta, kannustamista ja oppimista, uusien 
jäsenten perehdyttämistä, oman kehityksen seu-
raamista jne. Kaikkiaan lomakkeissa on 43 kohtaa, 
joista jokaisessa yksilö joutuu pohtimaan ryhmän 
ja sen jäsenten yhteistoimintaa sekä antamaan sille 
numeraalisen arvon. (mt., 30–34.) Lopuksi käy-
dään palautekeskustelu joko ”pelaajavalmentajan” 
tai ulkopuolisen vetäjän johdolla.  Keskustelussa 
tavoitteena on saada kaikki ryhmän jäsenet osallis-
tumaan tulosten arviointiin ja tulevien kehittämis-
toimenpiteiden suunnitteluun. Tilanteessa voidaan 
käyttää myös harjoituksissa käytettävää U:n muo-
toista istumajärjestystä, jolloin kaikki osallistujat 
näkevät toistensa kasvot. Keskustelussa kiinnite-
tään huomioita ennen kaikkea huonoihin tuloksiin 
ja vastauksiin, joiden hajonta on suuri. ”Huonoi-
hin arvosanoihin” etsitään luonnollisesti syytä ja 
ratkaisua. Suuri hajonta puolestaan osoittaa, että 
vastaajat ovat ymmärtäneet väittämät eri tavoin ja 
keskustelulla voidaan tuottaa yhteistä näkemystä 
väittämistä. Teksti siis olettaa, että kaikki erimieli-
syydet ovat jonkinlaisen käsitteellisen sekaannuk-
sen syytä. Myös hyviä arvosanoja on kirjoittajien 
mukaan syytä pohtia. Niillä voidaan ”hehkuttaa” 
hyvää yhteishenkeä. (mt., 13–14.)       

Pelikirjassa itsearviointi pyrkii tuottamaan 
toimijoiden asenteet, arvot, toimintatavat, tai-
dot ja keskinäiset suhteet tietämisen kohteeksi, 
viideksi arvosanaksi, joilla niitä voidaan mitata. 
Vahva normatiivinen tavoite on siis ilmeinen. Sa-
malla asenteiden ja arvojen hallinnointi tulee myös 
mahdolliseksi. Pelikirja ei jääkään vain arvioinnin 
asteelle, vaan liitteessä neljä esitettään kustakin 
viidestä sosiaalisen pääoman aspektista muuta-
mia yksityiskohtaisia harjoituksia, joilla tuloksia 
voidaan pyrkiä nostamaan. Jokaisesta teemasta 
esitetään 3–4 työpohjaa harjoituksille, joihin teks-
tin mukaan koko toimintaryhmän hallitus osal-
listuu. Harjoituksen etenevät vaiheittain: ensin 
selostetaan harjoituksen järjestys ja tavoite. Aikaa 

kaikissa harjoituksissa varataan 1–1,5 tuntia sekä 
välineiksi tusseja ja fl äppi- ja kopiopaperia. Sitten 
työskentely etenee muutamassa vaiheessa joko 
ryhmässä tai pareissa tai pienryhmissä. Lopuksi 
tulokset puretaan ja niistä keskustellaan koko ryh-
män kesken. (mt., liite 4. 1–32).   

Esimerkkinä voidaan tarkastella harjoituksista 
ensimmäistä, arvojen määrittelyä. Sen tarkoituk-
sena on selkiyttää joukkueelle yhteiset arvot, jotka 
ohjaavat joukkueen työtä. Oppaan mukaan ryh-
mässä toteutettu yhteinen keskustelu yhdenmu-
kaistaa arvoja, mikä helpottaa jokapäiväistä työs-
kentelyä yhteisen tavoitteen mukaisesti. Joukkue 
istuu harjoituksessa puoliympyrässä, kuten kai-
kissa muissakin harjoituksissa. (mt., liite 4, 2–3.) 
Tämän tarkoituksena lienee varmistaa, että kaikki 
näkevät toistensa kasvot ja jokainen joutuu osallis-
tumaan samalla tavoin. 

Arvojen määrittelyn harjoituksessa arvoista 
pidetään lyhyt yleinen johdanto. Sen jälkeen har-
joituksen vetäjä kysyy osallistujilta, mitkä ovat yh-
teisiä toimintaa ohjaavia arvojamme. Vastauksena 
osallistujat esittävät 12 arvoa, jotka vetäjä numeroi 
ja kirjaa fl äppitaululle. Tämän jälkeen vetäjä käs-
kee osallistujia ”tiivistämään” järjestyksessä jokai-
sesta kahdesta arvosta yhden arvon (1.ja 2., 3.ja 4. 
jne.), jolloin jäljellä jää kuusi arvoa. Nämä kuusi 
arvoa vetäjä tiivistää vielä kolmeksi arvoksi, jotka 
ovat toimintaryhmän lopulliset yhteiset toimintaa 
ohjaavat arvot. (mt., liite 4, 2–3.) Toisin sanoen täs-
sä harjoituksessa oletetaan, että kaikki toimijoiden 
esittämät arvot ovat yhteensopivia – arvot ovat 
satunnaisessa järjestyksessä, mutta silti kustakin 
arvoparista voidaan ”tiivistämällä” saada yksi. 
Harjoituksessa ristiriitaisetkin arvot tiivistetään 
kolmeen, jotka toimijoiden on omaksuttava. Tä-
män jälkeen piirretään fl äppipaperille kolmio, jon-
ka eri sivut kuvaavat kutakin kolmesta yhteisestä 
arvosta. Osallistujat saavat esittää, mikä kolmion 
sivuista kuvaisi kutakin juuri selville saatua yhteis-
tä arvoa ja mitkä värit symboloisivat niitä. Toimi-
jat piirtävät itselleen kolmion mallisen, värikkään 
arvologon, jonka he ripustavat seinälle paikkaan, 
mistä se nähdään joka päivä. Lopuksi arvoista 
vielä keskustellaan. (mt., liite 4, 2–3.) Kaikkiaan 
pelikirjan yhteensä kuudessatoista harjoituksessa 
on paljon myös toistoa, mikä lienee eräs keino var-
mistaa toivottavat vaikutukset.

Arvojen määrittelyharjoitus vaikuttaa yksi-
tyiskohtaiselta tekniikalta, jonka tavoitteena on 
itsen työstäminen arvojen kautta. Toimijoiden 
arvoja koskeva ajattelu rakentuu tässä harjoituk-
sessa vaikuttamisen kohteeksi. Harjoitus ei salli 
arvopluralismia: joukkueessa on vain kolme ar-
voa. Tekniikka luottaa, paitsi ryhmäpaineeseen ja 
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vetäjän arvokysymysten tekniseen asiantuntijuu-
teen, myös toimintamalliin, jota sosiaalipsykologi 
Michael Billig (1995, 93–95) kutsuu liputtamiseksi 
(fl agging). Seinälle ripustetun arvologon oletetaan 
muistuttavan toistuvasti yksilöä yhteisistä arvois-
ta, joita olisi syytä kannattaa. Kaikkiaan tekstissä 
näkyy pyrkimys hallita osallistujia ajattelevina yk-
silöinä. Tavoitteena on se, että yksilöt omaksuisivat 
yhteisen arvopohjan, jolle keskinäistä konsensusta 
voidaan rakentaa. Tämä tekstin ilmeinen pyrkimys 
ei tietenkään merkitse sitä, että tekniikka olisi käy-
tännössä toimiva, tai mikään todellinen toiminta-
ryhmä olisi edes yrittänyt soveltaa sitä käytännös-
sä. 

Kaikissa muissakin yhteispelitaitojen harjoi-
tuksissa strategiana on niin ikään itsen työstämi-
nen eräänlaisten tunnustamiskäytäntöjen kautta. 
(mt., liite 4. 3–32). Toimijat järjestetään istumaan 
kasvokkain ja pannaan joko yhdessä, pienryhmis-
sä tai pareissa pohtimaan oman toimintansa eri 
puolia, ennen kaikkea toiminnan puutteita ja vah-
vuuksia. Jokainen joutuu harjoituksissa ”tunnus-
tamaan” omat heikkoutensa ryhmälle (tai ainakin 
parille) ja saa ”synninpäästön” luvatessaan pyrkiä 
tarkistamaan toimintaansa tai asenteitaan tule-
vaisuudessa. Harjoituksissa oletetaan, että jokai-
sella on ongelmia, jotka tunnustetaan, mutta myös 
vahvuuksia, joita on mahdollista käyttää hyväksi. 
Molemmat yksilöiden ominaisuudet tulee esitellä 
koko ryhmälle. Samoin annetaan kiitosta jo ote-
tuista askelista oikeanlaisen subjektiviteetin tiellä. 
Esimerkiksi harjoituksessa D.2., jonka tavoitteena 
on selkiyttää yhteistä tavoitetta osallistuvien yksi-
löitten mielissä: Esimerkiksi osallistujien käske-
tään pohtia, mitä he näkevät, kuulevat, tuntevat, 
haistavat tai maistavat, kun yhteinen tavoite on 
toteutunut (mt., liite 4). Oletuksena tekstissä lie-
nee, että osallistujat tällöin muodostavat tunteiden 
ja tuntemusten kautta henkilökohtaisen suhteen 
toimintaryhmän tavoitteisiin. Yhteispelitaitojen 
harjoitukset muistuttavat ns. normalisoivia hal-
linnan käytäntöjä. Harjoituksissa hahmoteltujen 
tunnustuskäytäntöjen tarkoitukseksi voidaan ym-
märtää suotavan identiteetin ja eetoksen tuottami-
nen sekä normatiivisen järjestyksen vahvistami-
nen (ks. Hänninen 1998, 108–109). Foucault (1976, 
90) määrittelee tunnustuskäytäntöjen tavoitteeksi 
itseä koskevan totuuden tuottamisen ja sen arvot-
tamisen jonkilaisella ”normaalin” ja ”patologisen” 
asteikolla. Tuotetun tiedon avulla yksilö voi alkaa 
pohtimaan omaa toimijuuttaan, ”normalisoimaan” 
itse itseään.

Kokonaisuutena pelikirjassa korostuu ajatte-
lu, jonka mukaan toimintaryhmätoimijoiden aja-
tukset, asenteet ja identiteetit ovat työstämiselle 

avointa maaperää. Itsearviointia ei ole tarkoitettu 
tekstissä vain kertaluontoiseksi operaatioksi, vaan 
toimijuuden kehitys ja sen puutteet saadaan sel-
ville aika ajoin toteutettavalla itsearvioinnilla, ja 
paljastuneisiin ongelmiin reagoidaan harjoituksin. 
Joukkuepelikieli pyrkii vaikutukseen, jossa toi-
mintaryhmä määrittyy yhteiseksi ja yhtenäiseksi 
projektiksi. Suhdetta muihin pyrkimyksiin, joita 
toimijoilla vapaaehtoisina osallistujina epäilemät-
tä on, ei Pelikirjassa käsitellä. Tämä yhtenäisyyden 
keskiössä on jaettu tavoite, johon kaikkien tulee 
parhaansa mukaan pyrkiä – konsensus toimijoi-
den keskinäisiä suhteita määrittävänä ideaalina 
on tekstissä ilmeinen. Toimijan tulee myös tun-
tea itsensä sekä ryhmän muut jäsenet, ja heidän 
vahvuuksiaan tulee käyttää hyväksi toiminnassa. 
Samoin itseä on refl ektoitava jatkuvasti ja omia 
puutteita on pyrittävä korjaamaan. Implisiittinen 
edellytys tällaisten harjoitusten tarpeellisuudelle 
on myös se, että yhtenäistä eetosta tai subjekti-
viteettia ei ole yksilöllä välttämättä luonnostaan, 
vaan se tulee luoda. Lopulta pelikirjan oletuksena 
lienee myös se, että harmoninen toimijuus tuottaa 
toimintaryhmätyöhön hyviä tuloksia. Niitä ei tosin 
tässä arvioinnissa mitata.      

 On vaikea arvioida, millä tavoin Toimintaryh-
mäjoukkueen pelikirja on toimintaryhmien käy-
tössä. Yksi pelikirjaa koskeva kriittinen kysymys 
liittyy vastarinnan mahdollisuuksiin. Arviointiin 
ja harjoituksiin osallistuvilla on tietenkin halutes-
saan paljon mahdollisuuksia vastustaa hallinnal-
lisia pyrkimyksiä. Näistä kaikkein yksinkertaisin 
lienee osallistumisesta kieltäytyminen. Toisaalta 
kirjaan esipuheen kirjoittanut Marja-Liisa Tapio-
Biström (2003, 3) kertoo kirjan herättäneen in-
nostusta maa- ja metsätalousministeriössä. Tällä 
perusteella Pelikirjan konsensuaalista toimijuutta 
tuottava arviointikäytäntö näyttää ainakin sopivan 
ministeriön näkemykseen toimintaryhmätyöstä. 

Toinen, vaikkakin hyvin erilainen itsearvi-
ointiopas on Heimo Keräsen (2003) kirjoittama 
Itsearviointityökirja toimintaryhmien käyttöön. 
Tämä teos jäsentää arviointia systeemisenä, oh-
jelmallisen toimintatavan ja hanketyön logiikkaan 
liittyvänä tiedonkeruun ja soveltamisen prosessina 
(Keränen 2003; Pylkkänen 2008, 225). Työkirjan 
tarkoitus on toimia oppaana ja taustamateriaalina 
itsearviointisuunnitelman laatimiseen ja arvioin-
nin toteuttamiseen. (Keränen 2003, 3.) Keräsen 
mukaan arviointiprosessissa halutaan lähes aina 
tietää kaksi asiaa: saavutetaanko suunnitellulla 
toiminnalla halutut tavoitteet, ja millaisilla pro-
sesseilla ja toimintatavoilla tavoitteisiin pyritään? 
Arviointiprosessin tehtävänä ohjelmaperusteisen 
kehittämistyön osana on hanketyön sisäinen ke-
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hittäminen. Tällöin keskeistä on oppimisprosessi, 
jossa kehittämisorganisaatio kehittää jatkuvasti 
omaa toimintaansa saamiensa kokemusten perus-
teella. Arviointi auttaa siis toteuttamaan toimin-
nan tavoitteet mahdollisimman hyvin. Arviointi 
voidaan työkirjan mukaan toteuttaa joko ennen 
hanketta, sen toteutuksen aikana tai jälkikäteen, ja 
se voi olla itsearviointi tai ulkopuolinen arviointi. 
Arvioinnin tulee palvella ennen kaikkea käyttä-
jiensä tiedontarpeita, mutta tarkkuus ja eettisetkin 
tekijät tulee ottaa huomioon. (mt., 10–14.)

Työkirjan mukaan itsearviointi jakautuu nel-
jään vaiheeseen, joista ensimmäinen on arvioin-
tiasetelman ja arviointikysymysten muotoilu. Toi-
nen on arviointiaineistojen keruu. Kolmas vaihe 
on aineistojen analysointi ja neljäs vaihe on johto-
päätökset ja suositukset. Nämä vaiheet on esitelty 
kirjassa tarkemmin (sekä jaettu alavaiheisiin) ja 
kuhunkin on ehdotettu parhaimmin soveltuvaa 
arvioinnin menetelmää. Erilaisia arviointimene-
telmiä, sekä niiden hyviä ja huonoja puolia esitel-
lään kirjassa niin sanotun työkalupakin17 avulla. 
Työkirjan liitteessä esitetään kustakin työkalusta 
yksityiskohtaisempi kuvaus. (mt., 17–25.) Kaik-
kiaan työkirja esittää itsearvioinnin teknisenä ja 
rationaalisena, toimintaa ja sen tuloksia paranta-
maan pyrkivänä prosessina, joka perustuu syste-
maattiseen tiedon keräämiseen ja käyttöön. Se py-
syy melko johdonmukaisesti tässä roolissaan, eikä 
lähde niin suoraan vaikuttamaan toimijoiden ar-
voihin ja asenteisiin kuin edellä käsitelty pelikirja. 
Tästä huolimatta Työkirjaakin tulee pitää hallin-
taan tähtäävänä tekstinä. Se pyrkii ennen kaikkea 
määrittelemään toimintaryhmätyön tekniseksi 
ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka vaatii tavoit-
teitten toteutumisen systemaattista refl ektointia 
myös toteuttajiltaan. Samoin siinä on oletus, että 
toiminnan tavoitteet ovat suhteellisen selkeät. Se 
olettaa toimintaryhmätyön liittyvän yksiselittei-
sesti ohjelmaperusteisen kehittämisen, siis tietyn 
toimintapolitiikan toteuttamiseen.          

Kaikkiaan itsearviointi näyttää olevan me-
tahallinnan käytäntö, jolla toimijuutta toiminta-
ryhmätyön parissa työstetään. Pelikirja esittää 
normiksi yhteisöllisen ja konsensushenkisen toi-
mijuuden, kun taas työkirjan toimijapositio on 
pikemminkin tavoitteiden toteutumisen rationaa-
linen hallinnoija tai manageri. Pylkkäsen (2008, 
225) mukaan toimintaryhmien itsearviointioppaat 
ovat tekstejä, jotka kiinnittyvät yhteisölliseen ja 
manageriaaliseen diskurssiin ja joissa voi nähdä 

17 Menetelmät ovat: nelikenttä- eli SWOT-analyysi, loo-
ginen viitekehys, arviointitaulukko, miellekartta (mind 
map), tiedonkeruu- ja kysymystyyppejä, tuplatiimi, fo-
kusryhmät, asiantuntijapaneeli, parastaminen (bench-
marking) sekä aivoriihi ja tuumatalkoot.

viitteitä uusliberaalin talousopin sävyttämästä 
uudesta julkisjohtamisesta. Itsearviointi on tiedon 
ja vallan käytäntö, joka toimii moraalilain tavoin 
ja pyrkii ohjaamaan ihmisten ajattelua tiettyjen 
ideoiden suuntaan (mt., 227). Itsearviointi voidaan 
ymmärtää normalisoivaksi käytännöksi, joka hal-
litsee kohdettaan omaa toimijuutta, sen puutteita 
ja ansioita refl ektoivana ajattelevana subjektina. 

Täysin vapaaehtoista itsearvioinnin käyttö ei 
kuitenkaan toimintaryhmille ole, vaikka hallitus-
toiminnan opas (maa- ja metsätalousministeriö 
2004) määritteleekin itsearviointia tehtävän itseä 
varten. Vaikkei arviointia määrätäkään laissa, mi-
nisteriö kiinnittää huomiota rahoituskehyksiä tar-
kistettaessa ”arviointeihin ja raportteihin” (Pylk-
känen 2008, 225). Myös havainnointini (esim. 
kenttäpäiväkirja 18.2.2008) perusteella itsearvi-
ointi näyttäytyy hallinnosta tulevana vaatimukse-
na. Arviointiinkin syntyy siis vahva velvoite juuri 
rahoituksen kautta, jollainen näkyy tietenkin myös 
muissa toimintaryhmää ohjaavissa metahallinnan 
tekniikoissa. Oman etunsa vuoksi toimintaryhmi-
en on syytä toteuttaa myös itsearviointeja. 

4.3.5 METAHALLINTA JA VASTARINTA

Aineistojen perusteella toimintaryhmä voidaan 
ymmärtää monenlaisten metahallinnan käytäntö-
jen kohteeksi, ja toimijat itsekin ovat tietoisia hal-
linnan ohjaavasta vaikutuksesta. Tämä ohjaus on 
näkyvää myös toimintaryhmän arjessa, ja ennen 
kaikkea hallinnon, kuten maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tai Manner-Suomen maaseutuohjelman, 
toiminnalle asettamat ehdot on otettava huomioon 
hyvin arkipäiväisissä asioissakin. Keskustelu siitä, 
mikä on sallittua ja mikä kiellettyä on siis nähdäk-
seni jokapäiväistä. Kuitenkaan erityisesti haastat-
teluissa toimintaryhmät ja hallitukset eivät määrit-
tyneet vain passiivisiksi ohjauksen kohteiksi, vaan 
hallintoa kohtaan esitettiin kritiikkiä ja muutamis-
sa selonteoissa oli nähtävissä jopa valmiutta suora-
naiseen vastarintaankin. Samoin toimintaryhmän 
hallitus voitiin määritellä vallankäyttäjäksi, jolloin 
sen suhde erityisesti toimistoon näyttäytyi prob-
lemaattisena. Tässä alaluvussa käsittelen sellaisia 
aineistojen selontekoja, joissa esitetään kriittistä 
puhetta toimintaryhmätyötä ohjaavaa metahallin-
taa kohtaan. Samoin pohdin selontekoja, joissa kä-
sitellään kriittisesti toimintaryhmien hallitusten 
roolia vallanpitäjinä ja tämän roolin ongelmia tai 
haasteita. Nämä selonteot tulivat haastatteluissa 
esille joko toimintaryhmän sisäisistä käytännöistä 
tai toimintaryhmän kohtaamista ongelmista pu-
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huttaessa. Lisäksi hallinnan suhteen kriittisiä se-
lontekoja tuotettiin metahallintaa koskevan haas-
tatteluteeman yhteydessä.  

Yhteensä viisi toimijaa esitti haastatteluissa 
puhetta, joissa käsitellään hallituksen positiota 
vallankäyttäjänä. Näissä selonteoissa oli hyvin 
yhtenäinen ymmärrys siitä, että hallituksen tu-
lisi olla valtaa käyttävä elin toimintaryhmässä ja 
toimiston tulisi olla sen päätösten toimeenpani-
ja. Tämä puhetapa tuli yleisesti esiin toimiston ja 
hallituksen välisiä suhteita tai työnjakoa koskevan 
kysymyksen yhteydessä. Yleensä hallituksen rooli 
suhteessa toimistoon määriteltiin siis eräänlaisek-
si vallankäytön suhteeksi. Mutta toimistonkaan 
asemaa ei ymmärretty passiiviseksi. Eräs haas-
tateltu esimerkiksi kertoi, että toimisto voi – jopa 
tahtomattaankin – rajoittaa hallituksen valtaa 
monin tavoin, ja erityisesti toiminnanjohtajan olisi 
oltava hyvin sensitiivinen tässä asiassa (haastat-
telu 2). Erityisesti tämä ongelma liittyy kokousten 
valmisteluun ja tiedottamiseen. Toimisto, jolla on 
tietenkin enemmän tietoa päätettävistä asioista 
hallussaan, voi rajoittaa hallituksen tiedonsaantia, 
ja tällöin valmistelijan kannasta poikkeava päätök-
senteko vaikeutuu. Esimerkiksi toimintaryhmän 
hallituksen vallankäytön mahdollisuuksissa on 
huomattava ero sen mukaan, saako hallitusjäsen 
taustatiedon etukäteen vai vasta päätettäessä. Toi-
misto on siis taho, joka vaikuttaa hallitusjäsenten 
mahdollisuuksiin tehdä päätöksiä. Ja huomion ar-
voista on, että jopa triviaaleilta vaikuttavat ”pienet 
käytännöt” ovat tässä keskeisiä. (haastattelu 7.)         

Monet haastatellut esittivät, että päätöksente-
on tukeminen voi olla ongelma toimintaryhmän 
toimiston ja hallituksen suhteissa. Puheessa ra-
kentuva normi näyttää olevan, että toimiston tulisi 
työskennellä hallituksen päätöksenteon ja vallan-
käytön tukena. Valtaa hallituksen ”omaisuutena” 
arvotetaan positiiviseen sävyyn kaikissa niissä 
haastatteluissa, joissa toimiston ja hallituksen 
suhteita pidettiin ongelmallisina. Ongelmat, joi-
ta haastateltavat esittivät asiassa olleen, liitettiin 
näissäkin selonteoissa yksittäisten henkilöiden toi-
mintatapoihin, mikä on ymmärrettävää, sillä toi-
mistoissa työskentelee yleensä vain kaksi henkilöä. 

Hallituksen vallankäyttöä koskevassa puhees-
sa on viimekädessä kysymys toimiston palkatun 
henkilöstön ja vapaaehtoisesti toimivan hallituk-
sen vallan ja tilivelvollisuuden suhteista. Mielen-
kiintoiseksi ongelman tekee sen ilmeisyys hallin-
nan kannalta. Toimintaryhmätyötä käsittelevissä 
teksteissä hallituksen jäsenten toimijuutta mää-
ritellään tarkasti, mutta hallituksen ja toimiston 
suhteet jäävät usein vähälle huomiolle. Esimer-
kiksi hallitustyöskentelyn oppaassa määritellään 

toimiston ja hallituksen välisiä suhteita hyvin 
vähän ja ne jäävät epämääräisiksi. Oppaassa hal-
lituksen kerrotaan toimivan henkilöstön ja erityi-
sesti toiminnanjohtajan tukena, mutta mainitaan 
kuitenkin, että ”toiminnanjohtajan ei tule ’palvoa’ 
hallitusta”. Toisaalta kirjoitetaan, että henkilöstö 
on toiminnastaan vastuussa hallitukselle, mutta ei 
toimi hallituksen ”palvelijana”. (Maa- ja metsäta-
lousministeriö 2004, 11.) Ilmeisesti nämä sitaateis-
sa esitetyt ilmaukset ”palvoa” ja ”palvella” on esi-
tetty lievennyksiksi henkilöstön tilivelvollisuuteen 
hallituksen suhteen. Toimiston tehtävää tiedottaa 
hallituksenjäseniä ei koko kirjasessa käsitellä, 
vaikka monia käytännön asioita, kokoontumisai-
koja ja paikkoja, pöytäkirjoja, nimenkirjoitusoi-
keutta, jääviyttä, salassapitoa, vastuuvapautta ja 
hallituksenjäsenten eroamista siinä lyhyesti käsi-
telläänkin (mt., 18–20). Hallitustyöskentelyn opas 
ei halua asettaa tiukkoja ohjeita toimintaryhmille, 
vaan korostaa ryhmien vapautta muovata omia 
käytäntöjään (mt., 3). Hallituksen jäsenten oikeuk-
sista toimistoa kohtaan ei juuri oppaassa puhuta. 
Velvollisuuksia sen sijaan määritellään paljon-
kin. Näyttää siltä, että opas on kirjoitettu ennen 
kaikkea toimihenkilöiden näkökulmasta, ja tämä 
epämääräisyys hallituksen ja toimiston välisissä 
suhteissa palvelee toimiston vapautta. Hallitusten 
jäsenten – erityisesti uusien ja kokemattomien – 
päätösvalta on kyseenalainen, jos he eivät ole tie-
toisia roolistaan ”vallanpitäjinä”.        

Toimiston ja hallituksen välisen suhteen jän-
nitteisyys tuli esiin myös kahdessa toimintaryh-
män työntekijän haastattelussa mielenkiintoisella 
tavalla. Valmistelun lisäksi niissä molemmissa toi-
miston velvollisuudeksi ymmärrettiin eräänlainen 
hienovarainen vaikuttaminen hallitukseen pää-
töksentekoon. Toinen näistä haastatelluista (haas-
tattelu 6) kertoi, että päätöksentekotilanteissa toi-
miston on ”varovaisesti pedaten vietävä keskustelu 
uomalle, jotta hallituksen jäsenet alusta lähtien 
alkavat kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin”. 
Toinen haastateltu (haastattelu 13) puolestaan 
määritteli toimiston hallitukseen kohdistuvan 
hienovaraisen vallankäytön ”paimentamiseksi”. 
Erityisesti tämän suhteen tekee selonteon mukaan 
problemaattiseksi se, että hallitus on toimistohen-
kilökunnan työnantaja, mutta toisaalta LEADER-
rahoitus asettaa toiminnalle velvoitteita ja toimis-
ton tehtäväksi jää pitää hallitusta tietoisena näistä 
velvoitteista. Näin erityisesti työntekijöiden asema 
määrittyi ristiriitaiseksi: hallituksen olisi olta-
va vallankäyttäjä, mutta toimiston tehtäväksi jää 
varmistaa, että sen päätökset ovat oikeanlaisia ja 
täyttävät sekä rahoitussopimuksen että Manner-
Suomen maaseutuohjelman asettamat velvoitteet. 
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Hallituksen ja toimiston suhteiden lisäksi muun-
kin toimintaryhmätoimintaan vaikuttavan ohja-
uksen kriittinen problematisointi oli suhteellisen 
yleistä haastatteluissa. Puhuttaessa metahallin-
nasta yleinen toimijoiden esittämä vaatimus oli se, 
että toimintaa ohjaaville säädöksille tulisi esittää 
selkeämpiä perusteita. Kun perusteita toimijoiden 
kohtaamille säännöille ei määritelty selkeiksi tai 
niiden sanottiin puuttuvan kokonaan, myös ohja-
uksen järki määrittyi puheessa epäselväksi. Täl-
löin selonteoissa näkyi hämmennys sen suhteen, 
mitä säännöistä pitäisi ajatella ja mitä määräyksil-
lä tavoitellaan. Aivan samankaltaisia ajatuksia tuli 
esiin myös puhuttaessa mm. kolmikannasta tai 
vaihtuvuussäännöstä. Kaikkiaan puhetapa osoit-
taa, että toimijoilla näyttää olevan tarve käsittää 
ja ymmärtää hallintaan sisältyvää logiikkaa. Muu-
toin metahallinta kohtaa kritiikkiä.   

Tällaista puhetapaa tuotti yhteensä viisi toi-
mijaa haastattelussaan. Esimerkiksi hämmennys 
ylhäältä tulevan ohjauksen suhteen näkyi erään 
toimintaryhmätoimijan haastattelussa, kun pu-
huttiin toimintaryhmätyöhön sisältyvistä ongel-
mista: 

”haastattelija: Oisko ollu muita jotka ois sun 
mielestä haitannu tai, sinua tai toimintaryh-
mää. 

haastateltava: No sit semmosii just että ylem-
pää tulevia ohjeita, et kun nekin on ollu niin 
epämääräsiä tai sit ne on ollu niinkun jotenkin 
linjattomia. (joo) Et sielläkin selvästi niinkun 
on haettu, tälle koko jutulle on haettu linjaa. 
Et sit, joku sano et ei me voida tehdä näin, kos-
ka sieltä ja sieltä on sanottu näin. Ja sit jostain 
toisesta toimintaryhmäst tulee viesti että ne on 
kuitenkin saattanu toimii näin, että. Että tää on 
kuitenkin suht uus asia, niin se vaatii sen tota 
pohjatyön. Et mun mielestä ne on ollu kuiten-
kin suurempii ongelmii. Ja sitten mä oon itse 
sitten luonteeltani semmonen et mä aina ajatte-
len että voihan niitä sillai, ei tietyst mitenkään 
lain vastasesti ei saa toimia, mutta soveltaa ja 
muokata ja luoda uusia. (niin)  Et voihan olla et 
siellä on joitakin muita hulluja ohjeita joita vois 
vähän muuttaa. Et ehkä ehkä se kulttuuri niin, 
tuli sit vast tässä puolesvälissä. Mut sekin on 
must aika inhimillistä.” (haastattelu 15.) 

Tässä haastattelukatkelmassa määritellään toi-
mintaryhmätyön ongelmaksi maa- ja metsäta-
lousministeriön epäselvät ohjeet. Ne ovat toimijan 
mukaan olleet epäloogisia, ja ne näyttävät koske-

van eri tavoin eri toimintaryhmiä. Kun ohjeiden 
epäselvyys asetetaan ongelmaksi, voidaan päätel-
lä, että toimijalla näyttää olevan tarve itse ymmär-
tää kunkin ohjeen järki. Muutoin ohjetta on vaikea 
hyväksyäkään. Mutta toimija vaikuttaa myös ym-
märtäväiseltä ministeriötä kohtaan: koko toimin-
taryhmätyö on niin uusi asia, että ymmärrys toi-
minnan linjasta on vielä keskeneräinen. Huomio 
on sama, jonka Coole (2009) on tehnyt: uusliberaa-
lit hallinnan käytänteet ovat usein vielä kokeilun 
asteella. Toinen mielenkiintoinen seikka yllä sitee-
ratussa haastattelupuheessa on toimijan toteamus 
ohjeitten muokkaamisesta. Kunhan lakia ei rikota, 
toimintaryhmätoimijoilla tulisi olla mahdollisuus 
myös itse toimia, vaikuttaa ohjeisiin soveltamal-
la niitä. Tässä selonteossa voitaisiin nähdä jopa 
tahtoa vastustaa ”hulluja ohjeita”, hallintaa jonka 
järkeä ei ymmärretä. Hallituksenjäsenten vaihtu-
vuussääntö oli haasttatelussa esimerkki tällaisesta 
epäselvästi perustellusta säännöstä. (haastattelu 
15.)

Vastaava hämmennys ylhäältä tulevan hallin-
nan suhteen näkyy myös erään toisen hallitusjäse-
nen puheessa.  Siinä tosin puheenaiheena on eräs 
toinen ohje, joka on tullut hallinnosta toimintaryh-
män tasolle, mutta jonka järkeä toimija ei käsitä: 

”haastattelija: No oisko tässä ollu jotain on-
gelmia tai jotain, jota ois kokenu työlääks tai 
huonoks tässä Toimintaryhmän toiminnassa, 
niinkun omalta kohdaltasi. Tai selkeitä esteitä 
tai muuta tämmöstä. 

haastateltava: No joo. Et ei varmaan silleesti 
että niitä, asioitahan {huokaa} voi tehdä. Et se 
mikä nyt tietysti on niikun häirinnyt ja häirit-
see koko ajan on ehkä se mihin en oo itelleni 
vastausta saanu niin se on niin kuin yhdistys-
muotonen toimija ja aina patistellaan siihen 
jäsenmäärään, että jäseniä pitäs saada. - - Kyl-
lähän tässä tietynlainen niinkun aatteellisuus 
tietysti on. Mut jotenkin se ei oo selkee (niin) 
mun mielestä ja siitä se johtuu jäsenmäärän 
tavallaan{pienuus}, kun ei oo sellasta niinkun 
tiettyä aatteen paloa kuitenkaan ehkä pohjal-
taan. Et tietysti ketkä toimii siinä hallituksessa 
ja näin niin, mä nyt väittäsin että siel on niin-
kun se tietty aatteellisuus. Jotenkii siinä mä 
nään tietyn ristiriidan ja en minä sitä oo osan-
nu, et pakkokeinoin tai puolipakolla saaha jäse-
niä. Mut sehän ei oo niinkun perimmältään se 
yhistystoiminnan - - voisko sanoa arvojen mu-
kasta tai näin.” (haastattelu 11.)
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Puhuttaessa toimintaryhmätyön ongelmista toi-
mija ottaa esiin jäsenhankintavelvoitteen, jonka 
hän määrittelee yhdeksi ongelmaksi, epäselväksi 
maa- ja metsätalousministeriöstä tulevaksi mää-
räykseksi. Toimintaryhmäthän ovat ainakin muo-
dollisesti autonomisia toimijoita, rekisteröityjä 
yhdistyksiä, joihin jäseneksi voi liittyä kuka tahan-
sa toimialueen asukas. Ministeriön taholta on siis 
kehotettu toimintaryhmiä aktiivisesti etsimään 
erityisesti henkilöjäseniä yhdistyksiin, minkä jär-
kevyyttä toimija ei näytä ymmärtävän. Yllä sitee-
ratussa katkelmassa toimija määrittelee tällaisen 
yhdistyksen ulkoa tulevan ”patistelun” myös yh-
distystoiminnan arvojen vastaiseksi.  Hän liittää 
jäsenhankinnan myös toiminnan aatteelliseen pe-
rustaan – aatteellisuus olisi ymmärrettävä peruste 
liittyä jäseneksi toimintaryhmään. Jos taas alueel-
la ei ole aatteenpaloa, vaikeaa on ihmisiäkään saa-
da liittymään jäseneksi toimintaryhmään. Myös 
kenttäpäiväkirjassani on merkintöjä keskusteluis-
ta, joissa pohditaan toimintaryhmän mahdolli-
suuksia kasvattaa jäsenmääräänsä. Ministeriön 
esittämä vaatimus yhdistyksen henkilöjäsenten 
määrän kasvattamisesta otettiin kyllä tosissaan 
ja keinoista keskusteltiin hallituksen kokouksissa. 
Hyväksi tavoitteeksi nähtiin yksi prosentti toimi-
alueen väestöstä. (kenttäpäiväkirja 14.11.2007.) 
Vaikka prosentti väestöstä saattaa kuulostaa vaa-
timattomalta määrältä, se kyseisen toimintaryh-
män tapauksessa olisi merkinnyt henkilöjäsenten 
määrän moninkertaistumista. Toimintaryhmien 
toimialueilla voi asua useita kymmeniätuhansia 
asukkaita ja prosentinkin jäsenmäärä merkitsisi 
tällöin useamman sadan henkilön jäsenyyttä. 

Tätäkin puheessa esitettyä ongelmaa voi tul-
kita uuden hallinnan kehyksessä, jossa muodolli-
sesti autonomisten organisaatioiden kautta operoi-
minen on tyypillistä. Sitaatissa esitetyn kritiikin 
ydin on vaatimusten epäselvä järki: toimija pohtii, 
miksi toimintaryhmän tulisi kerätä lisää jäseniä. 
Samaa teemaa on käsitelty myös toimintaryhmien 
hallitustyöskentelyn oppaassa. Siinä määritellään 
toimintaryhmätyö alhaalta ylös suuntautuvaksi 
liikkeeksi, joka tavoittelee alueen aktiivisten asuk-
kaiden jäsenyyttä liikkeessä. Jäsenistön kautta 
toimintaryhmän sanotaan pysyvän uudistuvana 
ja elävänä. Samoin pieni jäsenmäärä määritellään 
heikkouden merkiksi. (maa- ja metsätalousminis-
teriö 2004, 12.) Oppaassa jäsenten määrä ymmär-
retään siis sekä tehokkuutta että paikallisten yh-
distystoiminnan kautta toimivan hallintaregiimin 
uskottavuutta koskevana ongelmana. Ajatuksena 
kirjasessa on, että aktiiviset kansalaiset osallis-
tuvat toimintaryhmän jäsenyyden kautta ja suuri 
jäsenmäärä indikoi toimintaryhmän aseman legi-

tiimiyttä alueensa edustajana. Tämän vuoksi jäse-
niä tulisi vahvassa toimintaryhmässä olla paljon. 
Mutta yllä siteeratun toimintaryhmätoimijan kom-
mentin mukaan alhaalta-ylös -toimintamalli näyt-
tää jäsenmäärän suhteen hieman kyseenalaiselta. 
Ihmiset eivät itse näytä innokkailta liittymään 
laajassa mitassa toimintaryhmään, jolloin toimin-
taryhmä on velvoitettu osallistamaan ihmisiä itse 
keksimillään keinoilla. Näin ollen jäsenten määrä-
kin saattaa yhtä hyvin olla hallinnallisten toimien 
kohde, eikä osoitus autonomisten kansalaisten hy-
väksynnästä osallistavalle hallintaregiimille. 

Jäsentenhankinnassa kritiikin kohteeksi voi-
daan asettaa sellainen ”keskittyminen prosessei-
hin”, joka on huomioitu myös osallistavia toimin-
tatapoja koskevassa kirjallisuudessa (Cleaver 2001, 
36, 53–55). Pelkkä osallistujien määrä ei vielä 
kerro toiminnan tuloksista, vaikka laajoilla pro-
sesseilla tuloksia ajatellaan saavutettavan. Yleensä 
haastatteluissa (silloin kun kysyin asiaa suoraan) 
yhdistysten jäsenten merkityksen määrittely oli 
haastateltaville hankalaa. Lähinnä heidän roolik-
seen määriteltiin osallistua yleiseen kokoukseen. 
Tein samankaltaisen huomion myös havainnoin-
nissani. Yhdistyksen jäsenet vaikuttavat olevat 
hyvin pienessä osassa toimintaryhmätyön arkipäi-
vässä – ainoat havainnot minulla on heistä toimin-
taryhmän yleisten kokousten osallistujina. Niihin 
yleisiin kokouksiin, joissa itse olin läsnä, osallistui 
hallituksen ja työntekijöiden lisäksi vain joitakin 
yhdistyksen ”rivijäseniä”. Ne, jotka osallistuivat, 
vaikuttivat tosin olevan kiinnostuneita toiminta-
ryhmän asioista ja esittivät kommentteja ja kysy-
myksiä. (kenttäpäiväkirja 12.12.2007; 22.4.2008; 
9.12.2008.) Siispä osallistavan hallintaregiimin 
uskottavuus vaikuttaa järkevämmältä selitykseltä 
ministeriön pyrkimykselle kasvattaa toimintaryh-
mien henkilöjäsenten määrää. Tässäkin teemassa 
kiteytyy eräs keino, jolla uuden hallinnan piirissä 
on mahdollista ylittää valtion ja kansalaisyhteis-
kunnan välistä rajaa.     

Toisaalta puhe hallinnan järjestä ja järjettö-
myydestä tuli esiin myös puhuttaessa eksplisiitti-
sesti maa- ja metsätalousministeriön toteuttamasta 
metahallintatoiminnasta, mihin puhe johdatettiin 
haastattelurungossa esitetyllä kysymyksellä ohja-
uksesta. Tällöinkin tuloksena oli puhetta, joka on 
tulkittavissa samankaltaiseen kriittiseen luokkaan 
kuuluvaksi. Ministeriön ohjeistusta kritisoitiin 
linjattomaksi, mikä määriteltiin ohjeitten epäsel-
vyydeksi, tiedottamisen ongelmiksi ja perusteitten 
puuttumiseksi. Esimerkiksi eräs haastateltu halli-
tusjäsen, selitti nämä ongelmat osaamisen ja am-
mattitaidon puutteella (haastattelu 1). Erityisesti 
tiedottamisen ristiriitaisuus ja linjattomuus oli 
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hänen puheessaan eniten painotettu ongelma. Toi-
saalta häneltäkin riitti jossain määrin ymmärrystä 
toimintaryhmätyötä hallinnoivia tahoja kohtaan. 
Asiat voivat jossakin tilanteessa näyttää joltakin, 
mutta kun ne muuttuvat, muuttuvat myös ohjeet. 

Metahallinnasta puhuttaessa myös eräs toi-
nen haastateltu toimija otti ohjauksen perusteet 
puheenaiheeksi. Hän myös mainitsi viimekätisen 
hallintakeinon, joka toimintaryhmätyötä hallitse-
villa tahoilla on käytössään niskoittelevien toimin-
taryhmien varalta:       

”haastattelija: Joo tota. Ulkopuolinen puuttu-
minen tähän. Ministeriöstä puhuttiin jo vähän 
ja se että-

haastateltava: Niin joo siis. Ehkä semmonen. 
- - Semmosta puuttumista joka ois nyt, tietys-
ti ollu ärsyttävää, on se että perusteettomasti 
tuotu asia. Tai ehkä se on siellä perusteltu mut-
ta sitä ei tuoda perusteita siihen meille, se on 
niinkun semmonen ikävä, ikävä piirre tässä 
toimintaryhmätyössä. Että miks nyt on keksit-
ty tämmönen tai mistä tää tulee. Et se et ei löy-
dy niinkun oikein selitystä sille. Tai tulee sitten, 
on kokeilemassa kepillä jäätä tai näin että. Sitä 
vaan toimintaryhmien pitäs olla rohkeempia 
toimimaan sillä omalla tavallaan. Et tuli sitten 
jäätä tupaan tai ei, niin otetaan sitä riskiä, vä-
hän niinkun yrittäjyydessä. Sisäinen yrittäjä se 
tuota näkee sen oikeena linjana, ja luultavasti 
sitä kyseenalaistetaan, mutta se on jonkinlai-
sen kehityksen avaaja. Mutta se sitten että se 
tulee tämmösenä, niinkun välillä tulee, että se 
sanktioitiin tai näin, niin nehän on ikäviä. Että 
nyt meiltä lyödään rahat poikki jos näin ei ta-
pahdu.” (haastattelu 14.) 

Kysymys toimintaryhmätyötä koskevasta ohja-
uksesta on pulmallinen aihe tämänkin selonteon 
mukaan. Ikäväksi toimija määrittelee, samoin 
kuin muutkin yllä käsitellyt haastattelut, sellaiset 
toimintaa koskevat säännöt, joille ei ole esitetty 
kunnollisia perusteita. Mutta erityisen mielen-
kiintoinen kommentti koskee toimintaryhmän 
niskoittelun tai jopa vastarinnan mahdollisuuksia. 
Toimintaryhmähän on muodollisesti vapaa toimi-
maan harkintansa mukaan, eikä ohjaus voi toi-
mintaryhmän tapauksessa olla yhtä yksinkertaista 
kuin hierarkioissa. 

Toimija määrittelee puheessaan tietynlaisen 
oman linjan ja vastarinnan mahdolliseksi myös 
toimintaryhmälle. Toimija käyttää innovatiivises-
ti metaforaa sisäisestä yrittäjyydestä kuvaamaan 
omaa näkemystään toteuttavaa henkilöä. Samoin 

kuin yrittäjä ottaa liiketoiminnassaan riskiä, myös 
toimintaryhmä voisi ottaa riskiä mahdollisesta 
vastustuksesta huolimatta – jos katsoo aiheelli-
seksi. Toimintaryhmää ei siis puheessa määritellä 
vain hallinnon jatkeeksi ja ministeriön ohjeitten 
kuuliaiseksi noudattajaksi, vaan sillä nähdään 
mahdollisuuksia myös omaan harkintaan. Keskus-
teluja toimintaryhmän mahdollisuuksista ”ottaa 
raippoja”, jättää tietoisesti noudattamatta joitakin 
hallinnosta tulevia ohjeita (sellaisia, jotka eivät ole 
lain asemassa), käytiin myös eräässä kenttäpäivä-
kirjassani kuvatussa kokouksessa (kenttäpäiväkir-
ja 6.10.2007). Kuitenkin, kuten sitaatissa esitetään, 
hallinnoijalla on sopimuksen nojalla tehokkai-
ta keinoja sanktioida tällaista toimintaryhmien 
”sisäistä yrittäjyyttä”. Tämän vuoksi myöskään 
havainnointijaksollani ei puheista huolimatta uh-
mattu ministeriön ohjeita.    

Kaikkiaan puhe metahallinnan järjestä osoit-
taa ainakin sen, että toimintaryhmätoimijoilla 
näyttää olevan tarve itse ymmärtää ohjeistusta, 
jolla toimintaryhmätyötä hallitaan. Samoin se 
osoittaa, että haastatellut kertoivat perusteiden 
jäävän usein epäselviksi. Monissa kysymyksissä 
toimijoita näyttää vaivaavan hämmennys siitä, 
mitä säännöillä tavoitellaan. Sinänsä tämä kri-
tiikki ei kohdistu toimintaryhmän rooliin hallin-
taverkostona, vaan kritiikin kohteena on sellainen 
ohjaus, jonka järkeä toimijat eivät ymmärrä. Lo-
pulta puhetapa osoittaa tahtoa suoranaiseen vas-
tarintaankin, vaikka todellisuudessa sen mahdol-
lisuudet ovat varmasti vähäiset. Myös kysymykset 
vapaaehtoisuudesta ja hallinnasta tulevat esiin 
näissä selonteoissa. Kun ns. uudessa hallinnassa 
käytetään hyväksi verkostoja ja vapaaehtoisuutta, 
ei hallinto voi toimia samalla tavoin kuin hierark-
kisessa linjahallinnossa. Ymmärrys siitä, millaisin 
käytännöin toimintaryhmää tulisi ohjata, näyttää 
tämän puhetavan perusteella olevan hallinnollekin 
selkiytymätöntä. Pitkälle auttaisi jo sääntöjen sel-
keä perustelu. Toisaalta ohjausta koskeva kritiikki 
osoittaa, että hajautettu hallinta edellyttää myös 
hyvin toimivaa ja vahvaa keskushallintoa, kuten 
Pierre (2009, 44) on esittänyt. Kuitenkaan näistä 
havainnoista ei saa tehdä sitä johtopäätöstä, että 
kaikki haastatellut toimintaryhmätoimijat olisivat 
arvostelleet nimenomaan ministeriön ohjausta. 
Muutamissa haastatteluissa suhde ministeriöön 
määrittyi harmoniseksi (haastattelu 6 ja haastatte-
lu 5). Ainakin kahdessa haastattelussa taas esitet-
tiin, että toimintaryhmät tarvitsevatkin ohjausta, 
ja ministeriötä arvosteltiin lähinnä ohjauksen ja 
tulkintojen puutteesta (haastattelu 10 ja haastatte-
lu 12). Joskus taas kriittinen puhe kohdistui minis-
teriön sijaan vuonna 2007 aloittaneeseen maaseu-
tuvirastoon (esim. haastattelu 6 ja haastattelu 5).    
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4.3.6 TOIMINTARYHMÄTYÖ 
 HALLINNAN KOHTEENA

Kun toimintaryhmän hallinnallisen logiikan 
tarkastelu (luku 4.2.) koski sitä, miten toiminta-
ryhmätyö hallitsee maaseudun kehitystä, meta-
hallinnan teemassa toimintaryhmä itse asettuu 
hallinnan kohteeksi. Kaikissa tässä alaluvussa 
käsitellyissä empiiristen aineistojen analyyseissä 
jäsennetään siis sitä, millaisten käytäntöjen kautta 
toimintaryhmä ja erityisesti sen hallitus voidaan 
ymmärtää ohjauksen kohteeksi. Toimijat näyttävät 
haastattelujen perusteella myös olevan hyvinkin 
tietoisia näistä metahallinnan käytännöistä. Se, 
että toiminta on delegoitu muodollisesti autono-
miselle organisaatiolle, yhdistykselle, ei suinkaan 
tarkoita, että valtio ei voisi hallita sitä. Päinvastoin 
Miller ja Rose (2008, 210–215) ovat kuvanneet 
joukon kehittyneitä liberaaleja käytäntöjä, jotka 
pyrkivät ohjaamaan toimintaa osallistujien muo-
dollista valinnanvapautta kunnioittaen. Käytännöt 
pyrkivät ehdollistamaan toiminnan mahdollisuuk-
sia osallistujien yksilöllistä harkintaa hyväksi käyt-
täen. Sellaisia metahallinnan käytäntöjä on nähtä-
vissä myös toimintaryhmätoiminnan parissa.   

Kaikkein ilmeisin toimintaryhmätyötä ohjaava 
käytäntö on Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelma 2007–2013, joka määrittelee 
kehittämisrahoituksen käyttöä ja toimintaryhmän 
tavoitteita. Ohjelman ehdollistava vaikutus näkyy 
esimerkiksi hallitustyössä ja jopa keskustelussa 
rahoitettavista hankkeista. Mutta ohjelman lisäksi 
toimintaryhmätyötä ohjataan myös epämuodol-
lisilla metahallinnan käytännöillä. Ensinnäkin 
toimintaryhmien maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa solmima rahoitussopimus näyttäytyi 
haastattelupuheessa käytäntönä, jonka nojalla 
toimintaryhmien osallistujien valintaa voidaan 
säädellä. Tulee muistaa, että toimintaryhmä on 
yksityisoikeuden piiriin kuuluva organisaatio, ja 
niinpä sopimus on löydetty käytännöksi, jonka 
avulla valtion ja kansalaisyhteiskunnan välistä ra-
jaa voidaan ylittää. Esimerkiksi kolmikanta oli eräs 
sääntö, joka toimijoiden mukaan pannaan toimeen 
juuri sopimuksen nojalla. Kolmikannassa haasta-
teltujen kritiikin kohteena oli ”tavallisten” maaseu-
dun asukkaiden kiintiö, jonka järkeä he pitivät on-
gelmallisena. Kolmikannalle esitettiin aineistossa 
muutamia selityksiä, joista innovatiivisuus ja sen 
tuottama tehokkuus oli yleisin. Kuitenkin esitettiin 
myös toinen selitys ja järki, joka koski ulkopuolisen 
valtauksen estämistä, siis toiminnan pitämistä oi-
keissa käsissä. Hallintaverkosto, joka toimii muo-
dollisesti vapaaehtoisuuden pohjalta ja on järjes-
täytynyt kaikille avoimeksi yhdistykseksi, on altis 

myös tämän kaltaisille ongelmille. Siispä kolmi-
kannan merkitykseksi voitiin nähdä mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, ketä toimintaryhmän yleinen ko-
kous valitsee kehittämisyhdistyksen hallitukseen. 

Samoin rahoitussopimuksen kautta on saatet-
tu voimaan myös hallituksen jäsenten yhtäjaksois-
ta toimikautta rajoittava sääntö, jota aineistossa 
käsiteltiin myös. Tämän käytännön järkevyys oli 
esimerkiksi haastatteluissa puheen aiheena en-
nen kaikkea siitä syystä, että se oli ajankohtainen 
haastattelujen toteuttamisen aikana. Tässäkin toi-
minnan tehokkuus – niin ikään innovatiivisuuden 
kautta tulkittuna – oli yleinen tapa jäsentää sään-
nön merkitystä. Kuitenkin tähänkin teemaan esi-
tettiin vaihtoehtoinen selitys, joka koski yksilöiden 
toimintaa osana ryhmää. Toimintaryhmän halli-
tuksen keskinäinen dynamiikka ja työskentelyhen-
ki nostettiin joissakin haastatteluissa ja teksteissä 
niin keskeiseen asemaan, että sitä tulee varjella 
ajamalla vääränlaiset henkilöt pois toimintaryh-
mästä. Tällöin vaihtuvuussäännön strategiana on 
toimia turvana vääränlaista subjektiviteettia vas-
taan – ratkaisuna moraaliin vetoavan hallintastra-
tegian epäonnistumisiin, erityisesti osallistujien 
keskinäisen konsensuksen turvaamiseksi.

Ryhmädynamiikkaa koskeva puhe puo-
lestaan tuottaa selityksen sille, miksi osallistujien 
valintaa pidetään niin keskeisenä, että siihen on 
haluttu puuttua jopa rahoitussopimuksen avul-
la. Ryhmädynamiikkaa voidaan aineistojen pe-
rusteella pitää myös yhtenä toimintaryhmätyötä 
hallitsevana käytäntönä, joka oli puheen aiheena 
monissa aineistoissa. Ryhmädynamiikasta puhut-
taessa osallistujien harmoniset suhteet sekä arvo-
ja ja päämääriä koskeva konsensus määrittyivät 
yleensä ideaaliksi ryhmän toimintakulttuuriksi. 
Osallistujien jakama yhteinen tietoisuus määri-
teltiin puheessa jopa niin tärkeäksi, että se voitiin 
nähdä toimintaryhmätyön onnistumisen ehtona. 
Samoin konsensusta voidaan pitää tärkeänä tavoit-
teena myös kommunikatiivisen suunnittelun teori-
assa. Tyypillistä tässä teemassa oli liittää ryhmän 
toiminta yksilöiden ominaisuuksiin, persoonaan 
tai toimintatyyleihin erityisesti silloin, kun ker-
rottiin huonosta ryhmädynamiikasta. Kun toimin-
taryhmä konsensusideaalina kohtaa säröjä, niille 
syyksi etsitään yksilö, jonka toiminta ei täytä ide-
aalin vaatimuksia. Tulkitsen, että näin itse ideaa-
lia voidaan varjella. Ryhmädynamiikkaan nähtiin 
myös voitavan vaikuttaa, esimerkiksi ryhmäkoon 
tai osallistujien vaihtumisen kautta. Erityisesti 
pienryhmien dynamiikalla voidaan hyvin tunne-
tun sosiaalipsykologisen kirjallisuuden perusteella 
nähdä vaikutuksia yksilöiden toimintaan, ja se voi 
olla myös aktiivinen hallinnan keino (ks. Cooke 
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2001). Toisaalta aineistot viestivät myös, että kon-
sensukseen perustuva ryhmädynamiikka voi estää 
erilaisten mielipiteiden esilletuloa ja avointa kes-
kustelua. Tämä voidaan tulkita selkeän kriittiseksi 
huomioksi konsensuksen ideaalia vastaan. Monien 
muiden hallinnan käytäntöjen tarkoitukseksi voi-
daankin ymmärtää juuri konsensuksen ideaalin 
tukeminen. 

Myös toimintaryhmätoimijoiden koulutusta 
voidaan pitää hallinnallisena käytäntönä. Haas-
tatteluissa huomioin arvoista on se, että pelkkää 
tiedon siirtoa ei välttämättä pidetä koulutuksen 
tavoitteena. Tavoite voi olla myös ymmärryksen 
lisääntyminen, joka vaikuttaa toimijuuteen. Toi-
saalta toimintaryhmän rooli policy-toimijana, 
Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttajana, 
näyttää keskeiselle tarkasteltaessa myös toiminta-
ryhmäkoulutusten sisältöä koulutusmateriaalien 
perusteella. Ohjelman teknistä toteutusta kos-
kevaa koulutusta voidaankin pitää jopa eräänä 
edellytyksenä ohjelman toimintaryhmätoimintaa 
ohjaavalle vaikutukselle. Ja lisäksi ainakin yhdessä 
materiaalissa koulutuksen aiheena on ollut saman-
kaltainen konsensuksen ideaali, joka esitettiin ryh-
mädynamiikkaa koskevassa puheessa.       

Kuitenkin varsinainen yksityiskohtainen tek-
niikka konsensuaalista ryhmädynamiikkaa tuke-
van ajattelun levittämiseen toimintaryhmän halli-
tusjäsenten keskuuteen löytyi itsearvioinnista. 
Se siis näyttäytyy suotavan toimintaryhmätoimi-
juuden pitkälle jalostettuna hallinnointikäytän-
tönä. Siinä toimintaan osallistuvien yksilöiden 
ajatukset, arvot, tiedot ja tavoitteet sekä toimijoi-
den keskinäiset suhteet on tuotettu tietämisen ja 
mittaamisen kohteeksi. Lisäksi itsearviointikirjal-
lisuudessa on esitetty myös tunnustuskäytännöil-
le ja tiedolle itsestä perustuvia harjoituksia, joilla 
osallistujien subjektiviteettia on ajateltu voitavan 
kehittää suotuisaan suuntaan. Lisäksi toiminta-
ryhmätyö esitetään itsearviointikirjallisuuden 
piirissä myös teknis-rationaalisena ohjelmaperus-
taisen politiikan toteuttamisena. Itsearvioinnin 
avulla voidaan pyrkiä hallitsemaan sekä ryhmän ja 
sen jäsenten välisiä suhteita että koko toiminnalle 
ohjelmissa määriteltyjä tuloksia. Itsearviointi yk-
silöi kohteensa ja hallitsee häntä ajattelevana yksi-
lönä. Sen tavoitteena on tuottaa toimijasta hänen 
oman ajattelunsa kohde.

Näyttää siis siltä, että osallistumisen säätely ja 
toimijoiden valintojen vastuullistaminen on me-
tahallinnan keskeinen huoli ja ongelma. Toisaalta 
myös toimijat itse näyttävät haastattelupuheen 
perusteella tietoisilta monista toimintaa ohjaa-
vista käytännöistä, mutta myös kritisoivat monia 
niistä. Ja erityisen herkkiä kritiikille näyttävät 

olevan sellaiset metahallinnan tekniikat, joiden 
merkitystä he eivät ymmärrä. Tämä kertoo siitä, 
että myös vapaaehtoiset osallistujat voivat ymmär-
tää oman osallistumisensa policyn tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Sellainen hallinta, jonka ymmär-
retään tukevan näiden tavoitteitten toteutumista, 
on hyväksyttyä, muunlainen näyttää toimijoista 
järjettömältä. Joissakin selonteoissa otettiin esille 
jopa niskoittelun tai vastarinnan mahdollisuus – 
tietoinen mahdollisuus ”ottaa raippoja”. Kuitenkin 
toimijoiden aineistossa tuottama vastarintapuhe 
näyttää metahallinnan rinnalla kovin heikolta ja 
jäsentymättömältä, eikä se ollut kiteytynyt johdon-
mukaisiksi strategioiksi, mitä tehokas vastarinta 
edellyttäisi. On tietenkin merkittävä havainto, että 
vastarintapuhetta ja -ajattelua toimintaryhmän 
diskursiiviseen tuottamiseen sisältyy – pelkkä 
sääntöjen kuuliainen noudattaminen ei näytä va-
paaehtoisille toimijoille riittävän.   

Metahallinnan käytäntöjen teema toiminta-
ryhmätyön parissa voidaan liittää verkostomai-
seen hallintaparadigmaan, joka ei järjestä hallin-
taa hierarkkisiksi käskyvallan ja tilivelvollisuuden 
suhteiksi vaan luottaa osallistujien vapaaehtoisuu-
teen. Kun toimintaryhmä on muodollisesti auto-
nominen organisaatio, yhdistys, erityisesti osal-
listumisen säätely edellyttää ”epämuodollisia” 
käytäntöjä. Tällaisia on ollut myös aikaa kehitellä, 
sillä toimintaryhmätyö on pitkäaikainen ja vakiin-
tunut toimintatapa. Erityisesti toimintaryhmätyön 
hallitsemisen kannalta keskeisimmäksi hahmoksi 
monissa käytännöissä nousee yksilötoimija – toi-
mintaryhmätoiminta vaativana työnä näyttää 
siis edellyttävän myös erityislaatuista toimijaa. 
Osallistujien toimijuuteen on nähty mahdollisena 
vaikuttaa ainakin kouluttamalla, itsearvioinnilla 
ja – jos muut keinot eivät tehoa – henkilöitä vaih-
tamalla. Ja vaikka kehittämisyhdistys voikin muo-
dollisesti valita kenet tahansa päättämään asiois-
taan hallitukseensa, kolmikanta varmistaa, ettei 
tämä valinta ole sattumanvaraista. Toimintaryh-
mätyön metahallinnassa on siis rahoitussääntöjen, 
tavoitteenasettelujen ja indikaattorien lisäksi näh-
tävissä innovatiivinen ja erilaisista käytännöis-
tä koostuva sommitelma, joka ohjaa osallistujaa 
järkevänä ja vastuullisena toimijana (vrt. Miller & 
Rose 2008, 214).

Se, että toimintaryhmä on yhdistys eikä muo-
dollisesti osa valtiota, ei tarkoita, ettei toiminta-
ryhmä olisi myös monenlaisen metahallinnan 
kohteena. Samoin se, että (yleensä) vapaaehtoi-
nen toimintaryhmän hallitusjäsen on tässä hal-
lintaregiimissä myös vallankäyttäjä, ei tarkoita, 
ettei hän olisi vaikuttamisen kohteena. Sen sijaan 
hänen identiteettinsä, arvonsa ja preferenssinsä 
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voivat olla hallinnallisten strategioiden kohteita. 
Erityisesti sellainen ajattelu, joka olettaa subjektin 
itsestään selvästi olemassa olevaksi koherentiksi 
kokonaisuudeksi, vaikuttaa tämän tarkastelun pe-
rusteella kyseenalaiselta. Toimijuus ymmärretään 
pikemminkin kontingentiksi, aktiivisen vaikutta-
misen kohteeksi.

4.4  TOIMINTARYHMÄTOIMIJAN 

 SUBJEKTIVITEETTI

Tässä luvussa tutkin, millaiseksi toimin-
taryhmätoimijan eettinen ja poliittinen 
subjektiviteetti aineistoissa esitetyssä pu-
heessa määrittyy. Toisin sanoen tarkoituksena 
on selvittää ymmärrystä siitä, millainen on hyvä 
LEADER-toimija ja millaiseksi määrittyy hänen 
suhteensa poliittiseen toimintaan. Ensin tarkaste-
len, millainen osallistuminen vapaaehtoiselle halli-
tuksen jäsenelle ymmärretään suotavaksi. Tällöin 
toimintaryhmätoimijuus määrittyy eräänlaiseksi 
normatiivisesti arvotetuksi toimijuudeksi. Sitten 
tutkin, miten toimijat haastatteluissa tekevät selkoa 
omista motiiveistaan osallistua toimintaryhmä-
työhön. Näistä motivaatiotekijöistä tärkein on ide-
ologinen sitoutuneisuus maaseutuun. Lopuksi tut-
kin, millaiseksi aineistoissa määrittyy toimijuuden 
suhde poliittiseen toimintaan. Poliittisen ja eetti-
sen toimijuuden tarkastelua rinnakkain perustelee 
työssä se, että näen toimintaryhmätoimijan etiikan 
poliittisen toimijuuden kannalta keskeisenä kysy-
myksenä. Poliittinen toimijuus (esimerkiksi edus-
tuksellisen demokratian instituutioiden piirissä) 
tulisi mielestäni ymmärtää yhdenlaiseksi histo-
rialliseksi ja kontingentiksi eettisen toimijuuden 
muodoksi, johon poliittiset instituutiot vaikuttavat 
suuresti, mutta joihin toimijuutta ei voi ainakaan 
jäännöksettä palauttaa. Tällöin uuden hallinnan 
instituutioiden tuottamaa toimijuutta voidaan 
tarkastella perinteisille poliittisen subjektiviteetin 
muodoille rinnakkaisena eetoksena.

4.4.1  NORMATIIVINEN TOIMIJUUS

Eräs mielenkiintoinen kysymys, jota voidaan tar-
kastella tutkimuksen aineistojen perusteella, kos-
kee ymmärrystä siitä, miten vapaaehtoisen toi-
mintaryhmän hallituksen jäsenen tulisi osallistua 
LEADER-toimintaan. Tässä alaluvussa käsittelen 
sellaisia aineistojen selontekoja, joissa pohditaan, 
millainen hyvän toimintaryhmätoimijan tulisi 
olla. Samalla puheessa tehdään selkoa myös siitä, 

mitä arvoa osallistumisella ymmärretään olevan. 
Tätä teemaa pohdin haastatteluaineiston lisäksi 
myös kirjallisen materiaalin, ensisijassa toiminta-
ryhmien hallitustyöskentelyoppaan avulla. Myös 
kenttäpäiväkirjaani on kirjattu huomioita, jotka 
ovat tässä suhteessa relevantteja.  

Hankkeita ja hankerahoitusta koskeva päätök-
senteko, jota olen käsitellyt jo aikaisemmin, ei ole 
ainoa hallitusten tehtävä tai kokousten puheenai-
he. Hallitustyössä keskustellaan hankkeitten ra-
hoituksen ohella myös ”rutiiniasioista”: kommen-
toidaan ja muokataan hallinnollisia raportteja ja 
muita tekstejä; keskustellaan yhdistyksen ajankoh-
taisista asioista kuten taloudesta, jäsenhankinnas-
ta tai esimerkiksi yhdistyksen roolista toimiston 
työntekijöiden työnantajana; valitaan toiminta-
ryhmän edustajia erilaisiin tilaisuuksiin; käsitel-
lään toimintaryhmän omia kehittämishankkeita 
jne. Vaikka kokouksissa ei päätettäisikään hank-
keista, ne saattavat olla pitkiä ja työläitä (esim. 
kenttäpäiväkirja 14.11.2007). Havainnointijaksoni 
eräs keskeinen huomio oli se, että päätöksenteon 
ja siihen liittyvän keskustelun ja argumentoinnin 
valmiuksien lisäksi toimintaryhmätoiminta näyt-
tää edellyttävän osallistujilta monenlaista aktiivi-
suutta ja osaamistakin. Niinpä hallitus ei ole vain 
”päätöksentekijä” vaan toimiston ohella myös ”pää-
tösten toimeenpanija”.    

Vapaaehtoisten toimijoiden roolia määritte-
levää puhetta esitettiin haastatteluissa monien 
teemojen yhteydessä. Eräs tällainen haastattelu-
teema oli toimintaryhmätyön henkilökohtainen 
merkitys, johon johdatin keskustelua kysymyksil-
lä motivoivista tekijöistä, onnistumisista ja epä-
onnistumisista. Joissakin haastatteluissa pyysin 
myös suoraan määritelmää toimintaryhmätyön 
henkilökohtaisesta merkityksestä. Normatiivi-
sesti arvotetun toimijuuden merkitykset tulivat 
haastattelutilanteessa esiin esimerkiksi siten, että 
hallitusjäsenet saattoivat haastatteluissa arvioida 
omaa toimintaansa, sen esteitä tai onnistumisia. 
Toisaalta erityisesti toimihenkilöiltä kysyin joskus 
näkemystä hallituksen toiminnasta. Toimihenki-
löt saattoivat hallitustyötä koskevien selontekojen 
myötä tulla arvottaneeksi myös hallituksen jäsen-
ten toimintaa. Joissakin haastattelukysymyksissä 
normatiivinen teema on ilmeinen, toisissa norma-
tiivisuus tulee ilmi sivulauseissa ja muiden selon-
tekojen ohessa. Tähän puhetapaan olen tulkinnut 
kuuluvaksi sellaisen puheen, jossa jollakin tavoin 
käsitellään kysymystä, millainen on hyvä toimija 
tai millainen hänen tulisi olla. 

Esimerkiksi erään toimintaryhmän työnteki-
jän haastattelussa toimijuuden arvottaminen tuli 
esiin hallitustyöstä keskusteltaessa:   
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”haastattelija: Kuinka tota hallituksen jäsenet 
löytyy? Miten, mistä ne etsiytyy tänne?

haastateltava: No ne löytyy monella tapaa. Joku 
erovuorossa oleva hallituksen jäsen esimerkiks 
voi sanoa että hän lopettaa mutta hänellä on 
hyvä, mielessä hyvä tyyppi. Joka on kiinnostu-
nu ja halukas. - -” (haastattelu 4.)                    

Tässä sitaatissa keskustelu avataan kysymyk-
sellä hallitusjäsenten löytymisestä, mitä kysyin 
muutamassa muussakin haastattelussa lähinnä 
toimintaryhmien työntekijöiltä. Vastauksessaan 
haastateltava tulee määritelleeksi myös toiminta-
ryhmätoimijan suotavia ominaisuuksia: ne ovat 
kiinnostus ja halukkuus osallistumiseen. Kun 
toimintaryhmän hallitustyöskentely perustuu 
vapaaehtoisuudelle, on kiinnostus luultavimmin 
vähimmäisvaatimus. Sitaatissa myös nimetään 
positiivisesti arvotettu toimintaryhmäsubjekti. Se 
on ”hyvä tyyppi”. 

Samankaltainen hallituksenjäsenten hankin-
taprosessi on kuvattu myös kenttäpäiväkirjassani 
(kenttäpäiväkirja 14.11.2007 ja 12.12.2007). Siinä 
väistyvä hallitus yhdessä pohti henkilöitä, jotka 
voisivat tulla kysymykseen uuden hallituksen jäse-
niksi ja joilta olisi myös kysyttävä suostumus luot-
tamustoimeen etukäteen. Lisäksi ainakin erään 
toisen toimintaryhmän työntekijän haastattelussa 
esitettiin samanlainen selonteko uusien hallitusten 
jäsenten valinnasta (haastattelu 6). Näyttää siltä, 
että kutsuminen jäseneksi on tyypillinen tapa tulla 
toimintaryhmätoimijaksi. 

Toisaalta hyveellisen toimijan määrittely oli 
usein tarkempaa. Erään hallituksen jäsenen haas-
tattelussa asiaa määriteltiin seuraavalla tavoin:    

”haastateltava: Niin, että. Ei tää kuitenkaan 
oo mikään metsästysseura tai kyläyhdistys, 
niin kaikella kunnioituksella näitä yhdistyksiä 
kohtaan, mutta - - oikeesti ehkä vähän enem-
män kun niissä niin pitää toivottavasti seura-
ta aikaa, perehtyä joihinkin näihin asioihin ja 
muihin, että ei ne nyt ihan tosta vaan kevyillä 
mielin kannata lupautua, jos tietää että ei oi-
keasti kiinnosta tai että kerkiä tai muuten niin, 
tiedä että mistä ees on kysymys. Siinä mieles 
poikkeava yhdistys ehkä tää toimintaryhmä.” 
(haastattelu 1.)

Tässäkin keskustelussa puheenaiheena oli halli-
tuksenjäsenten löytyminen. Sitaatissa toiminta-
ryhmätyön merkitys määrittyy vertaamalla sitä 
muihin maaseudulla toimiviin yhdistyksiin. Toi-
mintaryhmätyön vaativuus edellyttää toimijoil-

ta erityistä sitoutuneisuutta. Siihen tulee pystyä 
sijoittamaan enemmän aikaa, muuten – puheen 
mukaan – ei ole syytä osallistua ollenkaan. Hy-
veellisen toimijan on myös perehdyttävä asioihin, 
eli toimijuus määrittyy ennen kaikkea tiedolli-
seksi. Monet muutkin haastatellut määrittelivät 
toimintaryhmätyön vaativaksi, minkä vuoksi eri-
tyinen sitoutuminen nähtiin tärkeänä. Tällainen 
ymmärrys on nähtävissä esimerkiksi erään toisen 
hallitusjäsenen haastattelussa:   

”haastattelija: Jos aattelee niinkun, että onko 
se sulle enemmän kuin harrastus että se on- 

haastateltava: En, mää sanosin kuitenkii enem-
män niin että jos mä oisin kaheksantuntisessa 
työpäivässä, en lähtis tämmöseen. Siis tää ei oo 
ihan sitä että, jos haluaa hoitaa tän homman, 
niin se että tullaan kokkoukseen ja katotaan 
edellisenä iltana maholliset paperit. Se on kui-
tennii keskimäärin kerran kaks viikkoon me-
lekein käyn tiällä {toimistolla} ja aina löytyy 
jottain mitä. - - ” (haastattelu 5.)

Tässä sitaatissa toimija pyydettäessä määrittelee 
sitä, millainen merkitys toimintaryhmätyöllä hä-
nelle on. Toimintaryhmätyö tehtävänä määritel-
lään työlääksi, vaikka kysymys onkin vapaaehtoi-
sesta hallitustyöstä. Pelkkä kokousosallistuminen 
ja papereitten lukeminen eli rahoitushakemusten 
käsittely ei tämän sitaatin mukaan riitä suotavaksi 
toiminnan tasoksi. Toimintaryhmätyö ymmärre-
tään jopa niin vaativaksi, että palkkatyön tekemi-
nen samaan aikaan olisi hankalaa. Tässä mielessä 
vaatimus sitoutumisesta näyttää hyvin ankaralta. 
Haastattelussa ei tarkemmin kerrottu, millaisia 
tehtäviä hallituksenjäsenten kokousten lisäksi toi-
votaan hoitavan, mutta näitäkin on esitelty useam-
massa haastattelussa. 

Esimerkiksi eräs haastateltu toimintaryhmän 
työntekijä (haastattelu 6) teki selkoa siitä, millaisiin 
toimiin hallitusjäsenet voivat osallistua – kokous-
osallistumisen lisäksi.  Ennen kaikkea osallistujat 
ovat osaamisensa ja taitonsa mukaan toimiston 
apuna jopa rutiiniluontoisissa töissä, kuten posti-
tuksessa tai tiedottamisessa, mikä selonteon mu-
kaan oli ehkä jopa enemmän kuin vapaaehtoiselta 
toimijalta voisi edellyttää. Normatiivisesti arvioi-
tuna tilanne määrittyi siis haastattelussa erittäin 
hyväksi. (haastattelu 6.) Samankaltainen ymmär-
rys, rutiineihin osallistuminen, määrittyi hallitus-
jäsenen positiiviseksi rooliksi yhdessä toisessakin 
haastattelussa (haastattelu 10).  Rutiinien lisäksi 
muita mahdollisia aktiivisuutta edellyttäviä toimia 
ja tehtäviä haastatteluaineistossa olivat koulutuk-
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siin osallistuminen ja toimintaryhmän työryhmät, 
joissa yleensä valmistellaan hankepäätöksiä var-
sinaiseen hallituksen kokoukseen. (haastattelu 
4.) Lisäksi kehittämishankkeitten ohjausryhmien 
työskentelyyn osallistuminen voitiin nähdä yhtenä 
mahdollisena hallitusjäsenen tehtävänä (haastat-
telu 17; haastattelu 15). Vastaavasta ymmärrykses-
tä on viitteitä myös kenttäpäiväkirjassani. Havain-
toni mukaan toimintaryhmän hallituksen jäsenet 
osallistuvat toimintaryhmän tiedotustilaisuuksiin 
(kenttäpäiväkirja 17.9.2007), edustavat toimin-
taryhmää maakunnallisessa kylätoimintajärjes-
tössä ja muissa tilaisuuksissa (esim. kenttäpäivä-
kirja 14.11.2007), hommaavat toimintaryhmälle 
uusia jäseniä sekä itselleen seuraajia hallitukseen 
(kenttäpäiväkirja 12.12.2007), osallistuvat arvi-
ointien toteutukseen (kenttäpäiväkirja 21.2.2008) 
ja toimintaryhmäkoulutuksiin (kenttäpäiväkirja 
22.4.2008). Erityisen aktiivisia ovat puheenjohta-
jat, mutta muidenkin osallistumista on yleistä. 

Kuitenkin erityisesti tiedottamistehtävä oli sel-
lainen, joka määriteltiin hallitusjäsenen tehtäväksi 
useissa haastatteluissa. Tällaisesta määrittelystä 
löytyy aineistosta lukuisia esimerkkejä. Esimer-
kiksi eräs toimintaryhmän työntekijä kertoi kai-
paavansa hallituksen jäseniltä hieman korkeam-
paa aktiivisuutta: 

”haastattelija: Tota. Onks teillä hallituksen jä-
senet ollu erityisen niinkun, muussa toimin-
nassa kun kokouksissa aktiivisia?

haastateltava: Että, tota kyl ne muutamat, joku 
aina lähtee kun on näitä koulutuksia. Mutta 
niin, toki kun heillä on ne omat työt ja tehtävät, 
niin kun ne on arkipäivinä yleensä niin sillon 
ne ei kauheen helposti pääse lähtemään, mut 
on siellä joku pääsee ja. Joskus aina aattelee 
et se sais olla vähän aktiivisempaakin, mut sit 
kun aattelee et niillä on kuitenkii se omat per-
heet ja työt ja siinä hoidettavana, niin kyl sen 
niinkun ymmärtää että kun kokouksii on nyt jo 
kuitenkii kerran kuussa ja sit on nämä työryh-
mäkokoukset päälle.  - - Et kyl mä toivoisin et 
ne vähän aktiivisemmin ois kertomassa siellä 
omalla alueellaan kun- Siin mieles ne on hyviä 
kun ne on niitä paikallisii ihmisii ja ne tunne-
taan siellä, niin niitten on helpompi lähestyy 
oman alueensa asukkaita mutta. Mutta ei se 
sitten, kaikille se ei oo luontevaa ja kaikilla ei 
oo aikaa siihen. Se on nyt siitä kiinni.” (haas-
tattelu 4.)       

Tässä sitaatissa rakentuvaan normatiiviseen ase-
telmaan on epäilemättä vaikuttanut haastattelijan 

esittämä kysymys. Kun kokousten ulkopuolisen 
aktiivisuuden arviointia pyydetään haastatteli-
jan taholta, on ymmärrettävää, että haastateltava 
tulkitsee sen normiksi. Ymmärrys aktiivisuudesta 
normina on epäilemättä ollut myös oma ymmär-
rykseni haastatteluja tehtäessä. Mutta haastateltu 
ei ala tätä normia haastaa, vaan osallistuu sen si-
sällön määrittelemiseen. Kokousten ulkopuolinen 
aktiivisuus määrittyy tässä sitaatissa kahdella ta-
voin: toimintaryhmäkoulutuksiin osallistumiseksi 
ja toimialueen asukkaiden parissa toteutettavaksi 
tiedottamistehtäväksi. Tässä suhteessa hallituksen 
jäsenet ja heidän paikallisuutensa määritellään 
toimintaryhmän kannalta hyödylliseksi resurssik-
si. Mielenkiintoista yllä siteeratussa haastattelussa 
on myös se, että toimija näyttää kovin ymmärtä-
väiseltä hallitusjäsenten aktiivisuuden puutteita 
kohtaan. Toiminnan ongelmia ei selitetä toimijuu-
den puutteilla vaan käytännöllisillä ongelmilla. 
Tällaista ymmärrystä ei kaikissa haastatteluissa 
osoitettu edes silloin, kun hallitusjäsenet itse ker-
toivat omasta toiminnastaan ja sen vaatimuksista. 

Hallituksen jäsenten rooli tiedottajana tuli 
esiin myös erään toisen toimintaryhmän työnteki-
jän haastattelussa:

”haastateltava: - - Sithän on hallituksen jäsen-
ten kanssa muutenkin kun pelkästään kokouk-
sien yhteydessä ollu yhteyksissä että, on voinu 
kysyä jostain tietystä hankkeesta, mielipiteitä 
tai muutenkin, et he on sitten auttanu myös 
näissä tiedotuksessa ja muussa, et ollu mukana 
kyläilloissakin. Sillä tavalla ja ollu aktiivisesti 
järjestämässäkin sitten niitä.” (haastattelu 18.)          

Tässäkin sitaatissa hallitusjäsenten osallistumi-
sen tuottama hyöty määrittyy tiedon liikkumisen 
kautta. Samalla tavoin asian määritteli ainakin 
seitsemän haastateltua toimijaa. Ajatuksena täl-
löin oli, että toimintaryhmän hallituksenjäsenten 
tulisi kiertää ”kentällä” ja tiedottaa paikallisten 
ihmisten keskuudessa. Tässä haastattelukatkel-
massa tosin hallituksenjäsenten rooli määritellään 
laajemmaksikin, muun muassa tiedotustilaisuuk-
sien, kyläiltojen järjestämiseksi. Osallistujien roo-
li tiedottajina ymmärretään sitaatissa myös toi-
sin: hallituksenjäsenet voivat välittää tietoa myös 
kentältä toimintaryhmään päin, ja niin toimiston 
työntekijät voivat saada tietoa mm. hankkeis-
ta, niiden hakijoista tai paikallisista olosuhteista 
hallitusjäsenten kautta. Tämäkin resurssi liittyy 
paikallistuntemukseen. Niinpä hallituksenjäse-
nen rooli määrittyy kaksisuuntaiseksi yhteydeksi 
LEADER-toimiston ja toimialueen välillä. Vaikka 
osallistujien paikallisuus määriteltiinkin toiminta-
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ryhmän kannalta hyödylliseksi resurssiksi useissa 
haastatteluissa, amatöörien tiedonvälitystehtä-
vään voitiin liittää myös asiantuntemusta ja sen 
puutetta koskevia varauksia (haastattelu 1).

Toimintaryhmien hallitusjäsenten normatii-
vinen toimijuus ei ole vain haastattelutilanteiden 
tuottama merkitys, vaan osallistujan roolia määri-
tellään myös teksteissä, erityisesti toimintaryhmi-
en hallitustyöskentelyn oppaassa. Tässä tekstissä 
– samoin kuin monien haastateltavien puheessa – 
vaatimukset toimintaryhmien hallituksenjäseniä 
kohtaan vaikuttavat vaativilta. Hallitusjäsenten 
tehtäviksi määritellään oppaassa monenlaisia asi-
oita. Oppaan mukaan ideaali toimija, ”aktiivinen, 
kehittäjärooliin samaistunut hallitusjäsen”, tun-
tee ohjelman ja toimintatavan, vie viestiä kentälle 
keskustelemalla, kannustaa hankkeitten tekoon, 
seuraa toteutuvia hankkeita ja motivoi henkilö-
kuntaa. (maa- ja metsätalousministeriö 2004, 25 
alleviivaus alkup.) Mielenkiintoista on, että tehtä-
vien ja vastuiden lisäksi teksti määrittelee toimijan 
”samaistumista”. Tämä voidaan tulkita siten, että 
teksti esittää hallitusjäsenen velvollisuudeksi ottaa 
kehittäjärooli vakavasti, ja toimia sen mukaan. Oh-
jelman tuntemisen ja tietoisuuden lisäksi käytän-
nöllisenä tehtävänä on ennen kaikkea tiedottaa, 
niin kuin monissa haastatteluissakin esitettiin. 
Tässä suhteessa oppaan ja haastatteluiden ajatte-
lutavat näyttävät yhdenmukaisilta.

Aktiivinen eetos merkitsee oppaassa myös 
oma-aloitteista osallistumista kehittämiseen, ja 
käytännössä tämä tulee tekstissä määritellyksi 
pääasiassa tiedolliseksi tekijäksi. Toimijan tulee 
tuoda oma osaamisensa sekä omat verkostonsa 
yhdistykseen. Tällä tavoin toimija määrittyy myös 
tekstissä resurssiksi juuri kehittämistehtävän suh-
teen. Toimintaryhmän kannalta hyödyllinen hal-
litusjäsenen asiantuntijuus on väljästi määritelty. 
Esimerkiksi eräässä havainnointiaineistoni tilai-
suudessa esitettiin, että osaaminen ”jäteasioista 
pitsin nypläämiseen” voi olla hyödyllinen resurssi 
toimintaryhmätyössä. Kun hankkeet voivat sisäl-
löltään koskea lähes mitä vain, monenlaiset ”asian-
tuntijavahvuudet” voivat olla hyödyksi. Kaikki ko. 
toimintaryhmän hallituksen jäsenet myös pohtivat 
omaa asiantuntemustaan ja kiinnostuksen kohtei-
taan. (kenttäpäiväkirja 5.10.2007.)

Toinen mielenkiintoinen korostus hallitus-
työn oppaassa koskee päätöksentekoa. Siinä 
kirjoitetaan, että ”hallitusjäsenyys ei tarkoita 
edustuksellista päätöksentekoa, vaan aktiivista 
oma-aloitteista osallistumista toimintaryhmätyön 
kehittämiseen”.  (maa- ja metsätalousministeriö 
2004, 25). Opas rakentaa vastakkainasettelua ak-
tiivisen kehittämisen ja edustuksellisen päätök-

senteon välille ja pyrkii rajaamaan edustuksellisen 
toiminnan pois hyveellisen toiminnan parista. 
”Edustuksellinen päätöksenteko” on toki käsittee-
nä moniselitteinen, mutta sen voi tässä ymmärtää 
rakentavan eroa ainakin edustuksellisen demokra-
tian instituutioiden toimintatapoihin. Ehkäpä itse-
näinen rooli päätöksentekijänä ei oppaan mukaan 
ole hyveellisen toimintaryhmätoimijan positio. On 
myös mielenkiintoista, että tämä ajatus näyttää 
olevan hyväksytty haastateltujen toimijoidenkin 
keskuudessa.   

Tietynlainen toimintapolitiikan, policyn to-
teuttamista painottava puhetapa on nähtävissä 
myös haastatteluaineistossa. Tällöin toimintaryh-
mätoimijuus ymmärrettiin puolueettomuuteen 
pyrkiväksi eetokseksi: 

”haastateltava: - - mainitaan se nyt vielä, mutta 
että siinä se ammattimaisuus taas kerran, että 
aina sillon tällön tuli esiin se että ei aina miel-
letty hallituksenjäsenyyden ja sitten jonkun 
organisaation edusmiehisyyden eroa. Et aina 
sillon tällön sitä meinas olla pikkasen, ehkä. En 
tiedä mistä johtuu, johtuuko sitten taisteluvä-
symyksestä, mitä lie, mutta menneen kauden 
loppua kohden tuntu että vähän enemmän 
ehkä rupes esiintymään semmmosta, että oli 
tarve hallituksella, joillakin hallituksenjäse-
nillä, toimia jonkun edusmiehenä siellä, ja se-
hän ei taas oikein käy päinsä tai ainakin pitää 
osata itsensä jäävätä ajoissa ja sitten asiallisesti 
poistua takavasemmalle päätöksenteosta.  - -” 
(haastattelu 1.)

Tässä sitaatissa haastateltu korostaa ammatti-
maisuutta toiminnan ideaalina piirteenä. Toimin-
taryhmätoimija ymmärretään puolueettomaksi 
yleisen edun toteuttajaksi pikemminkin kuin joi-
denkin erityisintressien ajajaksi. Siispä toiminta-
ryhmän hallitusjäsen määritellään tässä selonte-
ossa eräänlaiseksi vapaaehtoiseksi virkamieheksi, 
jolta voidaan edellyttää ammattimaisuutta. Toi-
mijan ei siis tule ymmärtää edustavansa mitään 
erityistä intressiä, vaan kokea olevansa yleisen 
edun palvelija. Tai ainakin näin olisi ideaalin ta-
solla, varsinainen tilanne toimijoiden parissa ei 
ole puheen mukaan aina ollut näin hyvä. Arvotet-
tu toimijuus voi merkitä yhtälailla ideaalia, jon-
ka ei tarvitse vastata arkipäiväistä todellisuutta. 
Ammattimaisuutta koskeva ajattelutapa ei liene 
vain tämän haastatellun toimijan keksintöä, vaan 
vastaavanlainen puolueettomuuden eetos näkyy 
muissakin haastatteluissa ja teksteissä, erityisesti 
huolehtimisessa jääviydestä. Myös hallitustyös-
kentelyn opas korostaa jääviyskysymyksiä (maa- ja 
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metsätalousministeriö 2004, 19–20). Erityisten 
intressien negatiivisen arvottamisen kannalta on 
paradoksaalista se, että osallistujilla on usein myös 
henkilökohtainen taloudellinen intressi toimin-
nassa. Toimintaryhmien hallituksen jäsenillä voi 
esimerkiksi olla omia hankkeita päätöksenteossa. 
Tällöin yleinen käytäntö, jota myös havainnointi-
aineiston mukaan uskollisesti noudatetaan (esim. 
kenttäpäiväkirja 22.4.2008), on se, että asianosai-
nen jäävää itsensä ja poistuu kokoustilasta oman 
asiansa käsittelyn ajaksi. 

Yleistä aineistoissa oli ymmärtää hyveellinen 
toimintaryhmän hallituksen jäsen – ”hyvä tyyppi” 
– toimintaryhmän kehittämisresurssiksi. Halli-
tuksen jäsenen tehtäväksi määrittyi tällöin auttaa 
toimistoa kehittämistehtävän toteuttamisessa ja 
osallistujaan kohdistuvat vaatimukset näyttävät 
myös kohtuullisen ankarilta. Lisäksi joissakin se-
lonteoissa vapaaehtoisille hallitusjäsenille raken-
netaan jopa sellaista eettistä toimintapositiota, 
jossa toimijan roolina on toimia eräänlaisena va-
paaehtoisena virkamiehenä. Toimintaryhmätoi-
minnan vaatimusten ”ankaruudesta” on havaintoja 
myös kenttäpäiväkirjassani. Uuden hallituksen ko-
koontuessa, hallituksenjäsenten kesken keskustel-
tiin myös siitä, että hallitus on se ryhmä, joka kan-
taa vastuun toimintaryhmän hyvästä toiminnasta. 
Ymmärrys ryhmässä siis oli, että vastuun vuoksi 
on toiminta myös syytä hoitaa kunnolla. (kenttä-
päiväkirja 29.1.2008.) Samoin toimijoiden kes-
ken oli myös puhetta siitä, että vapaaehtoisetkin 
hallituksen jäsenet voivat jopa joutua juridiseen 
vastuuseen, jos toiminnassa ja erityisesti rahojen 
käytössä ilmenee väärinkäytöksiä. (kenttäpäivä-
kirja 22.4.2008.) Vaikka nämä havainnot ovatkin 
yksittäisiä, ne viittaavat siihen suuntaan, että hal-
lituksenjäsenten keskuudessa on tietoisuutta ase-
man tuomista velvoitteista. 

Kaikkiaan aineistoissa esitettyjä käytännöllisiä 
tehtäviä, joihin hyvän hallitusjäsenen tulisi osallis-
tua, ovat mm. kokouksiin ja työryhmiin osallis-
tuminen ja asioihin perehtyminen, kouluttautu-
minen ja tiedottaminen sekä toimintaryhmästä 
toimialueelle että alueelta toimintaryhmään. Li-
säksi hallitusjäsenen tulee myös ajatella yleistä 
etua oman tai erityisen intressin asemesta. Erityi-
sesti osallistujan paikallisuus määriteltiin ryhmän 
toiminnan kannalta hyödylliseksi ominaisuudek-
si. Samankaltainen merkitys, hallituksenjäsenen 
roolien ja tehtävien moninaisuus, tuotetaan myös 
eräässä toimintaryhmäkoulutusmateriaalissa. 
Teksti esittää, että kunkin hallituksen ja jäsenen 
tulisi muokata itselleen sopiva rooli ja tarjoaa tä-
hän useita ideoita. Esityksessä roolit liittyvät it-
searviointiin, aktivointiin, tiedotukseen, alueen 

asukkaiden vaikutuskanavana toimimiseen, kan-
sainväliseen toimintaan, hankkeiden auttamiseen, 
yhteyteen kuntaan, päättäjien lobbaukseen ja stra-
tegiseen ohjelmankirjoittamiseen. (Sihvola 2009.)

4.4.2  OMAKOHTAINEN SITOUTUMINEN

LEADER-toimintaa ohjaavasta etiikasta kertoo 
myös kysymys osallistumisen motiiveista. Haas-
tatteluaineiston perusteella on mahdollista selvit-
tää, millaisten asioiden toimijat itse esittävät mo-
tivoivan vapaaehtoista osallistumista ”vaativaksi 
työksi” määriteltyyn toimintaan. Haastattelurun-
gossani oli motivaatiota koskeva kysymys, ja sen 
tarkoituksena oli johdatella keskustelu henkilökoh-
taisen merkityksen teemaan. Motivaatiotekijöistä 
haastatteluissa keskusteltaessa henkilökohtaista 
sitoutumista koskevat merkitykset olivat yleisim-
piä tapoja selittää osallistumista. Omakohtainen 
sitoutuminen LEADERiin tai maaseudun kehittä-
miseen oli merkitys, joka on tulkittavissa useim-
missa haastatteluista, yhteensä kolmessatoista. 
Toisaalta jotkut haastateltavat toivat tällaisen 
merkityksen esiin muiden puheenaiheiden yhtey-
dessä jo ennen kuin esitin motivaatiokysymyksen. 
Tähän puhetapaan olen tulkinnut kuuluvan kaik-
ki sellaiset selonteot, joissa haastatellut ilmaisi-
vat LEADER-toimintaa positiivisesti arvottavan 
lausuman, ja jonka esitettiin perustelevan heidän 
osallistumistaan. Toisaalta myös tavoite, maaseu-
dun kehittäminen tai maaseudun ihmisten autta-
minen, saatettiin esittää tärkeäksi. Toisin sanoen 
näissä selonteoissa toimijat ilmaisivat positiivisen 
kantansa asiaan, joka on lähtökohtaisesti arvosi-
donnainen. Näin ollen sitoutuminen voidaan mää-
ritellä arvoperusteiseksi, ideologiseksi tai poliitti-
seksi. Samankaltaisia tuloksia on saanut myös Kull 
(2008, 201), joka LEADER+ -toimintaa koskevassa 
tutkimuksessaan havaitsi, että halu olla mukana 
maaseudun kehittämisessä oli useimmiten esitetty 
syy toimintaan osallistumiselle. Lisäksi myös Sal-
mi (2003, 188–189) on toimintaryhmätyötä kos-
kevassa tutkimuksessaan havainnut voimakkaan 
sitoutumisen puhetavan olemassaolon.    

Maaseutuideologian lisäksi joissakin haastat-
telukommenteissa otettiin jopa vahvempi kanta 
asiaan. Toimintaryhmätyön merkitys voitiin kyt-
keä syvällisellä tavalla haastatellun persoonaa tai 
identiteettiä selittäväksi tekijäksi. Tällöin puheen 
sisäinen logiikka on mielenkiintoinen: toimija ei 
ole maaseudun kehittäjä, koska osallistuu LEA-
DER-toimintaan, vaan hän osallistuu, koska on 
maaseudun kehittäjä. Myös taloudellisen tai muun 
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oman intressin käyttäminen osallistumisen selit-
tämiseen on tässä tapauksessa mahdotonta.  

Kaikkein yksinkertaisimmillaan omakohtai-
sen sitoutumisen merkitys voidaan tulkita erään 
hallitusjäsenen reaktiosta kysymykseen motivaa-
tiotekijöistä:  

”haastateltava: -- Plus sitten niinkun sanoin, 
kyllä mun mielestä Leader on, se on oikein 
hyvä menetelmä, maaseudun kehittämisväline 
että. Kyllä se on ihan oikeestikin, vaikka sitä 
on joskus vähän vitsaillukkin mutta kyllä mä 
oon aina seisonu sen takana että kyllä mä oon 
aidosti sitä mieltä että Leader-tyyppistä raho-
tusta ja toimintaa tarvitaan. --” (haastattelu 1.)

Tässä haastattelukatkelmassa haastateltu mää-
rittelee LEADER-toiminnan maaseudun kehittä-
misen välineeksi. Toimija korostaa että hän pitää 
sitä hyvänä ja tarpeellisena. Tällainen toiminta-
ryhmätyön arvostus perustelee osallistumista, 
vaikka haastateltu ei tarkemmin erittele, mihin 
toimintaryhmätyötä tarvitaan ja miksi se on hänen 
mielestään hyvä asia. Kuitenkin lienee oikeutettua 
olettaa, että maaseutu ymmärretään kehittämisen 
arvoiseksi asiaksi. 

Toisaalta omakohtaisen sitoutumisen kohteek-
si saattoi määrittyä myös LEADER-toiminnan ta-
voite: 

”haastateltava: Kyllä se nyt se motivaatio lähtee 
sieltä, nimenomaan tästä paikallisuudesta ja 
paikallisen yhteisön tuota noin elinvoimasuu-
den lisäämisestä. Tietysti on sitten motivoinu 
kunnan puolellakin samallailla vaikuttamassa 
asioihin, ja tuota kehittämään parhaan kykyn-
sä (aivan) mukaan näitä asioita ja- Et sieltä se 
motivaatio lähtee. ” (haastattelu 12.)

Toimintaryhmätoiminta tulee tässä haastattelukat-
kelmassa kytketyksi paikallisuuteen ja paikallisyh-
teisön elinvoimaisuuden lisäämiseen. Paikallisuu-
den toimija määrittelee keskeiseksi merkitykseksi 
oman toimintansa kannalta – asiaksi, johon hän 
sitoutuu ja joka motivoi toimimaan.  Samoin toi-
mintaryhmä näyttäytyy mahdollisuutena vaikut-
taa tähän haastatellulle tärkeään asiaan. Kuitenkin 
haastateltu määrittelee myös kunnan tällaiseksi 
toimintamahdollisuudeksi. LEADER tulee siis täs-
sä puheessa rinnastetuksi kunnallispolitiikkaan 
yhtenä hyvän asian edistämisen mahdollisuutena. 

Maaseudun kehittämisen ja paikallisuuden 
lisäksi puhetapa henkilökohtaisesta sitoutumises-
ta kiinnittyi moniin muihin merkityksiin, jotka 
enemmän tai vähemmän suoraan liittyvät toi-

mintaryhmätyöhön. Yksi toimija määritteli maa-
seudun (hädänalaisten) asukkaiden auttamisen 
omaksi arvolähtöiseksi motivaatiotekijäkseen ja 
sen myötä myös LEADERin tavoitteeksi (haastat-
telu 10). Parissa haastattelussa pidettiin tärkeänä 
maaseudun elinvoimaa, ja nimenomaan asukkai-
den pysymistä maaseudulla (haastattelu 16) sekä 
maaseudun elinolosuhteita (haastattelu 9). Toisaal-
ta maaseutualueitten kehittäminen, yhteisöllisyys, 
yritystoiminnan edistäminen ja kansainvälisyys 
voitiin määritellä haastatellun kannalta merki-
tyksellisiksi tekijöiksi (haastattelu 18). Huomion 
arvoista lienee sekin, että kaikki toimijat eivät tuo-
neet näitä esille motivaatiokysymyksen yhteydes-
sä, vaan jotkut ottivat nämä arvot esille muiden 
keskustelujen lomassa. Lyhyesti sanoen maaseutu 
määriteltiin puheessa ”hyväksi asiaksi”, jonka puo-
lesta oltiin valmiita toimimaan. 

Toisaalta kahdessa haastattelussa motivointi-
kysymys kirvoitti pohdintoja, jotka koskivat ekspli-
siittisesti haastatellun käsitystä itsestään. Ehkä 
kaikkein selkeimmin tällainen merkitys tuli esiin 
erään toimintaryhmän toimijan haastattelussa:  

”haastateltava: No itse asiassa niin siinä Leade-
rissä mulla on sellanen, et mä oon sanonu sen 
ihan julkisestikkii että, et sillon kun mä luin 
niitä Leader-papereita, ja mulla on se tausta 
siitä kylätoiminnasta, niin mä tajusin et tää on 
niinkun mun missio elämässä. Tää on niinkun 
se minkä takia mä oon olemas.  - -” (haastattelu 
2.)

Haastateltu määrittelee tässä motivointitekijöitä 
koskevassa selonteossa myös itseään toimijana. 
Siinä LEADER-ohjelma ja haastatellun persoona 
liitetään toisiinsa: LEADER-ohjelman papereiden 
lukeminen on ollut haastatellulle kokemus, jossa 
tietoisuus itsestä on selkiytynyt. LEADER on tuos-
ta hetkestä (LEADER II -kauden alku Suomessa) 
lähtien ollut hänelle hyvin tärkeä asia – hän mää-
rittelee sen jopa omaa persoonaansa kokoavaksi 
tekijäksi. Selonteon mukaan LEADER-toiminta on 
osa haastatellun identiteettiä. Sitoutuminen esite-
tään siis hyvin syvällisenä, jolloin mikään ”ratio-
naalinen” tai opportunistinen selitys, kuten oma 
intressi, ei voi olla relevantti. 

Eräs toinenkin haastateltu puhui oman osal-
listumisensa motivaatiosta hyvin samanlaisella 
tavalla. Tässäkin selonteossa haastateltu toimija 
määritteli itsensä maaseudun kehittäjiksi ja tämä 
kehittäjyys, identiteetti, selitti osallistumista sa-
moin kuin yllä siteeratussa haastattelussakin:    
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”haastattelija: Mitenkä tota, mikä motivoi sua 
osallistumaan kun tässä on kuitenkin kaiken-
laista, ongelmaa ja muuta niin. …

haastateltava: Kyllä se kai on ihan yksinkerta-
sesti että mä oon kokena itteni niin maaseudun 
kehittäjäksi. Ei siihen taho mittään muuta. Ei 
voi olla nimittäin että mää käytän suurin piir-
tein kaikki aikani päivässä joko kylätoimintaan 
tai sitten siellä olevaan tai nyt sitten tähän 
Leader- toimintaan. Se on mulle jollain tavalla 
vaan hieno asia että minä …

haastattelija: Tärkee?

haastateltava: Tärkee asia joo.  - - Ei kyllä se, 
siitä on tullu ihan tietysti muodostunu elämän-
tapa. Tapa ja tuota ja kyllä mä tykkään tästä. - 
-” (haastattelu 5.)

Myös tämänkin selonteon kohdalla omaan intres-
siin pohjautuva selitysmalli näyttäisi epärelevan-
tilta selitykseltä osallistumiselle. Kysymys on omaa 
etua syvemmästä sitoutumisesta, identiteetistä, jo-
hon maaseudun kehittäminen luonnollisesti kuu-
luu. Toimija määrittelee tässä maaseudun kehit-
tämisen myös elämäntavaksi. Huomion arvoista 
sitaatissa on myös kylätoiminnan rinnastaminen 
toimintaryhmätyöhön. Mielenkiintoista haastat-
telukatkelmassa on se, että toimija pohtii omaa 
toimintaansa ikään kuin ulkopuolisena: mikä te-
kijä voisi selittää sen, että hän käyttää lähes kai-
ken aikansa maaseudunkehittämiseen kylä- tai 
LEADER-toiminnassa. Lopulta vain syvällinen 
sitoutuminen toimintaan, elämäntapa voi selittää 
siihen uhratun ajan. 

Näissä kahdessa haastattelussa esiin tulleen 
maaseudunkehittäjäidentiteetin voidaan tulkita 
liittyvän myös osallistavaan tai ”uushumanisti-
seen” (vrt. Hautamäki 1991) kehittämisen ja suun-
nittelun paradigmaan. On syytä muistaa, että tässä 
paradigmassa, kuten kylätoiminnassa, ajatuksena 
on tuottaa syvällinen muutos siinä, miten ihmiset 
suhtautuvat itseensä ja ympäristöönsä. Tämän 
muutoksen ajatellaan olevan myös niin voimakas, 
että se perustelee myös toimintaan ryhtymistä. 
Yllä esitettyä maaseudunkehittäjäidentiteettiä 
voidaankin pitää uushumanistisen suunnittelu-
paradigman ideaalina subjektina, jossa muutos 
tietoisuudessa heijastuu toimintaan ja sen myötä 
maaseudun kehitykseen. Molemmat tämän kaltai-
sia merkityksiä tuottaneet haastatellut mainitsivat 
selonteoissaan myös kylätoiminnan samassa yhte-
ydessä. LEADER-toiminnalle vaihtoehtoisen toi-
mintamahdollisuuden lisäksi kylätoiminta lienee 

myös viite uushumanistisen suunnitteluperinteen 
vaikutukseen. 

Vaikka joidenkin haastateltujen puheessa tuli 
esiin syvällisenkin henkilökohtaisen sitoutumisen 
merkityksiä, kaikissa haastatteluissa näin ei ollut. 
Toisissa haastatteluissa omakohtainen sitoutumi-
nen vaikutti vain helposti löydettävältä ja hyväk-
syttävältä motiivilta toiminnalle, kun haastatte-
lutilanteessa sellaisia vaadittiin. Esimerkiksi eräs 
lyhyemmän ajan toimintaryhmätyössä mukana 
ollut toimija reagoi motivaatiokysymykseen näin: 

 
”haastattelija: - - No mikäs sua motivoi, tai jos 
pitäs jotain motivointitekijöitä mainita. 

haastateltava: {huokaa} Tota. No ainakii … 
Semmonen kiinnostus ylipäätäsä kaiken näkö-
seen maaseuvun kehittämiseen ja tää kiinnos-
tus on kyllä kasvanu. - -” (haastattelu 3.)

Tässä haastattelukatkelmassa kysymys motivaa-
tiotekijöistä näyttää toimijalle vaikealta. Hän 
mietti hetkisen ennen kuin löytää soveliaan vas-
tauksen: henkilökohtaisen kiinnostuksen maaseu-
dun kehittämiseen, eli jonkinlaisen omakohtaisen 
sitoutumisen. Haastattelutilanteessa ilmaistu ide-
ologinen sitoutuminen ei tietenkään välttämättä 
tarkoita sitä, että tästä voitaisiin tehdä syvällisiä 
henkilöitä koskevia päätelmiä. Sellaisia ei voi tehdä 
tässä siteeratun haastatellun puheesta, eikä niitä 
voi päätellä sellaistenkaan haastateltujen puhees-
ta, jotka vaikuttivat innostuneemmilta esittämään 
omaa sitoutumistaan toimintaryhmään arvosi-
donnaisena tai ideologisena projektina. Yhtä hyvin 
omakohtainen sitoutuminen voi olla ”sosiaalisesti 
suotava” tulkinnallinen repertuaari, joka haastat-
telutilanteessa on helppoa ottaa käyttöön. Ei tule 
unohtaa, että haastattelutilannekin on eräänlainen 
argumentaatiotilanne ja kielipeli, jossa haasta-
teltavan on yritettävä vakuuttaa yleisönsä ja tar-
jota ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä vastauksia 
haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Persoonaa 
koskevan oletuksen sijaan tästä haastattelukat-
kelmasta voidaan päätellä se, että toimija löytää 
omakohtaisen sitoutumisen mahdolliseksi selitys-
malliksi osallistumiselleen.

Esimerkkinä samanlaisesta ideologisen sitou-
tumisen vähemmän voimakkaasta painottami-
sesta voidaan esittää katkelma erään haastatellun 
toimintaryhmän työntekijän puheesta: 

”haastateltava: - - Ja sit tietysti tämä täm-
mönen, ei se niinkun ehkä mielessä ole 
mutta kyllä kai se taustalla jotenkin on, 
tämä maaseudunkin elinvoimasuuden tur-
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vaaminen ja tää yritys siihen suuntaan, niin 
kai sekin joku motiivi on.” (haastattelu 6.)

Tässä haastattelussa toimija esitti pitkän motivaa-
tiotekijöitä koskevan pohdinnan jälkeen ideologi-
sen sitoutumisensa maaseudun elinvoimaisuuden 
turvaamiseen ”jonkinlaisena taustalla olevana 
motiivina”. Vaikkei puheessa kovin painokkaasti 
korostetaankaan omaa sitoutuneisuutta, tällainen 
selitysmalli otetaan tässäkin esiin osana omia mo-
tiiveita koskevaa selontekoa. Sitä, motivoituuko 
toimija ”oikeasti” tästä vai ei, ei ole syytä epäillä. 
Joka tapauksessa puheessa esitetään ideologinen 
sitoutuminen esiintuomisen arvoisena perustee-
na osallistumiselle. Tämä voikin olla tietynlainen 
”avain” sille, miksi haastatteluissa niinkin yleisesti 
puhutaan henkilökohtaisesta sitoutumisesta. Ee-
tosta, johon kuuluu sitoutuminen ja toimintaryh-
mätyön tavoitteitten pitäminen omina tavoitteina, 
voi olla yksi oikeutettu peruste ja eettinen edellytys 
osallistumiselle. Myös uushumanistisen tai osal-
listavan suunnittelun diskurssin voi ajatella edel-
lyttävän henkilökohtaisen sitoutumisen puhetta. 
Tämä selittäisi myös, miksi muutamat palkkatyö-
nään toimintaryhmätyötä tekevät haastatellutkin 
tuottivat puheessaan henkilökohtaisen sitoutumi-
sen merkityksiä. 

Omakohtaisen sitoutumisen lisäksi osallistu-
miseen voi liittyä monia muita etuja tai intressejä, 
joille sitoutumisen voi nähdä ehtona. Tällaisia teki-
jöitä voidaan jäljittää tarkastelemalla muita moti-
vointitekijöitä, joista myös paljon puhuttiin haas-
tatteluissa. Omakohtainen sitoutuminen ei ollut 
ainoa merkitys, jolla osallistumisen mielekkyyttä 
perusteltiin. Näitä merkityksiä en ole tulkinnut 
tässä alaluvussa käsiteltyyn tulkintarepertuaariin 
kuuluvaksi. Muita mainittuja motivaatiotekijöitä 
olivat mm. ammatillinen intressi, yhteisö tai omat 
hankkeet. Jotkut toimintaryhmäaktiivit kertoivat, 
että heidän siviiliammattinsa kannalta on hyö-
dyllistä pysyä perillä toimintaryhmätyöstä ja jul-
kisesta kehittämispolitiikasta (esim. haastattelu 
1). Toisaalta ammatillisen hyödyn voitiin ajatella 
toteutuvan toimintaryhmätyön sivutuotteena ta-
pahtuvan verkostoitumisen kautta (haastattelu 9). 
Myös Kull (2008, 201) on havainnut ammatilliset 
motivaatiotekijät tutkimuksessaan. Epäilemättä 
motivaatiotekijänä voidaan pitää myös taloudellis-
ta intressiä, joka suorimmin voi toteutua hallitusjä-
senten omien hankkeiden kautta. Esimerkiksi eräs 
hallitusaktiivi laski saaneensa yhteensä miljoonan 
markan arvosta rahoitusta omille hankkeilleen. 
Osa tästä oli tullut toimintaryhmän rahoituske-
hyksestä ja osa muista ohjelmista. Yhtä kaikki hän 
kertoi hankkeiden käytön osaamisensa juontavan 

osaltaan toimintaryhmätyöhön. (haastattelu 10.) 
Myös jotkut muut haastatellut aktiivit puhuivat 
omista kehittämishankkeistaan (haastattelu 8), ja 
jotkut suunnittelivat hankerahoituksen hakua tu-
levaisuudessa (esim. haastattelu 9).

Toisaalta syyt osallistua saattavat joskus olla 
myös henkisiä. Esimerkiksi jotkut haastateltavat 
määrittelivät toimintaryhmäosallistumisen tuot-
taman tunteen tarpeellisuudesta motivaatioteki-
jäkseen. Tämä tunne syntyy, kun heiltä kysytään 
toimintaryhmätyötä koskevia kysymyksiä ja pys-
tyvät vastaamaan näihin kysymyksiin (haastattelu 
5). Jotkut taas määrittelivät toimintaryhmän halli-
tuksen muodostaman mukavan porukan tärkeäksi 
motivaatiotekijäksi (esim. haastattelu 10). Lopul-
ta toisille toimintaryhmätyö on myös palkkatyö, 
mikä tuotiin esille parissa haastattelussa (haastat-
telu 6 ja haastattelu 18). Tietenkään erilaiset edut ja 
motivaatiotekijät eivät ole välttämättä ristiriidassa 
ideologisen sitoutumisen kanssa vaan pikemmin-
kin tukevat sitä. Osallistumiselle ei ole tarpeen et-
siä ”oikeaa” syytä, vaan monenlaiset motivaatiote-
kijät voivat vahvistaa toisiaan. 

4.4.3  POLITIIKKA JA ANTIPOLITIIKKA

Monissa tämän tutkimuksen tarkasteluissa on jo 
sivuttu toimintaryhmätyön ja politiikan suhdetta. 
Ruohonjuuritason toimijoiden ymmärrystä tee-
masta kysyttiin haastatteluissa omalla kysymyk-
sellään, ja reaktiot kysymykseen tuottivat mie-
lenkiintoisia näkökulmia toimintaryhmätyön ja 
uuden hallinnan poliittisuuksiin yleisemminkin. 
Yleensä muotoilin johdatuksen politiikkateemaan 
kysymällä, onko toimintaryhmätyössä haastatelta-
van mielestä kysymys poliittisesta vaikuttamises-
ta. Kysymyksen tarkoitus oli ehdottaa politiikan ja 
toimintaryhmätyön rinnastamista, mutta teeman 
liittäminen mielipiteeseen pyrki jättämään tilan 
avoimeksi monenlaisille määrittelyille. Haastat-
telujen edistyessä huomasin myös, että joillekin 
haastatelluille puhe politiikasta oli selvästi vaike-
aa. Tämän vuoksi pyrin etäännyttämään puheen 
sekä omasta, että haastateltavan henkilöstä ja pu-
humaan vain ”näkemyksestä keskusteluun”. Tässä 
alaluvussa esittelen sen, millaista puhetta politiik-
kateeman avaaminen tuotti haastatteluissa. Ennen 
kaikkea haastateltujen reaktioihin näytti vaikut-
tavan se, miten politiikka-termi määritellään. Po-
litiikkapuheen tulkinnassa olen käyttänyt hyväksi 
Kari Palosen (1993; 2003a; 2003b) näkemystä po-
litiikasta toimintana.  

Toimintaryhmätyön suhteen paloslainen kon-
fl iktia ja dissensusta korostava politiikkakäsitys 
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on epäilemättä ennemminkin oma tulkintanä-
kökulmani, kuin kentän toimijoiden omasta ym-
märryksestä nouseva näkökulma. Aineistoa, josta 
tämänkaltaisen toimintakonseption tulkinta olisi 
ilmeinen, en havainnointijaksoni aikana juuri löy-
tänyt. Haastatteluaineiston avulla asiaa voi kuiten-
kin tutkia. Tämän puheen tarkastelu kokoaakin 
kiinnostavasti toimintaryhmätyön poliittisuutta 
koskevan ajattelun, jota aikaisemmissa analyyseis-
sä on tarkasteltu joiltakin osin.      

Kun esitin haastatteluissa kysymyksen poliit-
tisesta vaikuttamisesta, yleistä oli aloittaa asiasta 
puhuminen pienellä politiikkakäsitteen pohdin-
nalla.  

”haastattelija: Tota niin että, mitä mieltä olet 
sellasesta väitteestä että jos sanottais että toi-
mintaryhmätyössä on jollain tavalla kysymys 
poliittisesta vaikuttamisesta.

haastateltava: No mä en tiedä että miellänkö 
mä poliittisen sanan, sanan politiikka oikein 
mutta, {huokaa} - -” (haastattelu 1.)

Luonnollisesti politiikka-termin merkitys ei ole 
ollenkaan yksiselitteinen, ja se millainen määri-
telmä aktivoidaan, vaikuttaa luonnollisesti myös 
puheen sisältöön. Kari Palonen (2003a) on eritel-
lyt politiikka-termin neljää eri käsitettä sekä niistä 
seuraavia mahdollisuuksia, joita ovat policy, poli-
ty, politikointi ja politisointi. Paloselle politikointi, 
kamppailu valtaosuuksista, on keskeisin ajatus-
muoto politiikan ymmärtämiseksi toiminnaksi, ja 
policy ja polity ovat sen tilallistavia rajakäsitteitä. 
(Palonen 2003a; 2003b.) Huomattava kuitenkin 
on, että mikään näistä politiikan mahdollisis-
ta merkityksistä, ei ole toimijan yllä siteeratussa 
katkelmassa kaipaama ”oikea” määritelmä, enkä 
haastattelijakaan tässä kohdassa sellaista esittä-
nyt. Se, millainen ymmärrys politiikasta puhees-
sa muodostuu, on itsessään mielenkiintoinen ky-
symys. Politiikasta voitiin haastatteluissa puhua 
monin tavoin, ja puhujat vaikuttivat melkoisen ky-
vykkäiltä operoimaan politiikan erilaisilla käyttö-
tavoilla. Haastatteluissa ainakin policyn (politiik-
kalinjan) ja politikoinnin erottaminen toisistaan 
on ilmeinen puhuntaan vaikuttava tekijä. 

Yleistä haastatteluissa oli yhdistää ajatus po-
liittisesta toiminnasta puolueisiin ja kunnallispoli-
tiikkaan, jolloin politiikkaan liitettiin useimmiten 
yksiselitteisen kielteisiä konnotaatioita. Esimer-
kiksi yllä siteeratun haastatellun hallituksen jäse-
nen puheessa puolueiden negatiivinen arvottami-
nen tuli esiin näin: 

”haasteltava: - - siis niinkun jos puhutaan että 
tällä toimintaryhmän tasolla, tällä tasolla mis-
sä toimintaryhmä toimii, hallitus ja hanketoi-
minta, niin mun mielestä ei ole. Niinkun minä 
politiikan miellän. Niinkun mikään politiikan 
kenttähän tän ei pidä olla, puoluepolitiikan 
kenttä missään nimessä koskaan. (niin) Mä siis 
miellän politiikan puoluepolitiikaksi ja mun 
mielestä siitä pitää pysyä mahollisimman tark-
kaan erossa. - - ” (haastattelu 1.)

Tämä sitaatti kuvaa aineistossa yleistä reaktiota 
politiikkaa koskevaan kysymykseen. Kuten tässä-
kin, useimmissa haastatteluissa politiikka liitettiin 
poliittisiin instituutioihin, esimerkiksi puolueisiin, 
ja toimintaryhmätyö haluttiin erottaa niistä. Se-
lonteossa politiikka määrittyy puoluepolitiikaksi, 
joka puolestaan rajataan toimintaryhmätyön pii-
ristä pois. Sellainen merkitys lienee sillä, että kat-
kelmassa puoluepolitiikka kielletään painokkaasti 
ja toistaen. Mutta tämän kannanilmaisun jälkeen 
politiikkakysymystä voitiin käsitellä muistakin nä-
kökulmista. 

Monet muutkin haastateltavat liittivät selonte-
oissaan politiikan puolueisiin, mutta yksikään ei 
määritellyt toimintaryhmätyötä toiminnaksi, jossa 
puolueiden toiminta olisi suotavaa. Puolue-merkit-
sijä näytti useimmissa haastatteluissa herättävän 
sellaisia negatiivisia konnotaatioita, jotka halut-
tiin määritelmissä ehdottomasti kieltää toiminta-
ryhmätoiminnan piiristä.18 Mielenkiintoista tässä 
havainnossa on myös se, että vastaava kielteinen 
suhtautuminen suhteessa puolueisiin ja perintei-
siin poliittisen toiminnan muotoihin on nähtävis-
sä myös monissa LEADER-toimintaa koskevissa 
tutkimuksissa (esim. Karhio 2000, 93; Rantama 
2002, 229). Tässä suhteessa sekä teksteissä että 
haastatteluissa muodostuu politiikasta suhteelli-
sen yhtenäinen ymmärrys. 
Toinen vastaava reaktio esitettiin erään toisen hal-
lituksen aktiivin haastattelussa, mutta hänen pu-
heessaan politiikka ei niin selkeästi kytkeytynyt 
puolueisiin. 

 
”haastattelija: - - mitäs mieltä olisit tämmöses-
tä asiasta että onko toimintaryhmätyössä ky-
symys poliittisesta vaikuttamisesta. Kun tosta 
vaikuttamisesta oli puhetta tossa. 

haastateltava: Tota … Minä oon itse varsin, siis 
tietysti äänestän ja näin, mutta silleen mä pidän 
niinkun, et jos mä aattelen itse, että minkä ta-
kia mä oon, niin mä en oo missään tapauksessa 

18 Yhdessä haastattelussa politiikasta ei keskusteltu ollen-
kaan.  
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poliittisesti vaikuttamassa. Et jotenkii, kun mä 
mietin jo sitä, tuolla kuntatasollakin että poli-
tiikka sotkee niinkun monta hyvää asiaa. Et 
tuodaan näennäisesti tämmösiä eriäväisyyk-
siä. Et mä nään niinkun, mä itse kyllä en miellä 
tota poliittiseksi vaikuttamiseksi. Mä haluaisin 
että se pietään erillään. Mä tiedän että toden-
näkösesti siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta 
itse en tunne kyllä millään tavalla olevani po-
liittisesti vaikuttamassa, kun oon toimintaryh-
mätyössä mukana. …” (haastattelu 9.)

Tässä selonteossa perustellaan jo hiukan tarkem-
min sitä, miksi politiikka ei sovi toimintaryhmä-
työhön. Haastatellun mukaan politiikalle ominais-
ta on se, että se ”sotkee monta hyvää asiaa”, kun sen 
myötä tulee esiin näennäisiä erimielisyyksiä. Tässä 
politiikka-termin merkitys kytketään ennen kaik-
kea kiistoihin, ja politiikka määrittyy konfl iktisek-
si ja kontingentiksi politikoinniksi. Politiikka voi-
daan tällöin ymmärtää valtakamppailuksi, ja siinä 
erimielisyydet ja vastakkainasettelut ovat luon-
nollisia. Politiikan reunaehtoja ovat konfl iktisuus, 
monitoimijaisuus ja kontingenssi, ja sen tulokset 
ovat usein jotain muuta kuin kenenkään toimijan 
tavoittelemat tulokset (Palonen 1993, 96–106). 
Niinpä toimijan määritelmää politiikasta asioita 
sotkevana konfl iktisena toimintana voi pitää hy-
vin samankaltaisena kuin Palosen käsitystä politi-
koinnista. Politiikka ymmärretään haastattelussa 
toimintaryhmätyön kannalta ongelmalliseksi, sillä 
kiistat toki tekevät tiettyihin päämääriin pyrkivän 
teleologisen toiminnan vaikeammaksi – sotkevat 
asioita. Näin ollen politikointi haittaa politiikkalin-
jan sujuvaa toteuttamista, ja se määrittyy erään-
laiseksi hallinnan toimintahäiriöksi (vrt. O’Malley, 
Weir ja Shearing 1997). ”Kuntataso” tulee sitaatissa 
määritellyksi politikoinnin areenaksi, jonne poli-
tiikka on helppo paikallistaa. 

Kysymys politikoinnista kytkeytyy puheessa 
myös haastatellun ymmärrykseen hänen suhteesta 
itseensä, etiikastaan: toimija korostaa, että hän ei 
ainakaan politikoi toimintaryhmässä toimiessaan. 
Lyhyt viittaus äänestämiseen katkelman alussa 
puolestaan viitannee tiettyihin legitiimeihin mut-
ta minimaalisiin politikoinnin muotoihin, joita voi 
pitää hyväksyttävänä poikkeuksena. Mutta silloin, 
kun puhe on toimintaryhmätyöstä, toimijan oma 
eetos tulee irrotettua politikoinnista, joka puhees-
sa arvotetaan negatiivisesti. Politikoinnin ja toi-
mintaryhmätyön käsitteellinen erottaminen tulee 
katkelman lopussa vielä eksplisiittisesti esitettyä 
haastatellun toimijan toiveena. 

Huomion arvoista aineistossa oli myös se, 
että politikoinnin rajaaminen toimintaryhmätyön 

määritelmällisestä sfääristä ulos oli mahdollista 
myös sellaisten hallitusjäsenten haastatteluissa, 
jotka toimivat demokraattisesti valittuina val-
tuutettuina ja olivat kuntien edustajina toimin-
taryhmien hallituksissa mukana. Vaikka toimin-
taryhmätyöhön oli tultu tai jouduttu ”poliittisin” 
perustein, politikoinnin mahdollisuus voitiin kiis-
tää toimintaryhmätyön parissa. Tällainen merki-
tys esitettiin kahden toimintaryhmän hallituksen 
kuntaedustajan haastattelussa (haastattelu 12 ja 
haastattelu 7). Kiistanalaisuuksilla politikoinnin 
ei siis tarvitse kuulua edes kunnallispoliitikko-
jen ymmärrykseen toimintaryhmätoimijuudesta. 
Eräässä haastattelussa ei-suotavaa politikointia 
katsottiin voitavan hallita oikeanlaisen ryhmädy-
namiikan avulla. Eräs toimintaryhmätoimija pohti 
politiikkateeman yhteydessä sitä, miten ryhmädy-
namiikka voi vaikuttaa kunnallispoliitikkojen toi-
mintaan:

”Haastateltava: Et mun mielestä tää on osallis-
tuvaa demokratiaa. Et poliittinen vaikuttami-
nen niin, no onneks pienissä kunnissa käy sillä 
lailla, että politiikka vaikuttaa vaalivaiheessa 
jonkun verran. (niin) Mutta niissäkin ihmiset 
nykyään äänestää enemmän henkilöitä kun 
puolueita. Ja sitten kun mennään sille tasolle 
että kunnasta valitaan joku edustamaan sitä 
yhtä kolmasosaa siinä Leader-hallituksessa, 
niin se politiikka jää onneks jo niin kauas, että 
tuota. Ja mä oon huomannu noissa kolmessa 
hallituksessa joiden kans mä oon tehny yhteis-
työtä, oikeestaan myös neljännen kans vähän, 
niin neljässä, että jopa se semmonen, että mei-
dän kunnan hankkeen on mentävä läpi, niin 
sekin jo vähän hämärtyy. (niin) Että ajatellaan 
enemmän alueella. Että onneks ei oo, ja jos 
sinne joku tulee poliittisilla vaikuttimilla, niin 
yleensä se paheksutaan olemaan siitä asiasta 
hiljaa. - -” (haastattelu 2.)

Tässäkin haastattelusitaatissa puhutaan siitä, 
voiko toimintaryhmätyön rinnastaa politiikkaan. 
Huomion arvoista on se, että tässäkin puheessa 
politiikka paikallistetaan kunnanvaltuustoihin, 
jotka toki voidaan ymmärtää politikoinnin ilmei-
simmiksi kategorioiksi paikallistasolla. Poliittisia 
instituutioita, erityisesti puolueiden toimintaa 
arvotetaan sitaatissa negatiivisesti niin kunnal-
lispolitiikassa kuin toimintaryhmätyössäkin. Var-
sinaisesti sitaatti ei esitä perusteita politikointia 
koskeville negatiivisille konnotaatioille. Lisäksi 
ryhmädynamiikan rooli puheessa on mielenkiin-
toinen. Selonteon mukaan poliittista toimijuutta, 
”poliittisia vaikuttimia” voidaan pienryhmässä 
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paheksumalla estää. Näin yksinkertaisella tavalla 
ryhmädynamiikka hillitsee vääränlaisia toimi-
juuksia ja toimintapositioita. Tällaisiin toimijuuk-
siin kuuluu selonteossa puoluesitoutumisen lisäksi 
myös kuntien edustaminen ja oman kunnan int-
ressin ajaminen. Yleensä yhtenäisyyttä rikkovat 
toiminta- ja ajattelutavat määrittyvät puheessa 
toimintaryhmätoiminnan vastapooliksi. Väärän 
toimijuuden – poliittisuuden – vastakohdaksi 
määritellään tietoisuus alueen yhteisestä edusta 
”alueella ajattelu”, joka on onneksi syrjäyttämässä 
vääränkaltaisia subjektiviteetteja. Tässä sitaatissa 
määritellään myös ideaalitila: yhteinen tavoitetila 
on toimintaryhmäsubjektin ideaali toimintaposi-
tio, jota toimijoitten keskinäisen konfl iktin ei ole 
suotavaa sotkea. Toisin sanoen politiikka voidaan 
ymmärtää vastakohdaksi konsensuksen ideaalille.

Mielenkiintoinen on myös katkelman ensim-
mäisellä rivillä esitetty viittaus toimintaryhmätyö-
hön osallistuvana demokratiana. Tämä määritel-
mä ei estä kielteistä suhtautumista politikoivaan 
toimintaan. Kuitenkin se lienee viite siitä, että 
radikaalien demokratiateorioiden kielenkäyttö 
saa uutta hallintaa koskevassa puheessa uusia 
merkityksiä (vrt. Bevir 2006). Demokratiasta voi-
daan tällöin puhua epäpoliittisessa merkityksessä 
tunnistamatta poliittisten ja ideologisten kiistojen 
merkitystä kansalaisten vaikuttamisen mahdolli-
suuksina (vrt. Urbinati 2006, 159). 

Toisaalta politiikkateema saattoi tuottaa edellä 
esiteltyjä merkityksiä lähellä olevan puhetavan, jota 
kutsun kiusallisen politikoinnin puheeksi. Tässä 
puhetavassa myönnettiin, että toimintaryhmätyön 
piirissä on olemassa mahdollisuus politikoinniksi 
tulkittavaan toimintaan, mutta kuitenkin sitä tässä 
yhteydessä paheksuttiin. Tällöinkään politiikan ei 
koettu kuuluvan oikeanlaisen toimintaryhmätyön 
etiikan piiriin ja jos politikoinniksi koettua toimin-
taa katsottiin esiintyneen, se koettiin kiusallisena. 
Tällöinkin politikointi asetettiin eräänlaiseen jär-
jestelmän toimintahäiriöitten kategoriaan samoin 
kuin O’Malley, Weir ja Shearing (1997) ovat esittä-
neet. Esimerkiksi kiusallisen politiikan puhetavan 
otti käyttöön eräs aktiivi haastattelussaan:

”haastattelija:  - - Niin tuota sä tässä jo pikku-
sen sivusitkin tuota äsken, että niinkun onks 
toimintaryhmätyössä tai hallitustyöskentelys-
sä mielestäs kysymys poliittisesta vaikuttami-
sesta? …

haastateltava: No on siellä joillakii ihmisillä tie-
tysti poliittinen tausta. Ja niin että tää on, kyllä 
kai ne omassa päätöksenteossaan niin sitä. Se 
vaikuttaa. Väkisellä. 

haastattelija: Onks se niinkun, …

haastateltava: Mutta se ei oo niin, se voi, ei se 
tuu niin sillä tavalla näkyvästi esille että se mi-
tenkään häiritsis ja haittais niinkun toiminta-
ryhmätyötä. Et se ei mitenkään niinkun nouse 
pääasiaks. - - ” (haastattelu 17.) 

Tässäkin sitaatissa politiikka tulee määriteltyä pe-
rinteisten poliittisen toiminnan ja instituutioiden 
kautta, ja toimintaryhmässä politiikkaa edustavat 
ensisijassa poliittisella mandaatilla kunnanvaltuu-
tettuina toimivat kuntaedustajat. Mutta politikoin-
ti ei varsinaisesti kuulu toimintaryhmätyön piiriin, 
ja se ei saa nousta pääasiaksi. Politiikka määrittyy 
tässäkin selonteossa jotenkin vaaralliseksi tai kiu-
salliseksi toimintaryhmätyön kannalta, ja toimija 
kiirehtii vakuuttamaan, että oman toimintaryh-
män tapauksessa politiikka ei ole häirinnyt oikeaa 
toimintaa. Vastaava kiusallisen politiikan puheta-
pa näkyi eräässä toisessakin haastattelussa:

” haastateltava: - - No täytyy sanoa että tässä 
eduskuntavaalien tiimoilta niin ehkä välillä 
haiskahti vähän siltä että tähän nyt ruvetaan 
sotkemaan politiikkaakin. Siis sehän ei oo mi-
kään salaisuus et meijän, tämä Puheenjohtaja 
pyrki eduskuntaan ja. Sanotaan et siellähän 
oli semmosia, oikeestaan voi sanoo et yksi pu-
heenjohtajan kotikunnasta oleva hanke joka 
haiskahti niinkun ihan pelkältä politiikan teol-
ta. Et se haluttiin ajaa se niinkun väkisin lävite. 
Ihan poliittisista syistä et tota. Et sillon ehkä 
mää pikkasen olin niinkun, kun mie kuvittelin 
et tää on ihan, et jokaisellahan on oma poliit-
tinen kantasa, myös itelläni, mut olin niinkun 
kuvitellu että tää on kaikista tämmösistä ku-
vioista pikkasen vapaata. Et olin sillon vähän 
pettyny siihen että siihen kuitenkin vähän sot-
kettiin politiikkaa. Onneksi se hanke ei menny 
lävite, se TE-keskus tulppas sen.” (haastattelu 
16.)

Tässä selonteossa kiusallinen politiikka tulee ha-
vaittua toimijan kertomassa erään hankkeen tari-
nassa. Selonteon mukaan toimintaryhmätyötä on 
yritetty käyttää eduskuntavaalien aikana äänten 
kalasteluun – siis tietyn tyyppisen politikoinnin 
välineenä. Tokihan toimintaryhmän rahoittamat 
hankkeet voisivat olla meriitti äänestäjien kes-
kuudessa. Haastateltu toimija kuitenkin paheksuu 
tällaista toimintaryhmätyön käyttöä politikoinnin 
välineenä. Se sotii sitä ymmärrystä vastaan, joka 
hänellä on toimintaryhmätyöstä ollut: jokaisen 
omat poliittiset kannat tulisi jättää sivuun toimin-
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taryhmätyössä – eli poliittinen toimijuus tulisi 
erottaa toimintaryhmätoimijuudesta. 

Toimija esittää ohi mennen myös selonteon, 
jonka voi tulkita kertovan jotain olennaista toi-
mintaryhmätoimijuudesta, erityisesti sen rajal-
lisuudesta. Haastateltu kertoo, että jokaisella on 
poliittinen kantansa, myös hänellä itsellään, vaik-
ka toimintaryhmätyö tulisikin pitää siitä erillään. 
Toisin sanoen hän tulee määritelleeksi itsensäkin 
poliittiseksi toimijaksi. Mahdollinen tulkinta on 
myös se, että poliittinen toimijuus voi silti olla osa 
toimintaryhmässä toimivan henkilön eetosta tai 
identiteettiä, vaikka sitä ei tulekaan toteuttaa toi-
mintaryhmän piirissä. Toisin sanoen haastattelus-
sa politiikka ja toimintaryhmä jaetaan toisistaan 
erillisiin luokkiin tai sfääreihin, jotka voi käsitteel-
lisesti erottaa toisistaan, mutta jotka eivät kuiten-
kaan tee toisiaan mahdottomiksi. 

Politiikan kieltämisen tai kiusallisen 
politiikan lisäksi politiikkateeman yhteydessä 
voitiin ottaa haastatteluissa käyttöön myös poli-
cy-tulkinta. Tämäkin oli vastausstrategia, jonka 
politiikkaa koskeva kysymys muutamissa haastat-
teluissa kirvoitti. Policy-tulkinta oli mahdollinen 
strategia päästä ulos politikointi-politiikan aihe-
uttamasta kiusallisesta ongelmasta. Tällöin reak-
tio politiikkakysymykseen saattoi olla näennäisen 
myönteinenkin. Puhetapa aloitettiin kaikissa sitä 
tuottaneissa haastatteluissa käyttämällä yleistä 
määritelmää politiikasta ”yhteisten asioiden hoi-
tona”. Esimerkkinä tällaisesta reaktiosta voidaan 
mainita erään toimintaryhmäaktiivin vastaus:     

”haastattelija: - - Kun oli puhe tästä vaikuttami-
sesta, niin näätkö yhteyksiä tässä poliittiseen 
vaikuttamiseen. Että onko toimintaryhmä-

haastateltava: Kyllä kyllä. No, mitä politiikka 
on. Että jos politiikka on yhteisten asioitten 
hoitamista niin kyllähän siinä on sitten. Ja sit-
ten jos puoluepoliittisesti miettii niin kyllä, … 
vaikka nyt suhteessa kuntiin niin siinä on puo-
luepoliittisesti tai poliittisesti vaikuttavia vai-
kuttajia on, kyllä sillä tavalla sillä. Mutta se mi-
nun täytyy ihan tyytyväisenä todeta että sitä ei 
oo ominu kukaan poliittinen puolue omaks tee-
sikseen. Tai totta kai maaseudun kehittäminen 
on jokasen puolueen siellä kirjotettuna sisälle, 
mutta se että ei oo selkeesti lähteny smp tai de-
marit tai mikä tahansa että nyt tässä niinkun 
mennään kehittämisellä ääniä kalastelemaan.
- -
Eikä poliittisesti toimimista millään tavalla voi 
vähätellä sehän on tärkee asia. Mutta se että 
millä tavalla se arjessa {näkyy}, se on toinen 

juttu. Poliittisesti sitoutumattomia ollaan, sillä 
tavalla ei voikaan ymmärtää että selkeesti ois 
siinä, niinkun taustalla tämmösiä niinkun link-
kejä tai vaikuttamisen keinoja. Ja tietysti onhan 
siinä selkeesti hallituksessa tehty myös rajauk-
set et poliittiseen tuota tämmösiin sidonnai-
suuksiin ei voikaan ruveta. Mutta minä luulen 
että se on, kyllä siinä vaikuttavuutta on, mutta 
kuitenkin sitten onneks sen verran vähän että 
siitä ei tuu pelikenttä. …” (haastattelu 14.) 

Haastateltu pohtii tässä katkelmassa poliittisen 
toiminnan suhdetta toimintaryhmätyöhön ja reak-
tio ei ole ainakaan yksiselitteisen kielteinen. Aluksi 
hän määrittelee politiikan yhteisten asioiden hoi-
tamiseksi. Tämä määritelmä esitettiin muissakin 
policy-tulkintaa tuottaneissa haastatteluissa ja se 
toiminee tässä puheessa ”hyvän politiikan” määri-
telmänä. Mutta tämän jälkeen toimija alkaa pohtia 
toimintaryhmätoiminnan suhdetta puoluepoli-
tiikkaan. Siihenkin on yhteyksiä kunnan ja kunta-
edustajien kautta. Tällaisista yhteyksistä huoli-
matta toimintaryhmätyö määrittyy kommentissa 
epäpoliittiseksi toiminnaksi, jonka tulee pysytellä 
puoluepoliittisten kiistojen ulkopuolella. Se antaa 
syyn tulkita, että puoluetoiminnan edustamat kiis-
tat eivät tämänkään sitaatin perusteella toiminta-
ryhmätyöhön kuulu. Toimija ei pohdi, voisiko ”ke-
hittämisellä äänten kalastelulla” tai muunlaisella 
politikoinnilla nähdä toimintaryhmätyön kannalta 
suotuisia vaikutuksia. 

Mutta erityistä tässä haastattelukatkelmassa 
on suhteellisen positiivinen politikointi-politiikan 
ja jopa puolueiden arvottaminen. Politikointi on 
sitaatin mukaan yleisesti tärkeää, vaikka toimin-
taryhmätyön piirissä poliittisia sidonnaisuuksia 
onkin syytä välttää. Lopulta konfl iktiasetelmia 
koskevaa ymmärrystä on mahdollista tulkita sitaa-
tissa mainitun pelikenttä-termin avulla. Konfl ikti, 
poliittinen peli tai valtaosuudesta kamppailu raja-
taan kommentilla toimintaryhmän tilan ulkopuo-
lelle. Pelikenttämetafora on yksi tapa puhua politi-
koinnista kamppailuna tai pelinä. 

Erään toisen haastatteluteeman yhteydessä 
tämä haastateltava esitti selonteon, jossa otettiin 
aineistossa ainutlaatuinen kanta suhteessa politi-
kointiin toimintamuotona. Tuolloin keskusteltiin 
toimintaryhmän hallituksen jäsenten toimikausi-
en rajoittamisesta metahallintatekniikkana. (Tätä 
selontekoa olen käsitellyt sivulla 102.) Tässä se-
lonteossa toimija vertasi toimintaryhmätyötä puo-
luepolitiikkaan, ja pohti miten väittelyn, vastak-
kainasettelun tai erilaisten kantojen esittämiseen 
perustuva toiminta voitaisiin nähdä hyödyllisek-
sikin (haastattelu 14). Tässä selonteossa poikettiin 
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muuten liki yhtenäisestä ymmärryksestä siitä, 
että toimintaryhmätoimijoiden tulee pyrkiä yk-
simielisyyteen ja välttää konfl iktia. Mutta puhe-
tapa oli aineistossa ainutlaatuinen ja haastateltu 
pikemminkin pohti vaihtoehtoisia tapoja tulkita 
toimintaryhmätyötä, kuin määritteli sitä, millaista 
toimintaryhmätyö on tai millaista sen tulisi olla. 
Siksi sen tulkitsen sen poikkeukseksi, joka vahvis-
taa säännön negatiivisesta suhtautumisesta politi-
kointiin tai osallistujien keskinäisiin konfl ikteihin 
yleensäkin.        

Toisaalta policy-tulkita voidaan lukea näkyviin 
myös erään toisen haastatellun puheesta. Tässäkin 
ensireaktio politiikkateemaan oli varsin myöntei-
nen:    

”haastattelija: Mitenkäs jos, tästä minäkii oon 
puhunu muittenkin kanssa, että onko toimin-
taryhmätyössä sun mielestä kysymys poliitti-
sesta toiminnasta. …

haastateltava: On. Siinä ei oo kyse puoluepoliit-
tisesta toiminnasta, mutta poliittiseks toimin-
naks jos mielletään yhteisten asioitten hoitami-
nen, niin mitä suurimmassa mitassa siinä on 
poliittisesta toiminnasta kyse. Siinä on maa-
seutupoliittisesta toiminnasta kyse kanssa, 
elikkä tuota selekeesti se on kannanotto maa-
seuvun puolesta. Ja se ei oo missään tappauk-
sessa kannanotto kaupunkimaista asumista 
vastaan vaan se on kannanotto niin kuin tasa-
puolisen asumisen, ihmisten tasapuolisen koh-
telun puolesta. Se on kannanotto vähäväkisen 
väen puolesta. Siis tottakaihan siitä voijaan, 
jos ruvetaan niinkun ehtimään yhtäläisyyksiä, 
niin siitä voijaan löytää yhtäläisyyksiä monen-
kin poliittisen puolueen periaatteisiin. Mutta 
se että mun mielestä se ei ole missään tappauk-
sessa puoluepoliittinen, mut se on selkeesti kui-
tenkii poliittinen. Esimerkiks toiminnassa kun 
katotaan niin, ei mun mielestä kukaan ei ollu 
minkään puolueen mandaatilla, mikään puo-
lue ei yrittäny ostaa, lahjoo, kiristää, pakottaa. 
Missään vaiheessa ei minkään puolueen ihmi-
siä ollu mihkään luennoitsijaks kututtu taikka 
muuta, hänen niinkun puoluetaustansa perus-
teella taikka muuta että. - - ” (haastattelu 10.)  

Tässä sitaatissa haastateltu valottaa käsitystään 
toimintaryhmätoiminnan suhteesta politiikkaan. 
Haastattelukatkelma on harvinainen siinä suh-
teessa, että tässä toimija painokkaasti korostaa 
toimintaryhmätyön olevan poliittista. Tässäkin 
puhetapa aloitetaan ”hyvän politiikan” määritel-
mällä: nimeämällä sen yhteisten asioiden hoidoksi. 

Asioiden hoitamisen olen tulkinnut rinnastuvan 
politiikkaan normatiivis-teleologisen toiminta-
linjana. Yllä siteeratussa katkelmassa mainitaan 
myös linjan nimi: maaseutupolitiikka. Mainituiksi 
tulivat myös muut läheiset policy-linjat, ympäris-
tö- ja sosiaalipolitiikka. Nämä linjat määritellään 
puheessa myös tietyllä tavoin luonteeltaan poliit-
tisiksi: kontingenteiksi ja kiistanalaisiksi. Toisaalta 
jopa puolueiden periaatteista voitaisiin löytää mo-
nia yhtäläisyyksiä toimintaryhmätyön tavoittei-
siin, mikä edelleen korostanee asioiden poliittista 
luonnetta. Niinpä (ainakin joidenkin) puolueiden-
kin voi olettaa jollakin tavoin toimivan samojen 
tavoitteiden edistämiseksi. Tästä huolimatta puo-
luepolitiikka julistetaan haastattelukatkelmassa 
irrelevantiksi tekijäksi toimintaryhmätyön kan-
nalta. Puoluepoliittisuus ei toimintaryhmän sisälle 
kuulu, mikä ilmentänee tässäkin epäluottamusta 
”puoluesidonnaisia käyttäytymismalleja” (vrt. 
Karhio 2000) kohtaan. Haastateltu vakuuttaa, että 
mikään puolue ei ole myöskään yrittänyt vaikuttaa 
toimintaryhmätyöhön, eikä työssä ole puoluepo-
liittisin perustein tehty mitään päätöksiä. 

Kuitenkaan haastattelukatkelmassa määritty-
vä näkemys toimintaryhmätyöskentelystä ei mer-
kitse välttämättä yhteisten asioitten harmonista 
hoitoa, vaan haastatellun nimeämät policy-linjat 
määrittyvät tietyllä tavalla konfl iktisiksi. Tämä 
näkyy haastattelupuheessa siten, että toiminta 
määritellään erilaisiksi kannanotoiksi tiettyjen 
asioiden puolesta ja tiettyjä vastaan. Tässä haas-
tattelussa määritellään myös keskeisimmät poli-
tiikkalinjan periaatteet ja tavoitteet. Nämä teemat 
liittyvät alueelliseen tasa-arvoon, sosiaaliseen oi-
keudenmukaisuuteen ja ympäristön tilaan. (haas-
tattelu 10). Tällaisia tavoitteita ei tietenkään ole 
vaikeaa etsiä maaseutupoliittisista teksteistäkään 
(esim. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 
6). Toisaalta niiden voidaan tulkita haastattelun 
mukaan yleisesti kiistanalaisiksi, sillä niiden edis-
täminen edellyttää kannanottoja ja kannanottajia. 
Ne voitaisiin tällä tavoin tulkita myös kontingen-
teiksi, politikoinnin kohteiksi. Tällaisiin kiistoihin 
osallistuminen on siis toimintaryhmän poliittinen 
tehtävä, ja sitä voidaan pitää ainakin yhtenä toi-
minnan logiikkana tai järkenä. Näin ollen voidaan 
tulkita, että toimintaryhmätyön tavoitteille vas-
takkaisia toimintapolitiikoita vastaan voidaan, ja 
tuleekin politikoida. Toimintaryhmätyö näyttäy-
tyy tässä selonteossa yhdenlaisena poliittisen toi-
minnan muotona.   

Kuitenkin on huomattava, että tällainen puhe 
koskee nimenomaan toimintaryhmätyötä koko-
naisuutena ymmärtäen. Poliittisuus, joka näihin 
yhteiskunnallisiin kiistoihin liittyy, ei kuvaa toi-
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mintaryhmän hallituksen jäsenten keskinäisiä 
suhteita. Toimintaryhmän sisällä toiminta näyt-
tää enemminkin yhteisen linjan hoidolta, tietty-
jen politiikkatavoitteitten toteuttamiselta kuin 
valtaosuuksista kamppailulta. Tällaisen yksimie-
lisyyden ja harmonian korostaminen näkyi myös 
selonteossa, jonka haastateltu toimija esitti yllä 
siteeratun katkelman jälkeen:         

”haastateltava:- - Et tuota se porukka oli hyvin 
ykshenkistä ja -mielistä niinkun asioissa mitä 
varten se porukka oli olemassa ja hoitamassa 
niitä. Onko ne sitten puoluetaustoiltaan, niin se 
on niinkun täysin epäoleellinen asia se tausta 
siinä. Mutta niin ehottomasti se on niinkun po-
liittinen ja maaseutupoliittinen ja tämmönen 
sosiaalipoliittinen rosessi se koko hanketoi-
minta. … Ja se on ympäristöpoliittinen kans-
sa. Hyvin voimakkaasti ympäristöpoliittinen.” 
(haastattelu 10.)  

Vaikka osallistuminen määritellään haastattelussa 
selvästi poliittiseksi valinnaksi, ajattelu ei välttä-
mättä ole ristiriidassa aikaisemmin käsiteltyjen, 
politikointiin torjuvan kannan ottaneiden puheta-
pojen kanssa. Sen sijaan selonteko osoittaa toimi-
jan ymmärrystä policy-ohjelmien kontingentista 
ja kiistanalaisesta luonteesta (vrt. Palonen 2003b, 
470). Yhteiskunnallinen kiistanalaisuus tai toimin-
taryhmätyön ajamien asioiden poliittisuus ei näy 
toimintaryhmätyön sisällä esimerkiksi hallituksen 
jäsenten keskuudessa. Sisäisesti toimintaryhmä-
väki on ollut yksimielistä ja toiminta määritellään 
harmoniseksi. Myös puoluetaustat ovat irrelevant-
teja asian hoitamisen kannalta ja politikointi, sikäli 
kun sitä on, suuntautuu toimintaryhmän ulkopuo-
lelle. Tämä merkitsee myös sitä, että harmonisuus 
ja ristiriidattomuus määrittyvät toimintaryhmä-
toimijoiden ideaaliksi keskinäiseksi suhteeksi. 

Politiikkaa arvottavaa puhetta tulkittaessa 
on syytä pitää mielessä, että konsensukseen pe-
rustuvaa subjektipositiota hahmotellaan monissa 
muissakin toimintaryhmätyötä määrittelevissä 
teksteissä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousminis-
teriön julkaisema Toimintaryhmäjoukkueen peli-
kirja (Vehmasto ym. 2003; myös Pylkkänen 2008) 
ja jotkin koulutukset (Tvrdona 2008a) ovat myös 
esittäneet konsensukseen perustuvaa toiminta-
mallia ideaaliksi. Vaikkei näiden havaintojen pe-
rusteella voidakaan sanoa, ovatko toimintaryhmät 
”todellisuudessa” näin harmonisia, politikoinnin 
kielto toimintaryhmän toimijoiden kesken näyt-
täisi sopivan hyvin puheeseen konsensuksen ide-
aalista.

Toimintaryhmätyö rinnastettiin eräässä haastat-
telussa myös kuntaan tiettyjen ”poliittisten asioit-
ten” sfäärinä ja niistä päättämisen konventiona tai 
vakiintuneena politiikan tilana ja toimintatapana. 
Tätä voitaisiin pitää jopa polityn kaltaisena poli-
tiikkakäsitteenä. Tällaisia merkityksiä tuotti yksi 
haastatelluista toimintaryhmän työntekijöistä: 

 ”haastateltava: Mitä nyt politiikalla tarkote-
taan, yhteisten asioitten hoitamista, niin on 
ilman muuta. On ilman muuta poliittista vai-
kuttamista mutta ei puoluepoliittista vaikut-
tamista. - - Mut sillon aikoinaan niin Leader 
–ryhmässä, siinä hallituksessa ja sit siinä lä-
hipiirissä, - - niin siinä oli nimenomaan sem-
mosia ihmisiä jotka ei halunnu olla mukana 
puoluepoliittisesti vaikuttamassa mutta halus 
kuitenkin olla poliittisesti vaikuttamassa. Te-
kemässä ja vaikuttamassa, päättämässä asiois-
ta. Sillonkii tehtiin tämmösiä kunnallispolitiik-
kaan kuuluvia päätöksiä, niinkun esimerkiks 
jonkun leikkipuiston rakentaminen. Tyypilli-
sesti kunnallispoliittinen päätös joka on tehty 
Leaderissä. - - Nyt se on muuttunut, nyt on 
ehkä enemmän siten ihmisiä, enemmän niitä 
ihmisiä jotka on myös kunnallispolitiikassa 
mukana. - - Ja tota, samalla on ehkä vähenty-
nyt vähän se tekemällä vaikuttaminen, nyt on 
tavallaan Leaderissä enemmän sitä päättämäl-
lä vaikuttamista kuin ennen. Mut ilman muuta 
se on poliittista vaikuttamista” (haastattelu 6.)

Tässäkin siteeratussa haastattelukatkelmassa 
toimintaryhmätyö rinnastetaan perinteisiin ja 
paikallisiin poliittisesti toimimisen muotoihin, 
vaaleihin osallistumiseen ja kunnanvaltuustossa 
toimintaan. Lisäksi poliittinen toiminta määrit-
tyy kunnan sfääriin tai polityyn kuuluvia asioita 
koskevaksi päätöksenteoksi. Samalla toimintaryh-
mätyö määritellään edustuksellisille instituutioille 
vaihtoehtoiseksi vaikutuskanavaksi. Puheessa ak-
tivoidaan kaksi erilaista käsitettä, jotka määrittä-
vät erilaisia poliittisen toiminnan tapoja: tekemällä 
vaikuttaminen ja päättämällä vaikuttaminen. Ja 
LEADER määritellään toiminnaksi, jonka paris-
sa sekä päättämällä vaikuttaminen että tekemällä 
vaikuttaminen ovat mahdollisia.

Poliittisen toiminnan kanavana toimintaryh-
mä rinnastuu puheessa siis kuntaan. Erityisesti 
toimintaryhmätoiminta näyttäytyy poliittisena 
sellaisista asioista päätettäessä, jotka on mää-
ritelty kunnallispolitiikan areenalle kuuluviksi. 
Esimerkkinä katkelmassa mainitaan leikkipuis-
ton rakentaminen, jonka osallistujat ovat tehneet 
itse LEADER-rahoilla ”ohi” kunnan muodollisen 
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päätäntävallan. Kunta on osallistunut tähän hank-
keeseen tietyllä panoksella, lopusta hankkeen to-
teuttajat ovat vastanneet itse (haastattelu 6). Tämä 
esimerkki pyrkii kuvaamaan, miten LEADER 
kautta voidaan päättää kunnan päätösvallan pii-
riin kuuluvasta asiasta, ja miten käytetään valtaa 
ohi kunnan virallisten instituutioiden. Puheen mu-
kaan toimintaryhmä on kunnalle vaihtoehtoinen 
päätöksenteon foorumi. Tätä voitaisiin tulkita jopa 
politisoivana ajatuksena, mahdollisuutena kyseen-
alaistaa vakiintuneita valta-asemia ja politikoinnin 
tapoja, jotka muodostavat kunnan politynä. 

Sitaatin perusteella on tietenkin epäselvää, 
missä määrin tämä politisoiminen koskee toimin-
taryhmän itsensä toimintaa ja sen tavoitteiden 
muovaamista. Toimintaryhmän ja kunnan suhde 
näyttäytyy sitaatissa jännitteisenä (haastattelu 
6), mutta kiistojen mahdollisuutta toimintaryh-
män toimijoiden kesken ei eksplisiittisesti tässä 
yhteydessä käsitelty. Jos toimintaryhmä onkin 
mahdollisuus tai väline kunnan ”saavutettujen 
etujen” politisoimiseen, se ei välttämättä tarkoita,  
että vallasta kamppailu ja politikointi nähtäisiin 
suotavana toimintana toimintaryhmätoimijoiden 
keskuudessa. Uusien toimintamahdollisuuksien 
avaaminen liittyy tässäkin siis toimintaryhmän 
rahoittamiin hankkeisiin ja niiden toteuttajiin, 
ja siispä tätä politisointimahdollisuutta rajaavat 
samat määräykset ja säännöt, jotka määrittävät 
hanketoimintaa muutoinkin. Joka tapauksessa 
haastattelussa pohdittiin toimintaryhmän poliit-
tisuutta monelta kannalta, ja sitä nimitettiin jopa 
suoran demokratian muodoksi (haastattelu 6). 
Kaikesta tästä pohdiskelusta huolimatta puolue-
politiikka rajataan heti kommentin alussa ulos toi-
mintaryhmätoiminnan piiristä, missä mielestäni 
kuvastuu toimintaryhmätyötä koskeville teksteille 
usein tyypillinen edustuksellisiin instituutioihin 
kohdistuva epäluottamuksen perinne.

Yleensä negatiivista suhtautumista toiminta-
ryhmän sisäiseen politikointiin ja erityisesti puo-
lueisiin voitaisiin tulkita siten, että puolue-termi 
merkitsee puheessa sellaista kiistanalaisuutta, 
joka halutaan pitää toimintaryhmän ulkopuolella 
silloinkin, kun toimintaryhmätyö määriteltiin po-
liittiseksi. Samoin konsensusta arvotettiin positii-
visesti ja dissensus määrittyi turmiolliseksi. Vas-
taavanlainen yhtenäisyysnäkemys tuli esiin myös 
tämän alaluvun alussa käsitellyssä hallitusaktiivin 
haastattelussa. Kun ”puoluetoiminnan” kiistoja he-
rättävä vaikutus on saatu torjuttua, poliittista vai-
kuttamista voidaan käsitellä muista lähtökohdista 
käsin: 

”haastattelija: Tota … Jos jätetään toi puolue-
homma tosta sivuun, mutta onks toimintaryh-
mätyö jonkunlainen vaikuttamisen kanava yk-
sittäisille ihmisille sun mielestä? 

haastateltava: - - No sitä kautta jos hakeutuu 
hallitukseen ja ihan oikeesti haluaa edistää 
hyviä hankkeita, toimia kentällä omalla alueel-
laan tai laajemminkin ja aktivoi hyviä hankkei-
ta niin onhan se vaikuttamisen kanava. Sehän 
on oikein hyvä sellanen. Et nimenomaan siinä 
neutraalisti, positiivisesti että pätemisen kan-
nalta sen ei pidä olla kellekään. Mutta että kyllä 
se mun mielestä voi olla tämmönen vaikutta-
misen yks väline. Mä toisaalta voi kuvitella että 
jopa helpompikin vaikuttaa joihinkin asioihin, 
kun nyt vaikka jossakin kunnallispolitiikassa 
tai muussa tämmösessä. - - Fiksuille ihmisil-
le ihan hyvä hyvä paikka toimia ja vaikuttaa.” 
(haastattelu 1.)

Toimija reagoi tarkentavaan kysymykseen puolu-
eiden ulkopuolisesta toiminnasta määrittelemällä 
sen eräänlaiseksi ehdolliseksi vaikuttaminen mah-
dollisuudeksi. Vastauksessa vaikuttamiselle mää-
ritellään ehtoja ja rajoja. Ensiksikin vaikuttamisen 
tulee olla luonteeltaan ”positiivista ja neutraalia”. 
Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta mainitaan 
hyvien hankkeiden aktivointi. Ymmärrys hyväs-
tä hankkeesta ei tule tarkemmin määritellyksi, 
vaan se otetaan ilmeisen ongelmattomana. Toinen 
ehto koskee henkilökohtaista motiivia: päteminen 
määrittyy kielletyksi. Aktiivinen toiminta on siis 
suotavaa silloin, kun toimija ymmärtää toimia 
policy-projektin ehdoilla ja sen tavoitteiden to-
teuttamiseksi. Toimintaryhmätyö määrittyy siis 
eräänlaiseksi säädellyn vapauden tilaksi, ja ”fi ksu” 
osallistuja tunnistaa, missä menevät toiminta-
mahdollisuuksien rajat.   

Lopulta voidaan tehdä tulkinta, että politiik-
kaa näytetään arvottavan toimintaryhmätoimijoi-
den puheessa hyvinkin positiivisesti silloin, kun se 
ymmärretään policyksi, mutta toimintaryh-
män sisällä politikointi torjutaan. Tämä näyttää 
lopulta olevan melkein ”yksimielinen kanta” haas-
tateltujen toimintaryhmätoimijoiden keskuudes-
sa. Joissakin haastatteluissa politikointi erotettiin 
toimintaryhmätyöstä, toisissa se toi esille ”kiusal-
lisia totuuksia” ja joissakin politikointia pidettiin 
yleensä hyväksyttävänä toimintana, mutta toimin-
taryhmän ja sen hallituksen sisäistä yhtenäisyyttä 
ei haluttu uhrata politikoinnille. Toimintaryhmä-
työtä ei määritellä sellaiseksi poliittiseksi tilaksi, 
jossa yhteiskunnallisten ristiriitojen käsittele-
minen olisi mahdollista. Tämän osoittaa se, että 
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konsensus määritellään ideaaliksi ja dissensusta 
pidetään vahingollisena. Niinpä myöskään ideaa-
lia toimintaryhmätoimijaa ei tule ymmärtää sel-
laiseksi politikoivaksi subjektiksi, joka edustaisi 
toimintaryhmässä erilaisia ideologioita tai intres-
sejä. Toimintaryhmä muistuttaa tällöin hallinto-
organisaatiota, jonka tavoitteet itsessään voivat 
olla poliittisia (monitoimijaisia, konfl iktisia ja kon-
tingenttejä), mutta joka ei ole itse näiden julkisen 
käsittelyn areena. Sen sijaan toimintaryhmää voi 
pitää politiikan välineenä, tapana osallistua po-
liittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tällöin osal-
listujan kannalta keskeisin poliittinen valinta on 
joko osallistua tai olla osallistumatta – kannattaa 
tavoitteita tai olla kannattamatta. 

Vaikka konsensusta korostava ideaali toimin-
taryhmätyötä koskeviin puhetapoihin sisältyykin, 
täysin yhtenäisenä ja johdonmukainen se ei ole. 
Mikään policy ei tietenkään voi olla niin johdon-
mukainen, ettei sen sisällä olisi mahdollisuutta tai 
tilaa joillekin kiistanalaisuuksille (esim. Palonen 
2003a, 176). Kahdessa haastattelussa tuotettiin yl-
lättäen merkityksiä, joissa tietynlaisiin hallituksen 
jäsenten keskinäisiin intressikonfl ikteihin voitiin 
suhtautua varovaisen hyväksyvästi. Ennen kaik-
kea tällaiset puhetavat kiinnittyvät puheessa eri-
laisiin paikallisuuksiin. Tällöin on hyvä huomata, 
että paikallinen identiteetti ja siihen perustuva so-
lidaarisuus ovat keskeisiä suomalaista maaseutu-
poliittista ohjelmapuhetta luonnehtivia pyrkimyk-
siä (esim. Nousiainen ja Pylkkänen 2008). Siitä, 
että hyveellisen maaseudun kehittäjän oletetaan-
kin identifi oituvan omaan paikallisyhteisöönsä, 
voi myös seurata tietynlaisia konfl iktisia positioita 
toimintaryhmän tasolle.     

Esitin kysymyksen paikallisuuksien välisistä 
konfl ikteista muutamassa haastattelussa poli-
tiikkateemaa tarkentavana kysymyksenä. Tämän 
kysymyksen avulla pyrin johdattelemaan keskus-
telua erilaisiin poliittisuuksiin tai puolue-termin 
aiheuttaman negatiivisen reaktion yli. Hieman 
yllättävää on se, että kahdessa hallituksen jäsenen 
haastattelussa ajatus paikallisuudesta esiintyi jopa 
perin ymmärrettävänä kiistankäynnin aiheena: 

”haastattelija: Oliko siellä semmosia vääntöjä 
sitten, että jos mennään hallituksen työskente-
lyyn, niin oliko siellä hallituksen työskentelys-
sä jotain muita tälläsiä asioita. Oman kunnan 
{puolesta} vääntöä tai jotain vastaavia. 

haastateltava: No kyllä kyllä. Se perustuukin 
ihan siihen että täytys olla mahollisimman työ-
kykynen ryhmä sitten siltä alueelta, ja pyrittäs 
niinkun että siellä ois edustajisto, joka puolelta 

toiminta-aluetta tasapainosesti. Niin totta kai, 
jokainenhan sitä, ja pitääkin nostaa sitä, oman 
kissan häntää että. Se on ihan hyvä toisaalta 
sitten minusta se että. Minusta me huolehdit-
tiin siitä että se tasapaino säilys. - - ” (haastat-
telu 14.)

Tässä sitaatissa haastateltu hallitusjäsen puhuu 
oman paikallisyhteisön edun ajamisesta toimin-
taryhmätoimijalle luonnollisena asiana. Kysymys 
johtaa puheen hallituksen sisäiseen toimintaan, 
joten ristiriitoja ymmärtävä puhe on yllättävää. 
Puheen mukaan on suotavaa ”nostaa oman kissan 
häntää”, siis pitää oman kuntansa tai alueensa etua 
esillä toimintaryhmän työssä. Toimintaryhmä 
määrittyy eräänlaiseksi edustuksen foorumiksi 
huolessa siitä, että toimintaryhmän hallitukses-
sa eri kuntien edustus on tasaista. Kun kysymys 
on paikallisuuksista, eikä esimerkiksi erilaisista 
ideologioista, intressikiistoihin voidaan liittää va-
rovaisen hyväksyviä merkityksiä. Paikallinen po-
litikointi määritellään sitaatissa jopa toimintaryh-
mätoimijan velvollisuudeksi. 

Aineiston toinen vastaavanlainen selonteko 
esitettiin myös hallituksen jäsenen haastattelus-
sa (haastattelu 12). Siinä toimintaryhmätoimija 
määriteltiin oman kuntansa ja paikallisyhteisönsä 
edustajaksi, ja oman alueen edun ajaminen nähtiin 
luonnollisena toimintana. Ja samoin kuin edellä 
siteeratussa katkelmassa toimintaryhmä määritel-
tiin tasapuolisen edustuksen järjestelmäksi, jolloin 
mikään alue ei saa määräävää asemaa. Mielen-
kiintoista on se, että näissä haastatteluissa paikal-
lisuuksien välinen ristiriidan voidaan ymmärtää 
kuuluvan toimintaryhmätyön piiriin ja osaksi toi-
mintaryhmätoimijan eetosta. Näissä selonteoissa 
siis ymmärrettiin, että jos toimija ei edusta tiet-
tyä ideologiaa tai muuta erityistä intressiä, 
hän voi edustaa kuntaa tai kylää, siis paikalli-
suutta. Silloin, kun osallistujan paikallisuus mää-
ritellään toimintaryhmän kannalta arvokkaaksi 
resurssiksi, tämän kaltaisia intressikonfl iktejakin 
voi olla vaikeaakin välttää. 

Paikallisalueen tai yhteisön edustamiseen kiin-
nittyvä toimijuus on näkyvissä myös osallistuvalla 
havainnoinnilla tuotetuissa huomioissa. Havain-
tojeni mukaan yleisin (joskaan ei välttämättä ai-
noa) käsittelyssä olevan hankkeen puolustaja on 
samasta kunnasta kotoisin oleva hallituksen jäsen. 
Vaikka hallituksen jäsenet ovatkin jäävejä asioissa, 
joissa heillä on henkilökohtainen intressi, omalta 
asuinalueeltaan tulevista hanke-ehdotuksista jä-
senet voivat olla päättämässä. Erityisesti hakijan 
tunteminen kunnolliseksi hanketoteuttajaksi tai 
tietämys paikallisista olosuhteista näyttää olevan 
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hyvä argumentti hallituksen kokouksessa. ”Päte-
vän likan” (kenttäpäiväkirja 22.4.2008) tai ”aktii-
viselle kylälle tärkeän hankkeen” (kenttäpäiväkirja 
11.3.2008) hakemusta on helppo kannattaa. Kun 
hallitusedustajien paikallisuus on toimintaryh-
män kannalta tärkeä resurssi, vaikuttaa tämän 
kaltainen oman kylän tai alueen edustaminen 
ymmärrettävältä. Tällöin myös puolueettomuu-
den vaatimukset voi nähdä paikallisuuden kanssa 
ristiriitaisina: yksilön tulisi identifi oitua paikallis-
alueeseen, mutta olla puolustamatta sen etua hal-
litustyössä. 

Kuitenkaan varsinaisia poleemisia tilanteita, 
joissa edustajat olisivat käyneet avoimesti kiis-
taa, jossa panoksena on paikallisalueitten etu, ei 
kenttäpäiväkirjassani ole kuvattu. Oman alueen 
puolustaminen oli pikemminkin varovaista kuin 
näkyvää. Tätä voi selittää se, että toimintaryhmä-
toimijan suotavassa eetoksessa painottuu vahvana 
konsensuksen vaatimus. Ajatus edes paikallisalu-
eittenkaan edustamisesta ei ole aineistoissa ole 
kiistaton. Ainakin yksi haastateltu eksplisiittises-
ti määritteli kaikenlaisen ”edusmiehenä” toimi-
misen vääräksi (haastattelu 1). Lisäksi kiistojen 
puuttumista selittää epäilemättä myös se, etteivät 
resurssit olleet toimintaryhmässä niin niukat, että 
hankkeiden tai paikallisalueitten välillä olisi ollut 
tarvetta tehdä valintaa.    

4.4.4 HYVEELLINEN TOIMIJA

Tässä luvussa on tarkasteltu empiiristen aineisto-
jen luennan perusteella toimintaryhmätoimijan 
eettistä ja poliittista subjektiviteettia. Tarkastelus-
sa on löydetty toimintaryhmätoimintaan liittyviä 
eettisiä periaatteita, jotka määrittävät sitä, mil-
lainen hyvän toimintaryhmätoimijan tulisi olla. 
Toisaalta on tulkittu, millaiseksi muodostuu suhde 
poliittiseen toimintaan. Ensiksikin on huomattava, 
tämä tulkinnat määrittelevät toimintaryhmätoi-
mijaa ajattelevana ja toimivana subjektina. Kysy-
mys on toimijuuden normatiivisesta arvioimisesta 
– siitä, millainen toimijan tulisi olla. Ja toisaalta 
toimijuuden pohdinnassa voidaan nähdä valta-as-
pekti: normatiivinen käsitys toimijuudesta voi olla 
myös hallinnan keino. Valta ei estä toimintaa vaan 
luo ja muokkaa sitä.   

Yleistä aineistossa oli arvioida normatiivisesti 
toimintaryhmän hallituksen jäsenen toimijuutta. 
Hallitusjäsenen, ”hyvän tyypin” rooli määrit-
tyi puheessa ensisijassa toimiston auttajaksi ja re-
surssiksi. Osallistuminen ymmärrettiin vaativaksi 
työksi, jossa erityisesti tiedottaminen toimintaryh-

mästä toimialueelle ja alueelta toimintaryhmään 
määriteltiin ehkä keskeisimmäksi tehtäväksi. 
Osallistujan paikallisuus määriteltiin hyödylliseksi 
resurssiksi juuri tämän tiedottamistehtävän toteut-
tamisessa. Osallistumisen kerrottiin vaativan myös 
asiantuntemusta ja paneutumista käsiteltäviin asi-
oihin. Ja vaatimukset voivat olla ankariakin: tehtä-
vien laiminlyönnistä saattaa seurata jopa juridinen 
vastuu. Toisaalta puheesta voi tulkita myös muita 
itsesuhdetta koskevia periaatteita. Ensimmäinen 
tällainen eetos, joka tämän analyysin myötä tuli 
ilmi, on toimintaryhmätoimijoille tyypillinen vah-
va henkilökohtainen sitoutuminen toimintaryhmä-
työhön tai sen tavoitteisiin. Yleistä aineistossa oli 
se, että toimijat kiirehtivät vakuuttamaan omakoh-
taista sitoutuneisuuttaan maaseudunkehittämis-
tavoitteisiin. Maaseudun kehittäminen määritel-
tiin ”hyväksi asiaksi”, jota tahdottiin tukea. Toisin 
sanoen osallistumisen motiivi määriteltiin tällöin 
arvoperusteiseksi tai ideologiseksi. Toinen mielen-
kiintoinen havainto koskee toimijan suhdetta po-
litiikkaan. Valtaosuuksista kamppailu, politikointi 
tahdottiin rajata toimintaryhmän ulkopuolelle, kun 
taas poliittinen linja ja sitä edistävä aktiivisuus on 
puheessa positiivisesti arvotettua. Joissakin selon-
teoissa tavoite – maaseudun kehittäminen – ym-
märrettiin jopa kiistanalaiseksi projektiksi, mutta 
silti näiden kiistojen käsittelyä ei ymmärretty toi-
mintaryhmän tehtäväksi, eikä kiistanalaisuuden 
nähty myöskään kuvaavan osallistujien keskinäisiä 
suhteita. Tässä ymmärryksessä haastatellut toi-
mintaryhmätoimijat olivat hyvin yhdenmukaisa. 

Analyysissä havaitut omakohtaisen sitoutumi-
sen ja antipolitiikan tulkintarepertuaarit näyttävät 
olevan johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa sekä 
toimintaryhmätoimijan rooliin maaseutupoliitti-
sen linjan toteuttajana. Puhetta toimintaryhmä-
työstä kuvaa muutoinkin ideologisen yksimielisyy-
den vaatimus, ei niinkään valmius politikoimiseen 
ja kiistoihin. Erityisesti politikointi-tyyppinen po-
litiikkakonseptio tuli esiin puolue-termin kautta, ja 
kaikki haastatellut torjuivat puheessaan puolueet 
toimintaryhmätyön parista. Nähdäkseni ”puolue” 
merkitsee haastattelupuheessa sellaista konfl ik-
tisuutta, joka tahdottiin määritellä ulos toiminta-
ryhmätoiminnan sfääristä. On selvää, että edus-
tuksellisiin poliittisiin instituutioihin ja erityisesti 
puolueisiin kohdistuva epäily ei ole vain tämän tut-
kimuksen haastatteluissa tuotettu merkitys. Esi-
merkiksi Karhion (2000, 93) ja Pylkkäsen (2004, 
94) tekstit voidaan sijoittaa aivan samankaltaiseen 
perinteeseen. Samoin myös Rantama (2002, 152, 
196) on nähnyt (kunnallis)politiikan instituutiot 
yhtenä esteenä omaehtoisen kehittäjäroolin toteu-
tumiselle sekä Suomessa että Saksassa. Myös Kull 
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(2008, 215) esitti työssään havainnon, jossa polii-
tikkojen osallistuminen maaseudunkehittämistä 
koskevaan keskusteluun määriteltiin oikeasta toi-
mintatavasta (so. asiantuntijatyöstä) poikkeavaksi 
asiantilaksi. Toimintaryhmätyön parissa ilmenevä 
antipoliittinen ajattelu on nähtävä jatkumona laa-
jemmalle maaseudun suunnittelua ja kehittämistä 
koskevalle diskursiiviselle perinteelle, josta esi-
merkiksi Hautamäen (1979, 10) työstä löytyy esi-
merkkejä. Politikointi voidaan myös ymmärtää liki 
vastakkaiseksi toiminnan muodoksi sille konsen-
suksen ideaalille, jonka metahallinnan tarkastelu 
paljasti luvussa 4.3.

Kun tarkastellaan toimintaryhmätyötä eet-
tisen toimijuuden näkökulmasta, se ei näyttäydy 
tilana, jossa monenkaltaiset arvot, ideologiat 
tai intressit saisivat avoimesti kamppailla. Pi-
kemminkin se on suhteellisen tarkasti määritelty 
toiminnan ja subjektiviteetin muoto, johon kuulu-
vat tietyt tavoitteet, joista toimijoiden tulisi olla yk-
simielisiä. Oikeastaan ainoan poikkeuksen tähän 
ymmärrykseen muodostaa paikallisuus. Kahdessa 
haastattelussa esitettiin varovaista hyväksyntää 
erilaisten paikallisalueitten edustamisesta johtu-
ville kiistanalaisuuksille. Paikallisuutta ja paikal-
lista identiteettiä voidaan pitää myös kansallisen 
tason maaseutupoliittisena tavoitteena (Nousiai-
nen ja Pylkkänen 2008), jolloin siihen liittyvien 
kiistanalaisuuksien ilmeneminen voitaisiin nähdä 
myös hyveellisen toimintaryhmätoimijan etiik-
kaan kuuluvana. Mikään policy ei myöskään voi 
olla ohjelmaltaan niin yhtenäinen, etteivät mit-
kään kiistat voisi sen piirissä olla mahdollisia. Li-
säksi myös ajatus paikallisuuden edustamisesta on 
haastatteluaineistossa kiistanalainen. Hyveellinen 
toimija voitiin sen sijaan nähdä yleisen hyvän (tai 
koko maaseudun) edustajana jonkin erityisen int-
ressin sijaan.  

Omakohtaisen sitoutumisen puhe on mielen-
kiintoista, kun se rinnastetaan ajatukseen toi-
mintaryhmätoimijasta maaseudun yleisen edun 
ajajana. Omakohtainen sitoutuminenhan esitettiin 
aineistossa yhtenä perusteena osallistumiselle, ja 
hyvän asian tukeminen ymmärrettiin osallistu-
misen järjeksi. Omakohtaisuus voidaan tunnis-
taa eroksi suhteessa perinteiseen byrokraattiseen 
ideaalityyppiin (ks. Weber 1985 [1922], 124–130), 
joka toimii omat henkilökohtaiset mielipiteensä ja 
tunteensa sivuuttaen. Omakohtaisuuden vuoksi 
toimintaryhmätoiminnan voidaan nähdä muis-
tuttavan pikemminkin kansanliikettä kuin pe-
rinteistä hallinto-organisaatiota. Ja erityisesti se 
muistuttaa sellaista liikettä, jonka tavoitteena on 
aikaansaada yhteiskunnallinen muutos. Puolueet-
han ovat tyypillisesti tämänkaltaisia liikkeitä. Toi-

saalta, ja ristiriitaisesti, ymmärrys sisältää myös 
perinteisen byrokraattisen hallinnan piirteitä, eri-
tyisesti ammattimaisuuden ja puolueettomuuden 
vaatimukset. 

Yhteen vetäen toimintaryhmätyön voi tul-
kita olevan osallistujilleen väline tietynlaiseen 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jonka 
tavoitteita ja keinoja ennalta sovittu linja määrit-
tää ja koordinoi. Niinpä vapaaehtoinenkin osallis-
tuminen tulee ymmärtää osallistumiseksi näiden 
tavoitteiden toteuttamiseen, ei niinkään kamppai-
luksi itse tavoitteitten sisällöstä. Lisäksi osallistu-
jien keskinäinen konsensus ja yhteinen tietoisuus 
ovat korkealle arvostettuja. Ruohonjuuritason toi-
mijan kannalta keskeisimpänä poliittisena valinta-
na voidaankin nähdä joko osallistua tai olla osal-
listumatta. Toimintaryhmä ei siis tämän tulkinnan 
perusteella näytä paikallisen poliittisen toiminnan 
tilalta, vaan sen välineeltä.
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5.  JOHTOPÄÄTÖKSET: TOIMINTARYHMÄ-
 TYÖN POLIITTINEN TULKINTA

osallistumiseksi, joka puolestaan asetetaan vas-
takkain perinteisten edustuksellisen demokratian 
instituutioiden kanssa. Tällöin LEADER voidaan 
nähdä jopa eräänlaisena edustuksellisen poliit-
tisen järjestelmän uudistusprojektina, ja se ym-
märretään jotenkin oikeammaksi, paremmaksi tai 
syvällisemmäksi kansalaisten edustamisen muo-
doksi (mm. Karhio 2000; Pylkkänen 2004). Edus-
tuksellisista instituutioista erityisesti puolueisiin 
voidaan suhtautua hyvin negatiivisesti tunnis-
tamatta niiden merkitystä osana demokraattista 
järjestelmää. Sitä, miksi maaseudunkehittämisoh-
jelman tulisi taloudellisten ja sosiaalisten tulosten 
lisäksi uudistaa myös poliittisia instituutioita ja 
toimintaa, voidaan ymmärtää suunnittelutieteessä 
esitettyjen historiallisten keskustelujen kautta.   

Uudenlaisen osallistumisen ajattelu on ollut 
ainakin jo 1960-luvulta lähtien läsnä suunnitte-
lutieteellisessä keskustelussa. Siinä on esitetty 
perusteita suoralle osallistumiselle. Sittemmin 
osallistumista on pidetty jopa vallitsevana ym-
märryksenä siitä, miten suunnittelun ja muunkin 
julkisen hallinnon tulisi toimia (Henkell & Stirrat 
2001, 168; Mosse 2001, 179; Fischer 2003, 223). 
Tämän perinteen perusteella LEADERiäkin kos-
kevat suoran osallistumisen ajatukset tulevat jär-
kevinä kantoina mahdollisiksi, ja tässä hengessä 
olen etsinyt ja analysoinut intellektuaalisia pu-
huntoja, joissa osallistumista perustellaan. Täl-
laisia keskusteluyhteyksiä ovat amerikkalaisten 
suurkaupunkien köyhyysongelma, kehitysmaiden 
maaseudun kysymykset, angloamerikkalainen 
kommunikatiivisen suunnittelun teoria ja kylätoi-
minta Suomessa. Esimerkiksi näissä keskusteluyh-
teyksissä kansalaisten suoralla osallistumisella on 
governance-keskusteluakin pidempi historia. 

Kommunikatiivisen suunnittelun teoriassa 
ennen kaikkea tietämisen ongelmien on nähty 
edellyttävän kansalaisten suoraa osallistumista 
suunnittelun prosesseihin. Tällaisia ongelmia ovat 
esimerkiksi kyky oppia ja muodostaa relevanttia 
tietoa yhteiskunnallisessa muutoksessa (ks. Fried-
mann 1973) tai post-moderni muutos tietämisen 
perusteissa (ks. Healey 1992). Tämän kirjalli-
suuden voidaan nähdä tarjoavan yhden järkevän 
selityksen poliittisen järjestelmän uudistamis-

Tämän luvun tavoitteena on tehdä toimintaryh-
mätyön poliittinen tulkinta edellä esitetyn empii-
risten aineistojen luennan perusteella. Esitän ko-
koavan katsauksen analyysien tuloksiin, ja samalla 
pohdin, millaista poliittista merkitystä tuloksilla 
voidaan nähdä. Tällöin on pidettävä mielessä, että 
työssä on tunnistettu aineistoissa – teemahaastat-
teluissa, julkaistuissa lähteissä ja kentällä tehdyis-
sä havainnoissa – esiintyviä tulkinnallisia reper-
tuaareja. Tämä aineisto on rajallinen, joten ei oi 
olettaa, että kaikkien Suomen toimintaryhmätoi-
mijoiden ymmärrys toiminnasta noudattaisi tässä 
tutkimuksessa saatuja tuloksia. Ei tule myöskään 
olettaa, että kaikki mahdolliset tavat merkityk-
sellistää toimintaryhmätyötä tulisivat esiin tässä 
tutkimuksessa. Mutta tällainen yleistäminen ei ole 
tässä työssä tavoitteenakaan. Tutkimus sen sijaan 
osoittaa, miten toimintaryhmätyötä on mahdol-
lista merkityksellistää ja miten jotkut toimintaan 
”ruohonjuuritasolla” osallistuvat ihmiset ymmär-
tävät oman osallistumisensa. Nämä huomiot avaa-
vat polkuja LEADER-toiminnan poliittisen merki-
tyksen ymmärtämiseen. 

Jos LEADER-toimintaa tarkastellaan hal-
linnan monitahoisena sommitelmana kuten Li 
(2007) on tehnyt, se näyttäytyy osallistumisen 
järjestelmänä, jossa on näkyvissä tietyt poliittiset 
rationaalisuudet ja niitä koskevat käytännölliset 
pyrkimykset. Kuitenkaan ei voida sanoa, että toi-
mintaryhmätyö voitaisiin aukottomasti palauttaa 
näihin rationaalisuuksiin, vaan se on myös eri-
laisten ristiriitojen kenttä. Ensinnäkin LEADERiä 
koskevissa tutkimuskeskusteluissa kansalaisten 
suora osallistuminen hallintaan on keskeinen 
arvo. Joissakin teksteissä osallistuminen ymmär-
retään policyn tehokkuutta lisääväksi pyrkimyk-
seksi, jolloin osallistumisen arvona nähdään sen 
tarjoavan resursseja politiikkatavoitteiden tehok-
kaaseen toteuttamiseen. Joissakin teksteissä taas 
osallistumista pidetään poliittista järjestelmää 
koskevana kysymyksenä ja se ymmärretään suo-
ran demokratian instituutiona, jolloin osallistumi-
nen merkitsee uudenlaista poliittista aktiivisuutta. 
Toisaalta kiintoisa piirre osallistumispuheessa on 
myös se, että kirjoituksissa yleistä on ymmärtää 
toimintaryhmätyön demokraattisuus suoraksi 
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pyrkimykselle. Suoran osallistumisen kautta on 
ymmärretty mahdolliseksi tavoitella sellaista epä-
poliittista yhteistä ymmärrystä, jolle rationaalisen 
suunnittelun voisi perustaa vaikka usko tieteeseen 
perustuvaan asiantuntijuuteen olisikin hiipunut. 

Toinen historiallinen peruste suoralle osallis-
tumiselle on se, että suoraa osallistumista käyttä-
mällä on nähty mahdollisena pyrkiä vaikuttamaan 
yksilöihin suoraan. Näissä keskusteluissa on näh-
tävissä pyrkimys vaikuttaa ihmisten käyttäytymi-
seen, pyrkiä hallitsemaan tai sääntelemään sitä, 
millaisia valintoja ihmiset tekevät. Sitä voi siis pi-
tää eräänä sovelluksena (uus)liberalistisesta hal-
linnan strategiasta (Foucault 2010, 222–227), jossa 
pyritään tuottamaan rationaalisesti markkinoilla 
toimivaa subjektia. Esimerkiksi keskusteluissa 
on pidetty mahdollisena muuttaa osallistujien 
asenteita tai paikkoja koskevia ajatuksia, ja siten 
järkeistää sitä, millaisia valintoja ihmiset tekevät 
toiminnassaan. Tällaiseen logiikkaan perustu-
va käsite on mm. Healeyn (1998) ”place making”, 
paikkojen tekeminen. Samalla tavoin köyhyyden 
selittäminen yksilöiden negatiivisilla ominaisuuk-
silla – kuten vähäisellä inhimillisellä pääomalla 
– perusteli suoran osallistumisen käyttöä Yhdys-
valtojen 1960-luvun köyhyysohjelmassa (Zarefsky 
1986; Brauer 1982). Toisaalta suoraa osallistumista 
voidaan markkinatoimijuuden tuottamisen ohella 
pyrkiä käyttämään myös poliittisen aktiivisuu-
den herättämiseen. Tämäkin on käyttäytymisen 
hallintaan pyrkivä strategia, mutta sitä voisi luon-
nehtia uusliberalismin sijaan vasemmistolaiseksi, 
kuten Cruikshank (1999) on tehnyt. Esimerkiksi 
Chambersin (1983) ajattelussa kehitysmaiden köy-
hien olematon poliittinen valta nähtiin keskeisim-
pänä syynä heidän köyhyyteensä, ja poliittinen 
aktivointi nähtiin ratkaisuna köyhyyteen. Samoin 
Hautamäen (1979) kylätoimintaprojektissa eli 
kylätason toiminnan rinnalla pyrkimys myös ra-
kenteellisten ratkaisujen hakemiseen, sillä puolue-
politiikan ohella myös hallinto määriteltiin syyksi 
maaseudun heikkoon tilaan. 

Nämä suoraa osallistumista koskevat keskus-
telut tarjovat tulkintanäkökulmia myös LEADE-
Riä koskevan ajattelun ymmärtämiseksi. Ensik-
sikin suoraa osallistumista voi selittää radikaalin 
suunnitteluteorian pyrkimyksellä tuottaa sellaisia 
suoraan osallistumiseen perustuvia instituutioita, 
jotka voisivat mahdollistaa rationaalisen ja yh-
teistä etua ilmentävän konsensuksen tuottamisen 
suunnitelmien perustaksi. Näin voidaan ajatella, 
että eräs peruste suoran osallistumisen käytölle 
LEADERissä on pyrkimys myös objektiivisen ja 
epäpoliittisen tiedon tuottamiseen. Mutta tämä 
edellyttää sitä, että LEADERiä ei nähdä konfl ik-

tia edellyttävänä politikoinnin instituutiona kuten 
edustuksellinen demokratia nähdään, vaan järjes-
telmänä, jossa osallistuvien keskinäiset suhteet 
perustuvat pyrkimykselle saavuttaa konsensus. Ja 
tämän pyrkimyksen käytännöllisenä ilmauksena 
on mahdollista tulkita myös eri aineistoissa ilmen-
nyttä konsensuksen ideaalia.

Toinen suoran osallistumisen keskeistä roolia 
selittävä keskustelu on käyttäytymisen ohjaami-
nen. Samoin kuin Hautamäen kylätoimintapro-
jektissakin, LEADER-toiminnan osallistumista 
perustelevana rationaalisuutena voidaan nähdä 
toimijan markkinoilla tekemien valintojen järkeis-
täminen. Sitä voidaan tulkita siis sellaisena uus-
liberalistisen hallinnan strategian sovelluksena, 
jossa valtion interventio pyrkii pidättäytymään 
markkinoiden toiminnan häiritsemisestä ja puut-
tumaan sen sijaan yksilöiden valintoihin. Kuten 
kylätoimintaprojektissakin, tavoitteena on opet-
taa maaseudun asukkaita tarttumaan olemassa 
oleviin maaseudunkehittämismahdollisuuksiin. 
Tällaisena ajattelun ilmentymänä voidaan nähdä 
esimerkiksi Ramosin ja Mar Delgadon (2003, 147) 
keskustelu siitä, että sopeutuminen uudenlaiseen 
toimintakulttuuriin on hallitsevien ajatusten tai 
instituutioiden haastamisen sijaan ainoa todelli-
nen mahdollisuus edistää maaseudun taloudellis-
ta ja sosiaalista kehitystä. Erityisesti muuttoliike 
suurkaupungeista maaseudulle (ks. Saraceno 1994) 
voidaan nähdä sellaisena spontaanina väestöä kos-
kevana tendenssinä ja markkinoilla avautuvana 
mahdollisuutena, jonka hyödyntämiseen asukkai-
ta opettamalla maaseudun kehitystä voidaan edis-
tää. Niinpä muuttoliikkeen voidaan ajatella mah-
dollistavan sellaisen julkisen intervention, joka ei 
edellytä puuttumista markkinoiden toimintaan 
esimerkiksi varallisuutta jakamalla. Tämän aja-
tuksen kriittisen arvioinnin tarve on nähdäkseni 
siinä, missä määrin se pätee 2010 luvun Suomessa. 

Toisaalta tämän suunnittelutieteellisen perin-
teen valossa voidaan tulkita myös muita tämän 
työn aineistoja, mutta tällöin toimintaryhmätyö 
näyttäytyy näitä hallinnallisia rationaalisuuksia 
monimutkaisempana kokonaisuutena. Tutkimus 
osoittaa siis, että hallinnan rationaliteetit eivät 
maaseutupolitiikankaan tapauksessa pysty au-
kottomasti määrittämään sitä, millaisia toimijois-
ta tulee (vrt. Pylkkänen 2008, 226). Luvussa 4.2. 
tutkimuksen kohteena oli, millaiseksi hallintare-
giimiksi toimintaryhmätyö ymmärretään ”ruo-
honjuuritasolla” ja millainen hallinnan logiikka 
tai strategia toimintaryhmätoimintaa määrittää. 
Aineistoista on tulkittu kolmenlaista määrittelyä 
toimintaryhmätyön toimintalogiikalle. Ensiksikin 
toimintaryhmätyön järjeksi esitettiin kotiuttaa 
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ja jakaa EU-rahaa paikallisalueille. Kun toiminta 
määriteltiin ulkopuolelta tulevan rahan jakami-
seksi, se ymmärrettiin ongelmattomasti myös toi-
mialueen yhteiseksi eduksi, jonka edellytyksenä 
toimintaryhmätoiminta on (esim. haastattelu 8; 
haastattelu 10). Tällöin toimintaryhmätyötä ei näh-
dä käyttäytymisen ohjaamisena, vaan se voidaan 
nähdä jopa eräänlaisena tulonsiirtona, EU:n bud-
jetista osoitettuna tukena kaupunkeja heikommin 
menestyville maaseutualueille. Näin ollen se voi-
daan nähdä ei-liberalistisena järjestelmänä, joka 
kompensoi markkinakilpailun epätasa-arvoisia 
seurauksia. Vaikka rahan kokonaismäärä on koko 
Suomen mittakaavassa pieni (alle 40 miljoonaa eu-
roa vuodessa), on se toimintaan osallistuvien kan-
nalta epäilemättä merkityksellinen rahamäärä. 

Toinen mielenkiintoinen aineiston puhetapa 
oli toiminnan määritteleminen toimijuuden ke-
hittämiseksi. Tässä toimintalogiikassa keskeistä 
oli juuri toimialueella asuvien ihmisten hallinta, 
oikeanlaisen toimijuuden eli subjektiviteetin ke-
hittäminen. Tässä puhetavassa on helppo nähdä 
liberalistinen pyrkimys käyttäytymisen ohjaa-
miseen. Ensinnäkin kehittäminen voitiin nähdä 
eräänlaisena terapian muotona: toiminnan tar-
koitukseksi määriteltiin tällöin ihmisten tuke-
minen – rahan avulla sekä myös keskustelemalla 
siten, että heidän itseluottamuksensa ja toimin-
takykynsä kasvaa (haastattelu 2). Oletuksena oli, 
että tällöin asukkaat alkavat itse kohentaa omia 
olojaan omaehtoisesti. Toisaalta samankaltainen 
logiikka esiintyi monissa muissakin haastatteluis-
sa, mutta niissä subjektiviteetin puutteet liitettiin 
alueisiin ja niillä vallitsevaan toimintakulttuuriin. 
Esimerkiksi kaupunkien laidoilla sijaitsevat oma-
kotitalovyöhykkeet voitiin määritellä tällaisiksi 
yhteistoimintakulttuuriltaan puutteellisiksi alu-
eiksi (haastattelu 4; haastattelu 6). Toimintaryh-
mätyön tarkoitukseksi ymmärrettiin siis levittää 
passiivisten alueiden keskuuteen uudenlaista yh-
teistoimintakulttuuria. Tässä puhetavassa impli-
siittisenä oletuksena on se, että yksilöt, maaseudun 
asukkaat ja heidän toimintakykynsä ongelmat ovat 
maaseudun kehitysongelmien syynä. Yksilöitä ei 
kuitenkaan tuomita moraalisesti, vaan näitä puut-
teita pyritään ymmärtämään. Kehittämistoimien 
tehokkuuden ajatellaan perustuvan erityiselle 
väestöä koskevalle paikalliselle tiedolle, jolloin 
liberaali pyrkimys väestön hallintaan tarkentuu 
spesifi sti maaseutuväestön ongelmiin. Toisin sa-
noen osallistumisen tarkoituksena voidaan nähdä 
tällöin ihmisten kehittäminen ja yksilöiden puut-
teitten korjaaminen. Tällaisella ajattelulla on toki 
pidemmätkin perinteet. Jo Yhdysvaltojen 1960-lu-
vun köyhyydentorjuntaohjelmissa samaa ajatusta 

on sanottu kokeillun käytännössä (Zarefsky 1986; 
Brauer 1982). Samoin toimijuuden kehittämiseen 
tähtäävä ajattelu voidaan nähdä myös Hautamä-
en (1991) uushumanistisen kylätoimintaprojektin 
ideologisena jatkona. Toimijuuden kehittämisen 
puhe- ja ajattelutavat noudattelevat myös kotimai-
sen maaseutupolitiikan linjauksia. Vastaavia aja-
tuksia on esitetty maaseutupoliittisessa kokonais-
ohjelmassa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
2009, 40).    

Suotavan subjektiviteetin tuottaminen määrit-
tyi aineistoissa myös toiminnaksi, jonka käyttövoi-
mana ovat ihmisten herkät henkiset tilat. Subjek-
tiviteettia tuottavaa toimintaa kuvattiin erityisellä 
aktiivisuussanastolla, johon kuului kolme termiä. 
Näitä olivat ”aktivointi”, ”motivointi” ja ”innos-
taminen”. Puheessa ei kuitenkaan yleensä kovin 
tarkkaan määritelty sitä, millaista käytännöllistä 
toimintaa näillä termeillä merkitään. Tällöin on 
hyvä huomata, että vaikka maalla asuva ihmi-
nen, maalainen, rakentuu tässä ymmärryksessä 
toimijaksi, hän on silti puheessa myös toiminnan 
kohde. Tai ennemminkin hänen toimijuutensa on 
puheessa muokkaamisen kohteena. Toimijuuden 
kehittämisen puhetavassa voidaan nähdä saman-
lainen logiikka saksalaisten ordoliberalistien suh-
tautumisessa sosiaalipolitiikkaan, jos LEADERiä 
tulkitaan uusliberaalin hallinnallisuuden valossa 
(Foucault 2010). Kun valtion tulee pidättäytyä 
puuttumasta kilpailuun, monet muut tekijät kuten 
kulttuuri, ihmisten ajatukset ja jopa tunteet voi-
vat olla intervention kohteena. Myös sosiaalinen 
pääoma voidaan nähdä eräänä variaationa tästä 
teemasta. Kukin maaseutuyhteisö ymmärretään 
tällöin eräänlaiseksi oman sosiaalisuutensa yrit-
täjäksi, ja ihmisten välisille suhteille, sekä niissä 
kehittämisinterventioiden myötä tapahtuvalle 
muutokselle odotetaan tuottoa aluekehityksen 
muodossa. Tietenkin tämän tulkinnan ehtona on 
se, että varsinaiset jaossa olevat rahat ja hanketuet 
nähdään niin pieninä, että vastakkainen, tulon-
jakotulkinta, olisi irrelevantti. Tällöin hanketuet 
voidaan pikemminkin nähdä moraalisena tukena 
oikeanlaiselle toiminnalle. Mutta kuvaavaa toi-
mintaryhmätyön kannalta on se, että aineistoissa 
ymmärrys kahdesta erilaisesta toimintaryhmä-
työn tulkinnasta - tulonjaosta ja toimijuuden ke-
hittämisestä – ei ole selkeä. Samoissakin haastat-
teluissa kehittäminen toiminta voitiin tulkita sekä 
tulonjaoksi että subjektiviteetin kehittämiseksi. 
Toisaalta haastattelupuheen perusteella näiden 
tulkintojen välillä on mahdollista nähdä jopa varo-
vaista kiistanalaisuutta. Kummallakin tulkinnalla 
on hallintasommitelman kannalta omat etunsa.         
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Rahanjaon ja subjektiviteetin kehittämisen lisäksi 
toimintaryhmätyön kolmas hallinnallinen toimin-
talogiikka oli uusien asioiden kokeilu (haastattelu 
6 ja haastattelu 10). Tällöin toimintaryhmän toi-
minnan tarkoitus ymmärrettiin eräänlaiseksi ris-
kirahoitukseksi. Toimintaryhmän ymmärrettiin 
etsivän toiminnallaan teknisiä ratkaisuja alueiden 
ongelmiin ja kokeilevan niitä käytännössä pää-
asiassa hankkeita rahoittamalla. Tässä logiikassa 
implisiittisenä oletuksena on se, että maaseudun 
kehitysongelmat ovat luonteeltaan teknisiä.

Kuitenkaan käytännön toimintaryhmätyön 
ei voi sanoa toimivan ongelmattomasti näiden 
toimintalogiikkaa koskevien ajatusten mukaan. 
Esimerkiksi byrokraattisuus ja hankkeiden ras-
kas hallinto määriteltiin haastatteluissa erääksi 
häiriöksi hallinnan toiminnalle (esim. haastattelu 
6; haastattelu 10 ja haastattelu 2). Ja erityisesti ih-
misten herkkien henkisten tilojen kautta toimiva 
toimijuuden kehittäminen nähtiin alttiina näille 
häiriöille. Byrokratian ongelmien ymmärrettiin 
johtavan hankehakijoiden kannalta riskeihin, vä-
symiseen, motivaation laskuun ja passiivisuuteen 
hankehaussa. Siispä puhetta kuvaa ristiriita toi-
mijuuteen liittyvän toimintalogiikan ja toiminta-
ryhmätyötä ohjaavien byrokraattisten käytäntöjen 
välillä. Byrokraattisuus nähtiin soveltumattomana 
uudentyyppisen hallinnan toteutukseen. Lisäksi 
perinteisen byrokraattisen eetoksen, erityisesti 
hierarkioiden, hienovarainen kritiikki oli yksi toi-
mintaryhmätoimijoiden haastatteluista esiin luke-
mani puhetapa, jolla tulkintani mukaan rakennet-
tiin eroa suhteessa valtion tai kunnan hallintoon. 
Ja voidaan ajatella, että tämänkaltainen ajatus 
perustelee toimintaryhmän asemaa kunnista ja 
valtion aluehallinnosta erillisenä ja itsenäisenä 
organisaationa. Mutta toisaalta myös klassisen by-
rokraattisen ajattelun vaikutuksia on tulkittavissa 
myös monien haastateltujen toimintaryhmätoimi-
joiden puheessa (esim. haastattelu 1; haastattelu 
6; haastattelu 14; haastattelu 13 ja haastattelu 16). 
Tällaiseksi puheeksi olen tulkinnut mm. huolen 
kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta ja koko ra-
hoituskehyksen käytöstä. Niinpä toimintaryhmä-
työtä on vaikeaa aivan ongelmattomasti asettaa 
kumpaankaan hallinta-ajatteluun.

Kaikkiaan kysymys toimintaryhmätyön jär-
jestä ”ruohonjuuritason” toimijoiden puheessa 
paljastaa kaksi kiistanalaisuutta kotimaisesta 
LEADER-hallintasommitelmasta. Ensiksikin toi-
mintaryhmätyötä on mahdollista tulkita yhtenä 
uusliberaalin hallinta-ajattelun käytännöllisenä 
sovellutuksena tai vaihtoehtoisesti jopa tulonja-
kopolitiikkana. Toimintaryhmätyössä kohtaa siis 
kaksi vastakkaista käsitystä siitä, miten maaseu-

dun kehitystä tulisi valtion toimin hallita. Ristirii-
taiset ymmärrykset eivät ole hallintasommitelmal-
lekaan vain ongelma, vaan ne voidaan nähdä myös 
hyödyllisinä siten, että ne mahdollistavat osallis-
tumisen policy-projektiin yhden kehittämisideolo-
gian kannattajapiiriä laajemmaksi. Samoin ajatus 
ulkopuolisen rahan jakamisesta voi tuottaa toimin-
taryhmälle hyväksyntää toimialueiden asukkai-
den keskuudessa. Mutta toisaalta subjektiviteetin 
hallinta voi olla argumentti, jolla hallintaregiimin 
hyötyä perustellaan hallintoon päin. Ja erityisesti 
toimijuuden kehittämisen kautta toimintaryhmä-
työ liittyy osallistavan tai uushumanistisen maa-
seudun kehittämisen tieteelliseen perinteeseen. 
Toiseksi kiistanalaiselta näyttää haastattelupu-
heessa myös suhtautuminen muuhun hallintoon. 
Vastakkaisilla byrokratiaa koskevilla puhetavoilla 
voidaan nähdä spesifi  hyöty hallintasommitelman 
kannalta. Esimerkiksi kriittisyys hallintoa koh-
taan voidaan nähdä toimintaryhmän itsenäisyy-
den ideologiseksi edellytykseksi, mutta toisaalta 
byrokraattiset eetokset auttavat toimijoita teke-
mään yhteistyötä perinteisen hallinnon kanssa. 
Nykyoloissa, joissa rahoituksen myöntövaltuudet 
on jaettu aluehallintoviranomaisten kanssa, yh-
teistyön tekeminenkin on kaikesta kriittisyydestä 
huolimatta varmasti toimintaryhmille välttämä-
töntä. Vaikka aineistossa onkin merkkejä siitä, että 
toimijoiden tulkintaa pyritään ohjaamaan mm. 
julkaistuissa teksteissä (maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 2004), on toimijalla myös jonkinlainen 
liikkumavara toimintaryhmätyön merkityksen 
tulkinnassa. Kuitenkin kaikki kiistoihin suhtau-
duttiin sekä haastatteluissa että muissa aineistois-
sa hyvin varovaisesti.  

Toisaalta tässä työssä on tutkittu, millaisten 
käytäntöjen kautta suomalainen toimintaryhmä-
työ rakentuu hallinnan kohteeksi. Tällöin voidaan 
pohtia, miten hallinta ohjaa ja ehdollistaa osallis-
tujan toimintamahdollisuuksia toimintaryhmäs-
sä. Vaikka toimintaryhmätyö onkin tarjonnut 
virkamiehistöä laajemmalle väestönosalle mah-
dollisuuden vaikuttaa maaseudun kehittämis-
politiikan sisältöihin, tätä vaikuttamista ohjaa ja 
säätelee moninainen hallinnollisten toimenpitei-
den kokonaisuus. Muutamat vaikutusmahdol-
lisuudet ovat ilmeisiä: hallitusten jäsenet voivat 
esittää kokouksissa ajatuksiaan kehittämishank-
keista ja maaseudun yhdistykset ja pienyritykset 
voivat tehdä hankehakemuksia. Kuitenkin tämä 
mahdollisuus näyttää suhteellisen rajatulta. En-
sisijaisesti Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelma 2007–2013 ja sitä toteuttavat alue-
hallintoviranomaiset säätelevät toimintaryhmien 
hankerahoitusta monin tavoin sekä määrittelevät 
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myös toiminnan tavoitteita, mikä ehdollistaa myös 
osallistujan toimintamahdollisuuksia. 

Kuitenkaan Manner-Suomen maaseutuohjel-
ma ei ole ainoa tekniikka, joka toimintaryhmätyötä 
ohjaa. Aineistoissa on kuvattu joitakin innovatiivi-
sia ”epämuodollisia” tapoja, joilla toimintaryhmän 
toimintaa yritetään ohjata. Niiden suhteen toi-
mintaryhmätyötä voidaankin tulkita kehittyneen 
liberalismin tulkintakehyksessä (vrt. Miller & 
Rose 2008), jolloin ohjaaminen voidaan ymmär-
tää monenlaisten epäsuorien metahallintatapoja 
keksimiseksi ja kokeiluksi. Tämä tarkoittaa erään-
laisen säädellyn vapauden tilan tuottamista, joka 
näennäisesti kunnioittaa toimijoiden autonomiaa 
ja mahdollisuutta tehdä omia päätöksiä, mutta 
pyrkii kuitenkin ohjaamaan tuota päätöksentekoa 
haluttuihin suuntiin.  

Ensimmäinen tällainen metahallinnan väline 
tarkastelussa oli toimintaryhmien maa- ja metsä-
talousministeriön kanssa solmima sopimus. Toi-
mintaryhmät saavat rahoituskehyksensä hallitta-
vakseen ministeriön kanssa solmitun sopimuksen 
nojalla, ja sopimuksella on mahdollista myös ohja-
ta ryhmien toimintaa. On pidettävä mielessä, että 
toimintaryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, yk-
sityisoikeuden piiriin kuuluvia juridisia henkilöitä, 
joiden toimintaa ei voi säädellä pelkällä hallin-
nollisella määräyksellä. Näin sopimus on löydetty 
tekniikaksi, joka ylittää valtion ja kansalaisyhteis-
kunnan välistä rajaa. Ohjaus on mahdollista siten, 
että ristiriitatilanteissa ministeriö voi uhata rahoi-
tuksen katkaisemisella, jolloin toimintaryhmät 
luonnollisesti ovat hyvin valmiita kuuntelemaan 
keskushallinnon toiveita. Ajatus sopimuksen oh-
jaavasta vaikutuksesta oli läsnä ainakin kenttä-
päiväkirjan ja haastattelujen keskusteluissa kolmi-
kannasta ja hallitusjäsenten vaihtuvuussäännöstä, 
mikä osoittaa, että asiasta ollaan tietoisia paikalli-
sen toimintaryhmän tasollakin. 

Kolmikanta ja vaihtuvuussääntö voidaan tul-
kita verkostojen suunnittelu -tyyppisiksi metahal-
lintasäännöiksi (vrt. Sørensen & Torfi ng 2005a), 
mutta ei ole itsestään selvää, millaisiin tavoitteisiin 
niillä pyritään. Kolmikannan osalta erityisesti ”ta-
vallisten” maaseudun asukkaiden kiintiö herätti 
haastatteluissa kriittistä puhetta – sitä pidettiin 
hankalana toteuttaa ja joskus hyödyttömänä toi-
mintaryhmätyön tavoitteitten saavuttamisen kan-
nalta. Kolmikannalle määriteltiin kuitenkin pu-
heessa muutama ymmärrettäväkin peruste. Yksi 
näistä oli tehokkuus, jonka tähtiin parantuvan sil-
loin, kun uusien ihmisten myötä tulee uusia ajatuk-
sia toimintaan (esim. haastattelu 6). Tämä on epäi-
lemättä järkeenkäypä argumentti ainakin silloin, 
kun toimintaryhmän järki määritellään uusien 

ideoiden kokeiluksi. Toinen peruste, joka on esitet-
ty sekä haastatteluaineistossa (haastattelu 2) että 
kirjallisuudessa (Uusitalo 2009, 175), oli eräänlai-
nen turvamekanismi: kolmikanta estää toiminta-
ryhmän mahdollisen valtauksen. Tällaista voidaan 
toki pitää uhkana silloin, kun laajat kansalaispiirit 
eivät vahdi tarkkaavaisina etujaan kokouksissa. 
Huolimatta siitä, mikä on kolmikannan tarkoitettu 
päämäärä, se joka tapauksessa tekee toimintaryh-
mien hallitusten valinnasta niin monimutkaista, 
että ilman perinpohjaista ennakkovalmistelua yh-
distysten yleiset kokoukset eivät tehtävästä selviä. 
Vaihtuvuussääntö, joka rajaa osallistujan yhtäjak-
soisen toimikauden kuuteen vuoteen, puolestaan 
nähtiin niin ikään tehokkuuskysymyksenä. Sil-
lekin annettiin haastatteluissa (esim. haastattelu 
14) ja Uusitalon (2009, 175) tekstissä myös toinen 
selitys. Tämä selitys koski mahdollisuutta saada 
vääränlaiset henkilöt, ”vastarannankiisket” tai 
”vetelät” ja ”osaamattomat” toimijat säännön no-
jalla pois hallituksesta. Oikeanlaiset toimijat taas 
on mahdollista ottaa vuoden päästä takaisin. 

On mielenkiintoista, että kolmikannan ja vaih-
tuvuussäännön tarkoituksena on joissakin tutki-
muksen aineistoissa nähty ohjata toimintaryhmien 
hallitusten valintaa. Ne molemmat ymmärretään 
tavoiksi rajoittaa muodollisesti vapaiden yhdis-
tysten yleisten kokousten mahdollisuutta valita 
keskuudestaan hallitus yhdistystä hallitsemaan. 
Ne siis ehdollistavat yhtä perinteisesti ”kansalais-
toimintaan” kuuluvaa vapautta. Tässä konkreet-
tisessa kysymyksessä on näkyvissä yksi tapaus 
siitä, miten hallitaan kunnioittaen muodollista 
toimintamahdollisuutta, mutta silti voidaan ohjata 
toimintaa. Siitä, että tähän ongelmaan on haluttu 
reagoida, voi päätellä, että henkilökysymykset ovat 
maa- ja metsätalousministeriölle todellinen huoli. 

Tahto toimintaryhmätoimijan toiminnan oh-
jaamiseen on näkyvissä myös tarkasteltaessa toista 
haastatteluissa esiintynyttä puhuntaa, jonka olen 
nimennyt huoleksi ryhmädynamiikasta. Siinä toi-
mintaryhmän tuloksellinen toiminta määriteltiin 
jopa riippuvaiseksi toimintaryhmän osallistujien 
keskinäiseen yhteisymmärrykseen perustuvista 
suhteista. Silloin, kun haastatteluissa keskusteltiin 
toimintaa kohdanneista ongelmista, toimijoiden 
keskinäiset riidat nousivat usein esiin. Ja erityises-
ti huonon ryhmädynamiikan ymmärrettiin olevan 
lähtöisin joidenkin yksittäisten toimijoiden toi-
mintatavoista. Toimintaryhmä määrittyi puheessa 
kyvyttömäksi käsittelemään tällaisia riitoja. Näyt-
tää siltä, että toimintaryhmätyötä koskevassa ajat-
telussa elää vahvasti eräänlainen konsensuksen 
ideaali, josta toiminnan onnistumisen ajatellaan 
riippuvan. Konsensuksen ideaali ei haastatteluis-
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sakaan tarkoittanut välttämättä sitä, että halli-
tuksen jäsenten tulisi olla kaikista asioista samaa 
mieltä, vaan se on ennemminkin jaettu tietoisuus 
toiminnan tavoitteista ja sitä ohjaavista arvoista. 
Huomion arvoista on myös, että hallituksenjäsen-
ten vaihtuvuussääntö voidaan ymmärtää tätä kon-
sensuksen ideaalia tukevaksi hallintatekniikaksi. 

Konsensuksen ideaalia näyttäisi tukevan myös 
muutama muu hallintakäytäntö. Toimintaryhmä-
toimijoiden koulutuksista on tässä tutkimuksessa 
löydetty yksi esitys, jossa toimijoita on opetettu ta-
voittelemaan konsensusta osallistujien keskinäisiä 
suhteita määrittävänä toimintamallina. Mutta eri-
tyisen hienojakoinen ja pitkälle jalostettu konsen-
suksen tuottamistekniikka on hahmoteltu maa- ja 
metsätalousministeriön julkaisemassa itsearvioin-
tioppaassa, Toimintaryhmäjoukkueen pelikirjassa 
(Vehmasto ym. 2003). Siinä esitetään tekniikka, 
jolla hallituksen jäsenten toimijuutta voidaan mita-
ta ja arvottaa. Hyvä ja tavoiteltava toimijuus mää-
ritellään tässä tekstissä erityisesti yhteisten arvo-
jen ja tavoitteitten tiedostamiseksi sekä tahdoksi, 
kyvyiksi ja mahdollisuuksiksi toteuttaa niitä käy-
tännössä. Lisäksi kirjassa esitetään harjoituksia, 
joilla toimijuuden puutteita voidaan korjata. Nämä 
harjoitukset perustuvat ryhmätyöskentelyyn, har-
joitusten vetäjän asiantuntemukseen, osallistujien 
toimijuuden puutteitten ja onnistumisten tunnus-
tamiseen usein koko pienryhmän edessä. Tässä 
tekstissä toimintaryhmän hallitusjäsenen ajatuk-
set, kyvyt ja arvot rakentuvat tietämisen kohteiksi 
ja muokkaukselle avoimeksi maaperäksi. Toisin 
sanoen siinä on kehitetty tunnustamiseen ja asi-
antuntemukseen perustuva käytäntö, jollaisilla on 
mahdollisuus käyttää normalisoivaa valtaa: pyrkiä 
asettamaan yksilöitä normaalin ja epänormaalin 
jatkumolle, ja saattaa toimijuus ihmisen oman 
ajattelun kohteeksi, ja siten tuottaa toimijaa, joka 
arvioi itse itseään. Tässä työssä tosin ei ollut mah-
dollisuutta arvioida sitä, missä määrin pelikirjan 
opit ovat toimintaryhmissä käytössä.   

Ryhmädynamiikan ja erityisesti konsensuksen 
keskeinen rooli selittää, miksi osallistujien valintaa 
on haluttu puuttua jopa rahoitussopimuksen kaut-
ta. Rahoitussopimus mahdollistaa osallistujien 
valikoimisen, joka epäilemättä on hyödyllinen tek-
niikka silloin, jos normalisoivat ja moraaliin veto-
avat käytännöt epäonnistuvat. Konsensuksen ide-
aali voidaan liittää myös osallistavan suunnittelun 
historialliseen jatkumoon. Konsensukseen pyr-
kiminen ymmärrettävää, jos LEADER-toiminta 
ymmärretään kommunikatiivisen suunnitteluteo-
rian käytännölliseksi sovellukseksi, epäpoliittista 
yhteistä intressiä tavoittelevaksi projektiksi, jolle 
suunnitelma olisi mahdollista perustaa. Toisin sa-

noen toimintaryhmien konsensuksen tavoitteena 
voidaan maaseudun pelastamisen lisäksi tulkita 
olevan myös suunnittelun pelastaminen.

Kaikesta huolimatta empiiristen aineistojen 
luennan myötä näyttää siltä, että toimintaryh-
mätoimijat voivat suhtautua hallitsijoihinsa myös 
kriittisesti. Esimerkiksi jotkut ministeriön ohjeet 
saivat monien haastateltujen puheessa kritiik-
kiä osakseen. Yleensä kritiikin kohteena olivat 
sellaiset ohjeet, joiden merkitystä ei ymmärretty 
toimintaryhmän tavoitteitten toteuttamisen kan-
nalta (haastattelu 11 ja haastattelu 14). Joissakin 
kenttäpäiväkirjan havainnoissa ja haastattelukom-
menteissa esitettiin valmiutta jopa suoranaiseen 
niskoitteluun ja vastarintaankin. Mutta tällaisissa 
selonteoissa ei koskaan esitetty jäsenneltyä stra-
tegiaa vastarinnan toteuttamiseksi. Paikallisten 
toimintaryhmien toimijoiden tehokas vastarinta 
ei siis näytä kovinkaan uskottavalta ajatukselta, 
vaikka yhdistysmuoto siihen muodollisia mahdol-
lisuuksia antaisikin.  

Se, että toimintaryhmä on yhdistys, eikä näin 
ollen osa valtiota, ei siis tarkoita sitä, että valtion oli-
si mahdotonta ohjata toimintaryhmätyötä. Kehit-
tynyttä liberalistista hallintatapaa tutkineet Miller 
ja Rose (2008, 210–215) ovat esittäneet kuvauksen 
hallinnasta, joka sopii hyvin toimintaryhmätyön-
kin problematiikan tarkasteluun. Heidän esitte-
lemänsä ohjauskäytännöt ovat nähtävissä myös 
toimintaryhmätyötä tarkasteltaessa. Toiminta-
ryhmä on epäilemättä muodollisesti autonominen 
organisaatio, jolle on sälytetty aiemmin julkisen 
hallinnon vastuulle kuuluneita tehtäviä. Toiminta-
ryhmän toimintaa ohjataan mm. sopimuksella, ta-
voitteitten asettelulla, indikaattoreiden ja arvioin-
tien avulla. Samalla on siirretty valtaa ja vastuuta 
hierarkkisesti (ja/tai edustuksellisesti) hallituilta 
organisaatioilta kumppanuuksille, jotka voidaan 
jopa ymmärtää uudenlaisiksi edustuksen muo-
doiksi. Mutta ennen kaikkea osallistumisen säätely 
ja osallistujien valintojen vastuullistaminen saavat 
metahallinnassa keskeisen roolin. Tämän työn ai-
neistoissa on tunnistettu sellaisia mekanismeja, 
jotka pyrkivät kasvattamaan toimintaan osallistu-
vista yksilöistä hallinnan tavoitteita vapaaehtoises-
ti toteuttavia maaseutupoliittisia toimijoita. Mutta 
samalla hallitusten jäsenten vaihtuvuussäännön 
kaltaisen mekanismin käyttöön ottamisen voi tul-
kita viittaavan subjektivoivien tekniikoiden epäon-
nistumiseen. Toimijuuden ongelmia on tietenkin 
mahdollista pyrkiä korjaamaan myös henkilöitä 
vaihtamalla, jos muut keinot eivät tuota tulosta. 

Siispä on ilmeistä, että vaikka toimintaryhmä-
työn on katsottu edustavan vallan hajautumista, se 
edellyttää myös aktiivista keskusvaltaa. Toimin-
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taryhmätyössä on näkyvissä sama uutta hallintaa 
koskeva paradoksi, jonka Jon Pierre (2009, 44) on 
työssään huomioinut. Verkostomaisesta rakentees-
ta huolimatta keskushallinto ei ole toimintaryhmä-
työn parissa mikään vähäpätöinen toimija, vaan 
se on yksi keskeinen vallankäyttäjä tässä sommi-
telmassa. Mielenkiintoista on myös, että kunnat 
vaikuttavat olevan huomattavasti pienemmässä 
roolissa aineistoissa kuin valtionhallinto.    

Lopulta tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 
myös sitä, millaiseksi ymmärretään toimintaryh-
mätoimijan eettinen ja poliittinen subjektiviteetti 
aineistoissa. Ensinnäkin vapaaehtoisten osallistu-
jien, hallitusjäsenten, toimijuutta arvotetaan tässä 
työssä tulkituissa teksteissä usein normatiivisesti. 
Suotava toimija on nimeltään ”hyvä tyyppi”, ja se 
merkitsee henkilöä, joka on innostunut ja kiinnos-
tunut osallistumaan toimintaryhmätyöhön (haas-
tattelu 4). Kuitenkin monia muitakin vaatimuksia 
voidaan lukea esiin sekä hallinnon tuottamista 
teksteistä ja toimijoitten haastattelupuheesta. Hy-
veellisen toimijan tulisi osallistua hallituksen ja 
työryhmien kokouksiin ja olla perillä käsiteltä-
vistä asioista. Osallistuminen toimintaryhmä-
koulutuksiin on myös suotavaa. Ennen kaikkea 
hänen tulee toimia tiedottajana toimintaryhmän 
ja kentän välillä: viedä viestiä alueelle sekä tuoda 
paikallisasioiden ja olosuhteiden tietämyksensä 
toimintaryhmän käyttöön (haastattelu 4; haastat-
telu 18). Tällöin hänen paikallisuutensa määrittyi 
toimintaryhmän kannalta hyödylliseksi resurs-
siksi. Vaikka toimintaryhmässä hallitus on val-
lankäyttäjäkin, jäsenten rooli on toimia toimiston 
resurssina ja apuna toimintaryhmän tavoitteitten 
toteuttamisessa. Vaatimukset määriteltiin melkoi-
sen ankariksi, ja jotkut toimijat määrittelivätkin 
osallistumisensa lähes kokopäivätyön veroiseksi 
toimeksi (haastattelu 5), jossa on tärkeää olla myös 
omanlaistaan asiantuntemusta ja tietoa. 

Joissakin selonteoissa toimijan suotavaksi 
eetokseksi määrittyi eräänlainen vapaaehtoisen 
virkamiehen toimintapositio, jolta voidaan edel-
lyttää ammattimaisuutta ja puolueettomuutta. 
Huolimatta yhdistysmuodosta toimintaryhmällä 
voidaan ymmärtää olevan myös viranomaisteh-
täviä. Vapaaehtoisenkin toimijan tulisi ajatella 
toimialueen kokonaisetua oman tai erityisen int-
ressin edustamisen sijaan. Mutta toki hänellä on 
mahdollisuus hyötyäkin. Toimintaryhmän hallitus 
määriteltiin aineistossa erityisen hyväksi paikaksi 
aluekehittämisen käytäntöjen oppimiseen. Täl-
löin toimijalla on mahdollisuus miettiä, millaisia 
linkkejä voisi rakentaa yksityisen ja yleisen edun 
– itselle ja aluekehitykselle hyödyllisten hankkei-
den – välille. Osallistumisen erilaiset motiivit eivät 

varmastikaan ole toistensa kanssa ristiriidassa, 
vaan pikemminkin tukevat toisiaan. 

Vaikka toimintaryhmätyö rinnastettiinkin 
puheessa usein julkiseen hallintoon, osallistujan 
toimintapositio ei muistuta klassista weberiläis-
tä byrokraatin ideaalityyppiä yhdessä suhteessa: 
omakohtainen sitoutuminen toiminnan tavoittei-
siin oli haastateltujen toimijoiden puheessa yleisin 
esitetty motiivi osallistumiselle. Weberin mukaan 
ideaalin virkamiehen olisi toimittava ”sine ira et 
studio”, ilman henkilökohtaista tunnesidettä kä-
siteltäviin asioihin (ks. Weber 1985 [1922], 129). 
Omakohtaisen sitoutumisen puhetapa ilmeni ai-
neistossa yleensä haastateltavan omaa kannatusta 
merkitsevinä lausumina (esim. haastattelu 1; haas-
tattelu 12; haastattelu 9; haastattelu 18). Ja joiden-
kin toimijoiden puheessa sitoutuminen esitettiin 
jopa niin voimakkaana, että se määrittää haasta-
teltujen identiteettiä eli määrittää heitä syvällisesti 
ihmisinä (haastattelu 2 ja haastattelu 5). Voimak-
kaan sitoutumisen puheen osalta toimintaryhmä-
työ muistuttaa pikemminkin kansanliikettä kuin 
perinteistä hallinto-organisaatiota. Ja erityisesti se 
muistuttaa sellaista kansanliikettä, jonka tavoit-
teena on saada aikaan yhteiskunnallinen muutos. 
Puolueethan ovat perinteisesti olleet sen kaltaisia 
liikkeitä. Tällöin osallistuminen toimintaryhmä-
työhön voidaan ymmärtää osallistuville eräänlai-
seksi poliittiseksi valinnaksi. 

Näen toimintaryhmätoimijan etiikan, hänen 
suhteen itseensä, myös poliittisen toimijuuden 
kannalta keskeisenä kysymyksenä. Ymmärrän 
poliittisen toimijuuden olevan yhdenlainen itse-
suhde, ja työssä on pääosin haastatteluaineiston 
perusteella tarkasteltu, millainen on toimijan suh-
de poliittiseen toimintaan. Tässä analyysissä olen 
käyttänyt tulkinnan apuvälineenä Kari Palosen 
(esim. 2003a) polit-sanastoa käsittelevää työtä. 
Haastatteluissa politiikkaa koskevaan kysymyk-
seen reagoitiin kolmen erilaisen vastausstrategi-
an mukaisesti: ensimmäinen oli politiikan kielto, 
toinen oli kiusallisen politiikan puhe ja kolmas oli 
policy-tulkinta.   

Politiikan kielto -strategia oli yksinkertaisin. 
Siinä kiistettiin toimintaryhmätyön muistuttavan 
poliittista toimintaa (esim. haastattelu 1 ja haastat-
telu 9). Tällöin politiikka ymmärrettiin politikoin-
niksi, kamppailuksi valtaosuuksista ja se yhdistet-
tiin puolueisiin tai kunnanvaltuustojen toimintaan. 
Erityisen kielteistä oli suhtautuminen puolueisiin. 
Kukaan haastatteluaineistossa ei sanonut, että 
puolueiden osallistuminen olisi suotavaa. Tulkit-
sen, että politiikan – ja erityisesti puolue-termin 
– ymmärrettiin aineistossa merkitsevän sellaista 
konfl iktisuutta, joka on liki vastakkaista toimin-
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taryhmätoimijoiden keskinäisiä suhteita monissa 
teksteissä määrittävälle konsensuksen ideaalille. 
Niinpä politiikan kielto -puhetapaa voidaan pitää 
muiden tämän työn havaintojen kanssa johdon-
mukaisena. Mielenkiintoista tässä vastausstrategi-
assa on myös se, että puhetapaa käytti myös kaksi 
sellaista toimijaa, jotka toimivat vaaleilla valittui-
na poliitikkoina kuntien valtuustoissa ja jotka ovat 
toimintaryhmätyössä mukana kuntien edustajina 
(haastattelu 12 ja haastattelu 7). 

Toinen strategia vastata politiikkaa koskevaan 
haastattelukysymykseen oli puhetapa, jota olen 
kutsunut kiusallisen politiikan puheeksi. Tällöin 
politiikka ymmärrettiin niin ikään politikoinniksi 
ja esitettiin, että politikoinniksi tunnistettavaa toi-
mintaa on ryhmässä esiintynyt. Kuitenkin se sa-
malla määriteltiin pahaksi tai kiusalliseksi asiaksi 
toimintaryhmätyön kannalta (haastattelu 17 ja 
haastattelu 16). Toisin sanoen ymmärrys näissäkin 
selonteoissa oli, että politiikka (politikointi) ja toi-
mintaryhmätyö tulee erottaa toisistaan erillisiksi 
todellisuuden sfääreiksi. Tällöin politikointi liitet-
tiin hallintajärjestelmän toimintahäiriöitten jouk-
koon hieman samalla tavoin kuin Hindess (1997) 
sekä O´Malley, Weir ja Shearing (1997) ovat esittä-
neet. Toimijoiden kertomuksissa esimerkiksi vaalit 
saatettiin nähdä tilanteina, jossa toimintaryhmä-
työ voi politisoitua. Mutta asiaa voinee tulkita myös 
toisin päin: kaikesta paheksunnasta huolimatta 
politiikkaa ei onnistuta pitämään toimintaryhmä-
työn ulkopuolella. Politikoiva toiminta hallintaver-
koston parissa muistuttaa tällöin ns. huonoa käy-
töstä, jollaista myös Newman ja Clarke (2009, 177) 
ovat tutkimuksessaan havainneet. Tässä kysymys 
on siitä, että toimijat ottavat valta-asemansa hie-
man liian vakavasti, ja toimivat itsepäisesti rajatun 
roolinsa vaatimuksia vastaan. Lisäksi eräässä tätä 
strategiaa tuottaneessa selonteossa (haastattelu 
16) tuli esiin myös antipoliittisen toimintaryhmä-
toimijuuden rajallisuus. Kun toimintaryhmätyö ja 
poliittinen toiminta erotetaan puheessa erillisiksi 
todellisuuden luokiksi tai kategorioiksi, jää politi-
koinnillekin oma tilansa toimintaryhmätyön ulko-
puolella. Toimintaryhmätoimijan identiteetti täl-
löin ei tee muita identifi kaatioita mahdottomiksi. 

Kolmas haastatteluaineistossa käytetty vasta-
usstrategia oli policy-tulkinta. Näissä selonteoissa 
ensireaktio politiikan ja toimintaryhmätyön rin-
nastamiseen oli myönteinen, mutta kaikissa kol-
messa tätä strategiaa tuottaneessa haastattelussa 
politiikka määriteltiin ”yhteisten asioiden hoidok-
si” (haastattelu 14; haastattelu 10 ja haastattelu 6). 
Tämä ilmaus toimi aineistossa hyvän politiikan 
määritelmänä. Tällöin toimintaryhmätyön poliit-
tisuus ymmärrettiin viimekädessä tietyn norma-

tiivis-teleologisen ohjelman, policyn, tavoitteitten 
toteuttamiseksi. Nämä tavoitteet määriteltiin 
ainakin yhdessä haastattelussa eksplisiittisesti. 
Niitä olivat alueellisen tasa-arvon edistäminen, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön ti-
lasta huolehtiminen, ja ne voitiin jopa ymmärtää 
poliittisiksi, siis monitoimijaisiksi, kontingentteik-
si ja kiistanalaisiksi (haastattelu 10). Mutta mielen-
kiintoista on se, että toimintaryhmän hallitusta ei 
pohjimmiltaan poliittiseksi policy-projektiksikaan 
ymmärrettynä määritelty areenaksi, jossa näistä 
tavoitteista kamppailtaisiin. Sen sijaan se ymmär-
rettiin välineeksi näiden tavoitteitten toteuttami-
seen. Tällöin osallistujan kannalta keskeisimmäk-
si poliittiseksi valinnaksi voidaan ymmärtää joko 
osallistua tavoitteitten toteuttamiseen tai jättää 
osallistumatta. 

 Kolmea politiikka-teeman herättämää vas-
tausstrategiaa ei siis tarvitse pitää vastakkaisina 
– niissä ymmärretään politiikka-termi eri tavoin. 
Tosin tähän sääntöön esitettiin haastatteluissa 
yksi poikkeus, joka koski paikallisuutta. Kahdes-
sa haastattelussa eri paikallisyhteisöjen jäsenyys 
määriteltiin ainoaksi sellaiseksi asiakysymykseksi, 
joka voi hallituksen sisälläkin johtaa ymmärrettä-
vään ja varovaisen positiivisesti arvotettuun risti-
riitaisuuteen (haastattelu 14 ja haastattelu 12). Tä-
män voisi ajatella olevan looginen seuraus siitä, että 
paikallisuus on suomalaisessa maaseutupolitiikan 
puhunnassa hellitty ajatus (Nousiainen & Pylkkä-
nen 2008) sekä toimintaryhmän kannalta arvokas 
resurssi. Aineiston perusteella on siis mahdollista 
tehdä tulkinta, että jos osallistuja ei edusta erilaisia 
ideologioita tai muita erityisintressejä, hän saattaa 
voida edustaa kylää. Tosin tällaisellekin varovaisel-
le edustuspositiolle esitettiin haastatteluissa myös 
torjuvia kannanottoja.

Toimintaryhmä ja erityisesti sen hallitus ei 
siis tämän tarkastelun mukaan näyttäydy tilana, 
jossa toimijoitten keskinäiset suhteet olisivat kon-
fl iktisia. Päinvastoin osallistumisen tarkoituksena 
näyttää olevan ennalta asetettujen maaseudun-
kehitystavoitteiden mahdollisimman tehokas to-
teuttaminen. Samoin osallistujien keskinäinen 
konsensus on korkeasti arvostettua. Toimijat eivät 
puheessa yleensä esitä edustavansa mitään erilai-
sia erityisintressejä, ideologioita tai ihmisryhmiä, 
vaan pikemminkin motiivina on tahto toimia koko 
maaseudun puolesta. Poliittisen toiminnan 
tilan sijasta toimintaryhmä vaikuttaa po-
litiikan välineeltä. Poliittisen toiminnan reu-
naehdot (vrt. Palonen 1993, 96–106) eivät siinä 
toteudu: Toimintaryhmätyö ei ole konfl iktista vaan 
pikemminkin pyrkii konsensukseen. Sen tavoittei-
ta ei useinkaan ymmärretä kontingenteiksi, vaan 
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pikemminkin toimintaa luonnehtii normatiivis-te-
leologinen rationaalisuus. Ja huolena näyttää ole-
van se, miten erilaiset ristiriidat saataisiin pidettyä 
toimintaryhmätyön ulkopuolella. Täten LEADER 
muistuttaa enemmän hallinto-organisaatiota tai 
yhteiskunnallista muutosta tavoittelevaa kansan-
liikettä kuin paikallisen valtakamppailun areenaa. 

Nämä havainnot ovat kiintoisia erityisesti 
tarkasteltaessa toimintaryhmätyötä uudenlaise-
na paikallisena suoran demokratian muotona. 
Jos asiaa tarkastellaan Sørensenin ja Torfi ngin 
(2005a, 201–202) esittämän hallintaverkostojen 
demokraattisen ankkuroitumisen idean valossa, 
voidaan juuri toimijuuteen liittyvä ajattelu nähdä 
ongelmallisena. Ensiksikin demokraattisesti valit-
tujen poliitikkojen osallistuminen ei välttämättä 
tarkoita sitä, että he toimisivat verkostossa valitsi-
joidensa edustajina. Sen sijaan poliitikotkin – ku-
ten haastatteluaineisto osoitti – voivat ymmärtää 
roolinsa epäpoliittiseksi silloin, kun verkoston toi-
minta liittyy epäsuorasti heidän mandaattiinsa. 
Lisäksi edustuksellisen järjestelmän instituutioi-
hin voidaan suhtautua jopa avoimen vihamielises-
ti. Sama ongelma koskee myös muiden ryhmien 
tai organisaatioiden edustajia. Vaikka verkosto 
kokoaisikin piiriinsä erilaisten yhteiskunnallisten 
ryhmien jäseniä, se ei tarkoita, että myös ryhmi-
en erityisten intressien edustaminen nähtäisiin 
hyväksyttävänä. Tulkintani mukaan hyveellinen 
toimintaryhmän hallituksen jäsen voi edustaa pi-
kemminkin toimintaryhmää lähipiirissään kuin 
päinvastoin. Ja, jos intressi- tai ideologiaerot ver-
koston osallistujien kesken (jos sellaisia edes sal-
litaan) eivät ole julkisia, toimialueen asukkaiden 
mahdollisuudet valvoa ”edustajiensa” toimintaa tai 
vaikuttaa asiakysymyksiin ovat kyseenalaisia (vrt. 
Urbinati 2006, 159). Siispä toimintaryhmän ym-
märtäminen uudenlaiseksi paikallisen demo-
kratian tilaksi ei ole aineistoissa hahmottuvan 
ajattelun perusteella uskottavaa, vaikka yhdistys-
muotoinen organisoituminen sellaista voisi mah-
dollistaakin. 

Omasta mielestäni tämä ei kuitenkaan ole toi-
mintaryhmätyön kannalta hälyttävä tulos, kun-
han hylätään pyrkimys edustuksellisen poliittisen 
järjestelmän uudistamiseen toimintaryhmätyön 
kautta. Maaseudunkehittämistehtävä voi olla hy-
väksyttävä tavoite ilman paikallisen demokrati-
an oletuksiakin. Ja toimintaryhmän voi nähdä 
edustavan toimialuettaan muutenkin. Se voidaan 
nähdä keskushallinnon asettamana, alueella ke-
hittämispolitiikkaa toteuttavana organisaationa, 
jolla on tukenaan vapaaehtoisuuteen pohjautuvia 
paikallisia resursseja. Samoin se voi edustaa kehit-
tämisasiantuntemusta maaseutualueella. Tällöin-

kään toimintaryhmätyötä ei välttämättä tarvitse 
pitää muuta hallintoa epädemokraattisempana toi-
mintatapana. Kansalaisten on mahdollista seurata 
toimintaryhmän toimintaa samalla tavoin kuin 
muunkin hallinnon. Toisaalta näyttää myös siltä, 
että toimintaryhmille voidaan asettaa samanlaisia 
velvoitteita kuin muillekin julkisille organisaatioil-
le, joten toimintaryhmänkin voi nähdä olevan de-
mokraattisessa kontrollissa myös edustuksellisen 
poliittisen järjestelmän kautta. 

Suomalainen LEADER-hallintasommitelma 
muistuttaa joissakin suhteissa kansalaistoimintaa 
mutta vähintään samalla tavoin sitä tulee pitää 
osana julkishallintoa. Muodollisesti toiminta on 
kansalaistoimintaa ja perustuu vapaaehtoisel-
le osallistumiselle, mutta samalla myös julkinen 
valta ohjaa sitä vahvasti. Ja hämmentävää on, että 
kumpaakin näkökulmaa toimintaryhmätyöhön 
voi pitää todellisena. Tämäkin tutkimus vahvistaa 
siis sitä ajatusta, että uuden ja verkostomaisen hal-
linnan lisääntyessä perinteinen valtion ja kan-
salaisyhteiskunnan välinen käsitteellinen jaot-
telu menettää analyyttistä merkitystään.         

Kaiken kaikkiaan toimintaryhmätyö näyttää 
tämän analyysin valossa sommitelmalta, jossa 
näkyy suunnitteluideologiasta kumpuava pyrki-
mys kokeilla suoraa osallistumista käytäntöön. 
Sen voi nähdä edustavan liberalistisen hallinnalli-
suuden jatkumoa siten, että siinä maaseutuväestö 
tarkentuu hallinnan kohteeksi, ja tavoitteena on 
edistää väestön hyvinvointia ja vaurautta puut-
tumatta markkinoiden toimintaan. Sen sijaan 
toimitaan maaseutuväestön toimijuutta kehittä-
mällä. Kuitenkin tämä hallinnallinen pyrkimys ei 
ruohonjuuritasolla tarkasteltuna kuvaa toiminta-
ryhmätyötä aukottomasti, vaan liki vastakkaisia 
tulkintojakin esitettiin. Lisäksi tämä hallintastra-
tegia on ongelmissa hallintokäytäntöjen kanssa, 
jotka jakavat päätösvallan valtion aluehallinnon 
ja toimintaryhmän kesken. Toisaalta LEADER-
sommitelmassa pyritään kokeilemaan käytäntöön 
epäsuoria, muodollisesti osallistujien autonomiaa 
ja vapautta kunnioittavia ohjauksen keinoja. Osal-
listuminen ymmärretään kansalaistoiminnaksi, 
mutta tätä toimintaa säätelee moninainen vapautta 
ehdollistavien toimien joukko. Tällaisen metahal-
lintatavan voidaan nähdä olevan ”samassa linjas-
sa” kehityksen suhteen järkevästi toimivan maa-
seutuväestön kasvattamispyrkimyksen kanssa. 
Kuitenkin tämäkin pyrkimys on jännitteinen, sillä 
toimintaryhmätoimijoiden on pakko tehdä yhteis-
työtä viranomaisten kanssa, ja kaikki osallistujat 
eivät näe byrokraattista eetosta vahingollisena. 
Valtionhallinnon toimintaa alati kritisoiva ja jär-
keistävä NPM-diskurssi ei siis ole ainoa LEADERin 
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käytäntöjä selittävä ajattelutapa. Lisäksi toiminta-
ryhmätyötä luonnehtii normatiivis-teleologisen 
toiminnan ja konsensuksen eetos, johon yhdistyy 
vahva antipoliittinen ajattelu. Tästä huolimatta 
jotkin poliittisuudet, erityisesti paikallisalueiden 
intressit, voidaan tulkita varovaisen politikoinnin 
kohteiksi. LEADER on siis kehittyneen liberaalin 
hallintajärjestelmän ohella myös katkosten ja kiis-
tanalaisuuksien sommitelma, jossa esiintyy pyrki-
myksiä myös toisin toimintaan tai ajatteluun (vrt. 
Pylkkänen 2008, 227).

Vaikka poliittisen toiminnan mahdollisuus 
LEADERissä liittyykin selkeimmin toimintaan 
hallintajärjestelmässä ja sen ehdollistamilla tavoil-
la, toimintaryhmätyössä voi silti, jos niin haluaa, 
nähdä myös muunlaista poliittista potentiaalia. 
Erityisesti tämä poliittisuus liittyy hallintasom-
mitelmaan sisältyviin katkoksiin ja kiistanalai-
suuksiin. Ensiksikin poliittisuus suomalaisessa 
LEADER-toiminnan sovelluksessa voisi koskea 
maaseudunkehittämisideologiaa. Tämä va-
linta koskee sitä, millaiset tekijät nähdään syinä 
maaseudun kehitysongelmiin: väestön poismuut-
toon, ikäjakauman vääristymään tai elinkein-
omahdollisuuksien ja palvelujen vähäisyyteen. 
Kaikki politiikkaohjelmat ja -järjestelmät ovat 
vastauksia jonkinlaisen ajattelun kautta tuotettui-
hin yhteiskunnallisiin ongelmiin silloinkin, kun 
tuo ajattelu ei itse ole aktiivisen refl ektion koh-
teena (Bacchi 2000, 47–48). Siispä myös ongel-
mien ratkaisumallien perusteella on mahdollista 
hahmottaa, millaisiin ”kysymyksiin” ne pyrkivät 
vastaamaan. Toimintaryhmätyön osalta tällainen 
pohdinta koskee sitä, millaiset kehittämisvälineet 
voidaan nähdä tehokkaina. Jos vastaus maaseu-
dun kehitysongelmiin liitetään markkinoilla avau-
tuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, syynä 
ongelmiin nähdään siis lopulta maalaiset itse – 
heidän puutteellinen toimijuutensa, huonot asen-
teensa, heikko osaamisensa tai vähäiset ja väärän-
laiset sosiaaliset kontaktinsa. Tällöin rationaalisen 
toiminnan opettaminen on epäilemättä järkevää. 
Jos taas ongelma nähdään yksilöiden sijasta raken-
teellisena, voidaan vain rakenteisiin vaikuttamaan 
pyrkivä osallistuminen, poliittinen vastarinta, 
nähdä tehokkaana. Varhaisessa kylätoiminnassa 
oli läsnä molemmat osallistavan kehittämisen jär-
jet, ja vastaavasta on merkkejä havaittavissa myös 
suomalaisessa toimintaryhmätyössä, joskin kum-
massakin pääpaino on selvästi yksilön rationaa-
liseen toimijuuteen luottavissa selitysmalleissa. 
Vain yhdenlaiseen poliittiseen ideologiaan turvau-
tuminen voisikin olla ongelmallista. Sillä samalla, 
kun tuo ideologia antaa selityksen ongelmalle ja 
perusteen siihen reagoivalle toiminnalle, voi se 

myös vähintääkin implisiittisesti estää muunlaisia 
näkökulmia ja tapoja ymmärtää ongelman luonne. 
Erilaisia selitysmalleja voi harvoin pitää puolueet-
tomina, yhden vastaansanomattoman rationaali-
sen arvioinnin tuloksina.

Toinen poliittisuus toimintaryhmätyössä voisi 
koskea suhdetta viranomaisiin ja NPM-diskurs-
siin. Aineistojen perusteella voisi olla poliittinen 
kysymys, millaiseksi toimintaryhmätoimijan suh-
de byrokratiaan muodostuu. Käytäntöjen ohella 
tämä voisi koskea myös sitä, miten vakavasti pyr-
kimyksiin uudenlaisen ei-hierarkisen julkisen hal-
linnon toimintamallin luomisesta suhtaudutaan. 
Kolmas poliittisuus koskee paikallisalueiden edus-
tamista. Vaikka toimintaryhmätoimijat ymmär-
rettäisiinkin ideologisesti yhtenäiseksi joukoksi, 
voisi paikallisalueiden, kuntien tai kylien välillä 
käytävän poliittisen debatin nähdä luonnollisena ja 
jopa hyväksyttävänäkin toimintana – ainakin jos 
toimintaryhmä ymmärretään eri paikallisuuksien 
intressejä edustavien toimijoiden foorumina. Mut-
ta kaikkien näiden poliittisuuksien toteutuminen 
edellyttäisi siirtymistä konsensusta arvostavasta 
eetoksesta konfl iktiin sallivammin suhtautuvaan 
ajatteluun. Sen sijaan että toimintaryhmätyö ym-
märrettäisiin toimintaa mahdollisimman tarkasti 
hallitsemaan ja koordinoimaan pyrkiväksi poli-
cyksi, se voitaisiin ymmärtää polityksi, tiettyjen 
kontingenttien asioiden joukoksi, jonka puitteissa 
osallistujilla on mahdollisuus ja oikeus soveltaa 
erilaisia järkeilytapoja.
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6.  OSALLISTUMINEN JA GOVERNANCE

Tässä työssä on tarkasteltu suomalaista toimin-
taryhmätyötä tapauksena uuden hallinnan käy-
tännöistä, jotka ovat muuttaneet toimintatapoja 
läntisen maailman julkisen hallinnon piirissä. 
Toimintaryhmätyötä koskevasta tarkastelusta on 
mahdollista nostaa muutamia opetuksia, joilla 
on jotakin kerrottavaa uuden hallinnan tutkijoil-
le laajemminkin. Yhden tapauksen tarkastelun 
tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää suoraan kos-
kemaan uutta hallintaa yleensä, vaan tässä tul-
kinnassa on pohdittava sitä, millainen case on 
kysymyksessä (ks. Flyvbjerg 2006). Suomalaista 
toimintaryhmätyötä voidaan hyvällä syyllä pitää 
erityisen systemaattisena, pitkäkestoisena ja jopa 
”inklusiivisena” suomalaisten hallintaverkostojen 
joukossa. Se on jatkunut jo vuodesta 1995 ja siihen 
on osallistunut paljon toimijoita myös kuntien- ja 
valtionhallinnon ulkopuolelta. Samoin lienee sel-
vää, että myös ”tavallisten” kansalaisten osallis-
tumismahdollisuuksiin on kiinnitetty huomiota 
tämän verkoston suunnittelussa. Toimintaryhmä-
työn merkitys demokratiaan liittyvänä verkostona 
on huomioitu myös tieteellisessä keskustelussa 
(ks. esim. Hall ym. 2009). Esimerkiksi Kull (2008, 
297) on sitä mieltä, että sekä LEADER-toiminnan 
motiivina on ollut sekä demokraattisuuden että 
hallinnan tehokkuuden lisääminen, joskin tehok-
kuuspyrkimys on painottunut demokraattisuutta 
enemmän. Erityisesti verkostomaisen demokrati-
an käytännöllisten kokeilujen suhteen suomalaista 
LEADER-toimintaa voitaisiin luonnehtia kriitti-
seksi caseksi (vrt. Flyvbjerg 2006, 230–232). Tämä 
tarkoittaa sitä, että toimintaryhmätyötä voitaisiin 
hallintaverkostojen joukossa pitää tapauksena, jos-
sa kansalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikut-
taa politiikan sisältöihin toteutuu muita tapauksia 
todennäköisemmin. Sitä voi siis pitää casena, jossa 
osallistumisen problematiikka on selkeimmin nä-
kyvissä. Tulkinnassa on silti pidettävä mielessä, 
että myös pyrkimys tehokkaaseen hallintaan luon-
nehtii suomalaista toimintaryhmätyötä vahvasti. 
Ne kokemukset, jotka verkostomaisesta demokra-
tiasta on opittu suomalaisen toimintaryhmätyön 
parissa, tarjoavat joka tapauksessa pohdinnan 
arvoisia huomioita myös muiden sellaisten hallin-
non projektien tarkasteluun, jotka pyrkivät uudis-

tamaan poliittista järjestelmää tai poliittista toi-
mintaa suoran osallistumisen avulla. Ja erityisesti 
tällaisia opetuksia ovat osallistumisen ongelmat. 

Ensiksikin eräs tämän työn keskeinen opetus 
on kontekstuaalisen tiedon iso merkitys ja 
yleispätevien oletusten kiistäminen. Uutta 
tai verkostomaista hallintaa ei voida pitää itses-
sään minkäänlaisena, vaan sen luonne riippuu 
historiallisista, kulttuurisista ja kontekstuaalisista 
tekijöistä. Hallintasommitelmat harvoin ovat yk-
siselitteisesti toimivia systemaattisia järjestelmiä, 
vaan monenlaisten poliittisten ja ideologisten aja-
tusten sekä käytännöllisten ongelmien muovaama 
kokonaisuus. Toimintaryhmätyön kautta tarkas-
teltuna uusi hallinta näyttää monimutkaiselta ja 
monitahoiselta, ja sen tavoitteista ja toimintata-
voista voi olla epäselvyyttä myös niiden kesken, 
jotka sitä itse toteuttavat. Ja toisaalta tavoitteitten 
välittäminen laajalle ja vaihtelevalle toteuttajajou-
kolle voi olla hankalaa. Erityisesti verkostomaisen 
hallinnan tapauksessa, jossa monet osallistujat 
ovat vapaaehtoisia ja maallikkoja, tämä voi olla 
hierarkkista hallintoa vaikeampaa. Myös on sel-
vää, että hallinnan tavoitteet eivät aina toteudu. 
Samoin yksittäistä ohjauskeinoa tarkastellessa ei 
ole aina selkeää, millaisia tarkoituksia se palvelee. 
Tällainen oli esimerkiksi kolmikannan tilanne suo-
malaisen toimintaryhmätyön käytäntönä. Tämän 
vuoksi puhuminen verkostomaisesta hallinnasta 
yleisellä tasolla – esimerkiksi demokraattisena tai 
epädemokraattisena, tehokkaana tai tehottomana 
– näyttää epäuskottavalta. 

Toimintaryhmätyö-case osoittaa myös, että 
valtioilla on paljon mahdollisuuksia ohjata toimin-
taa silloinkin, kun päätösvalta on annettu muodol-
lisesti autonomiselle organisaatiolle. Hallinnan ha-
jauttaminen verkostoille näyttää siis edellyttävän 
vahvaa keskusta, kuten Pierre (2009, 44) on ehdot-
tanut. Erityisesti silloin, kun osallistujille tärkeät 
resurssit annetaan organisaation käyttöön mää-
räaikaisen sopimuksen nojalla, on sopimuksen 
toteutumista valvovalla taholla käsissään tehokas 
metahallintakäytäntö. Ehdollistavan sopimuksen 
lisäksi hallintapyrkimyksissä voidaan käyttää tek-
niikoita, joissa toimijuutta pyritään normalisoi-
maan, saattamaan toimijoiden oman arvioinnin 
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kohteeksi. Tämän tarkastelun perusteella tulee 
siis hylätä sellaiset käsitykset, että suora osallistu-
minen muodollisesti autonomisen organisaation 
toimintaan automaattisesti lisäisi kansalaisten de-
mokraattisia osallistumismahdollisuuk-
sia. Kaikkein huonoimmassa tapauksessa ver-
kostomainen hallinta voi suoran osallistumisen 
nojalla jopa syrjäyttää edustuksellisen demokra-
tian tarjoamia tilivelvollisuuden muotoja ja poliit-
tisen toiminnan kanavia ja korvata niitä tarkasti 
ehdollistetuilla toimintamahdollisuuksilla osallis-
tavissa verkostomaisen hallinnan järjestelmissä. 

Toisaalta verkostomaisen hallinnan ei myös-
kään voi sanoa automaattisesti heikentävän jul-
kisen hallinnon toiminnan avoimuutta tai läpi-
näkyvyyttä. Esimerkiksi toimintaryhmätyön 
tapauksessa tiedottaminen ja näkyvyys mediassa 
on arvo, jota toimijat myös toteuttavat mm. In-
ternetin ja paikallislehtien välityksellä. Kansa-
laisten mahdollisuus seurata hallinnon toimintaa 
ja hankkia tietoa toiminnasta toteutuu toiminta-
ryhmätyön tapauksessa yhtälailla kuin muussa-
kin hallinnossa. Tutkimus osoitti myös sen, että 
muutkin byrokraattiset hyveet, kuten tehokkuus 
ja tasapuolisuus voivat ohjata myös ”hierarkkisen 
hallinnon” ulkopuolisia toimijoita. Niinpä myös 
verkostomaisille, epämuodolliseen auktoriteettiin 
ja kumppanuuteen perustuville organisaatioille 
voidaan tämän työn tarkastelujen mukaan sälyt-
tää hyvin samankaltaisia vaatimuksia tai tehtäviä 
kuin perinteiselle hallinnollekin. 

Yksi keskeinen tämän työn antama opetus on 
myös se, että demokratian näkökulmasta pelkkä 
”tavallisten kansalaisten” mahdollisuus osallistua 
toimintaan on ongelmallinen. Tällaisissa tapa-
uksissa tuloksena voi olla epäpoliittinen demo-
kratiakäsitys, jossa politiikka ja osallistuminen 
ymmärretään hallinnolle alisteiseksi normatiivis-
teleologiseksi toiminnaksi. On esitetty huoli siitä, 
että policy-rationaalisuus ei todennäköisesti tue 
vasta-argumenttien esittämisen kautta toimivaa 
poliittista keskustelua. (Palonen 2009, 146; myös 
Luomala 2010, 212.) Ongelmaksi osallistava hallin-
ta muodostuu silloin, kun verkoston toiminta miel-
letään politiikkatavoitteita toimeenpanevaa roolia 
laajemmaksi – kun osallistumisen katsotaan legi-
timoivan päätöksiä niiden toimeenpanon ohella. 
Muissakin tarkasteluissa on huomioitu, että kan-
salaisten osallistuminen voi yhtälailla olla keino le-
gitimoida hallinnollisten eliittien tekemiä päätök-
siä kuin demokraattisen edustuksen mahdollisuus, 
kuten Bevir (2006) on huomauttanut EU:n hallin-
non tapauksesta. Erityisenä merkkinä ongelmalli-
suudesta voidaan nähdä edustuksellisen ja suoran 
demokratian asettaminen vastakkain.

Näen suoran demokratian puheen erityisen 
epäilyttävänä sellaisissa tapauksissa, joissa ver-
koston tavoitteet on tarkasti ennalta määritelty. 
Suoran osallistumisen riskinä on voi olla se, että 
toiminnan onnistumista mitataan verkostojen saa-
vuttamilla tuloksilla, ei päätöksenteon prosessien 
demokraattisuudella tai oikeudenmukaisuudella. 
On syytä huomata myös se, että ennalta asetettu-
jen tavoitteitten toteuttamiseen osallistuminen voi 
tämän tutkimuksen valossa olla järkevä tarkoitus 
”tavallisten kansalaistenkin” osallistumiselle. 
Tällöin – vaikka voikin olla politiikkatavoitteitten 
toteuttamisen kannalta hyödyllinen – verkosto ei 
kuitenkaan ole tila, jonka parissa poliittisia, kiis-
tanalaisia kysymyksiä on mahdollista käsitellä 
avoimen ja julkisen debatoinnin kautta. Ideologiset 
kiistat tulee nähdä keskeisinä demokratian toimin-
nalle, sillä juuri kiistoihin kannan ottaminen antaa 
kansalaisille mahdollisuuden arvioida henkilöiden 
lisäksi myös asiakysymyksiä (Urbinati 2006, 159). 
Suoran osallistumisen keskustelussa voi myös jää-
dä huomaamatta, että edustukselliseenkin demo-
kratiaan kuuluu äänestämisen lisäksi myös monia 
”suoria” poliittisesti toimimisen muotoja, kuten 
politiikasta keskustelu, sen seuraaminen, mielen-
osoittaminen jne. (mt., 33). Jos suoraksi demokra-
tiaksi ymmärretään pelkkä asioiden hoitamiseen 
osallistuminen, pelko politiikan latistumisesta po-
licy-ulottuvuuteen on mielestäni aiheellinen (vrt. 
Palonen 2009, 146). Lisäksi suoraan demokratiaan 
liittyy joitakin käytännöllisiä uskottavuusongel-
mia (esim. Dahl 1989, 227).  

Siispä on syytä kiinnittää huomiota poliitti-
sen toiminnan erilaisiin ajatusmuotoihin, jotka 
mahdollistavat monenlaisen politiikan käsitteellä 
pelaamisen. Kari Palosen (1993; 2003a) mukaan 
politiikka on toimintaa, joka jakautuu politikoin-
nin ja politisoinnin ajatusmuotoihin, joiden tilallis-
tavia rajakäsitteitä policy ja polity ovat. Poliittisen 
toiminnan reunaehtoja ovat konfl iktisuus, kon-
tingenssi ja monitoimijaisuus. Sellaista toimintaa, 
joka ei täytä näitä reunaehtoja, ei suoran osallis-
tumisenkaan tapauksessa tule pitää poliittisena 
toimintana. Samoin näyttää siltä, että silloin, kun 
toiminnan tavoitteena on jonkin ohjelman to-
teuttaminen, konsensukseen tähtäävän eetoksen 
tavoittelu on ymmärrettävää. Politikointi, valta-
osuuden tavoittelu, voidaan Palosen esittämän 
jaottelun mukaisesti nähdä erilaisena toimintana 
ja eetoksena kuin selvemmin vallankäyttöä mer-
kitsevä policy. Tällöin on johdonmukaistakin pi-
tää politikointia hallinnan häiriötilana. Valta on 
Palosen mukaan myös politiikan ”peliväline”, ja 
se joka ei politikoi, on tuomittu olemaan ilman 
valtaa. Juuri vallan teema tekee politikoinnin ym-
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märtämisen uuden hallinnan parissa keskeiseksi. 
Poliittinen toiminta on aina konfl iktista (vaikkei 
välttämättä edellytäkään suoran konfl iktin läsnä-
oloa) ja sen vuoksi konsensuksen korostaminen 
toimintaa ohjaavana ideaalina mallina on omiaan 
estämään politikoinnin ja politisoinnin mahdolli-
suuksia – rajaamaan politiikan merkityksen vain 
policy-ulottuvuuteen. Se voi tällöin myös syrjäyt-
tää joitakin osallistujia tai ryhmiä vallan tavoitte-
lusta. On myös korostettava sitä, että kysymys poli-
tikoivasta tai policyn toteuttamiseen keskittyvästä 
toiminnasta on viimekädessä eettinen. Henkilö, 
joka ymmärtää politikoinnin itselleen hyväksyt-
täväksi toiminnaksi, voi löytää yllättäviäkin politi-
koinnin mahdollisuuksia. Tällaisena voidaan pitää 
ns. ”huonoa käytöstä”, josta kirjallisuudessa on 
keskusteltu (Newman & Clarke 2009, 177) ja josta 
tämän työn aineistossakin on merkkejä.

Konsensusta voidaan pitää metahallin-
nan välineenä myös sosiaalipsykologisen tutki-
muksen perusteella. Silloin, kun osallistuminen 
perustuu pienryhmien toimintaan, on vaarana, 
että ryhmä on omiaan vaikuttamaan toimijoihin 
samassa määrin kuin toimijat ryhmään. Bill Coo-
ke (2001) on esittänyt suoralle osallistumiselle 
mielenkiintoisen kritiikin sosiaalipsykologisessa 
kirjallisuudessa hyvin tunnettujen pienryhmien 
toimintaa koskevien huomioiden pohjalta. Näitä 
ovat riskisiirtymä (risky shift), Abilenen paradoksi 
(Abilene’s paradox), ryhmäajattelu (group think) 
ja ”pakottava suostuttelu” (coersive persuasion). 
Kritiikin perustana on huomio, että pienryhmien 
päätöksentekotilanteissa ryhmädynamiikka voi 
vaikuttaa osallistujiin ja toiminnan sisältöihin. 
Tällaisia vaikutuksia voivat aiheuttaa kohteliai-
suus ja sensitiivisyys muita osallistujia kohtaan 
tai yksilöiden halu kuulua ryhmään ja pelko siitä, 
että toisten kanssa eri mieltä oleminen saattaisi 
aiheuttaa ikäviä seurauksia. Toisaalta pienryh-
missä voi esiintyä ryhmäajattelua, johon kuuluu 
yksimielisyyden vaatimus ja sosiaaliset sanktiot 
niitä kohtaan, jotka rohkenevat olla eri mieltä, sekä 
antagonismi ulkopuolisia ryhmiä kohtaan. Näiden 
pienryhmien päätöksentekoa koskevien riskien 
lisäksi ryhmädynamiikkaa on mahdollista myös 
aktiivisesti käyttää hallinnan välineenä. Keskuste-
lussa ns. pakottavasta suostuttelusta (coercive per-
suasion) on pohdittu, miten ihmisten mielipiteitä, 
uskomuksia, asenteita arvoja ja käyttäytymismal-
leja on mahdollista muuttaa. Sitä voidaan luonneh-
tia aktiiviseksi pyrkimykseksi horjuttaa ihmisen 
vallitsevaa kuvaa itsestään ja hänen itsetuntoaan 
ja siihen kiinnittyviä ideologioita ja mielipiteitä 
sekä asettaa tilalle uusia, hallinnan kannalta suo-
tavampia asenteita. (mt., 108–120.) Nämä huomiot 

selittävät, miksi erityisesti pienissä ryhmissä yksi-
löt voivat olla alttiita vaikuttamiselle.  

Siispä pieniä ryhmiä voidaan pitää erityisen 
soveltuvina sellaisiin osallistaviin projekteihin, 
joiden tarkoituksena on vaikuttaa nimenomaan 
osallistujiin. Erityisen tehokkaita – tai ongelmal-
lisia – pienryhmäprosessit ovat Cooken (2001, 111) 
mukaan silloin, kun ryhmällä on osallistujille tär-
keitä resursseja hallinnassaan. Aluekehittämistä 
toteuttavien verkostojen tilanne on usein tällainen. 
Siispä pienryhmiä voidaan pitää eräänä tapana 
tuottaa antipoliittista ymmärrystä ja konsensusta 
ja korvata kansalaisten keskinäisiä poliittisia kiis-
toja managerialistisilla hallintatavoilla, johtami-
sella. Tällöin hallinta voi saada käyttöönsä myös 
alistavia tekniikoita, ja pahimmillaan pienryhmien 
dynamiikkaan perustuvat hallintatekniikat voivat 
uhata osallistujien mielipiteen vapautta ja ajattelun 
autonomisuutta. Erityisesti pienet, alle 20 hengen 
ryhmät tulisi siis nähdä kansalaisten suorien vai-
kutusmahdollisuuksien kannalta epäilyttävinä.

On syytä huomata myös se, että käytäntöjen 
epämuodollisuus ei välttämättä tarkoita kansalais-
ten lisääntyneitä vaikutusmahdollisuuksia. Pikem-
minkin on päinvastoin. Peters ja Pierre (2004, 85) 
ovat todenneet, että muodolliset toimintatavat on 
yleensä laadittu heikompien osallistujien suojaksi. 
Myös hyvin pieniltä ja triviaaleilta kuulostavilla 
menettelytavoilla voi olla merkitystä siinä, miten 
ja millaiset osallistujat voivat vaikuttaa verkoston 
toimintaan. Esimerkiksi käsiteltävistä asioista tie-
dottaminen on yksi tärkeä päätösten tekoon vai-
kuttava käytäntö.    

Kaikkein keskeisin opetus koskee kuitenkin 
hallinnan projekteihin osallistuvien kansalaisten 
toimijuutta eli subjektiviteettia. Tässä työssä 
toteutettu tarkastelu paljasti, että yksilön tasolle 
menevä toimijuuden ohjaaminen voi olla myös me-
tahallitsijoiden käytössä oleva hallinnan tekniikka. 
Ihmisten ajattelu, identiteetit ja heidän preferens-
sinsä eivät ole itsestään selvästi yksilössä olevia es-
sentiaalisia olemuksia, vaan niihin voidaan vaikut-
taa – ja tämän työn huomioiden perusteella myös 
aktiivisesti pyritään vaikuttamaan. Aineistossa ai-
nakin ryhmädynamiikka, konsensuksen ideaali ja 
niitä tukeva itsearviointi näyttävät yrityksiltä ottaa 
juuri yksilöllinen toimijuus hallinnan kohteeksi. Ja 
tässä metahallinnan strategiana on säädellä sitä, 
miten osallistujan on mahdollista ajatella itses-
tään ja millaiset ovat hänen suhteensa toimintaan 
ja muihin siihen osallistuviin henkilöihin. Tällöin 
siirtyminen hierarkkisesta hallinnosta suoraan 
osallistumiseen ei välttämättä merkitse va-
pautumista, vaan se yhtälailla voi merkitä hal-
linnan intensiivisyyden kasvua. Se voi merkitä 
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uudenlaista keinoa ulottaa väestöä koskevat 
hallintaprojektit subjektivaation ydinalueille, 
yksilöiden omaa toimijuuttaan koskevien pohdin-
tojen tasolle asti (vrt. Pylkkänen 2008, 228).        

Niinpä käytännöllisten hallintaprojektien 
analyyseissä on syytä soveltaa toimijuuteen nomi-
nalistisesti suhtautuvaa valtateoriaa. Silloin, kun 
valtateorian lähtökohtana on vallan käyttäjän ja 
sen kohteen välinen intressiristiriita, voi suuri osa 
mm. valtioiden harjoittamasta hallinnasta jäädä 
ymmärtämättä valtasuhteeksi. Kun hallinta pyrkii 
vaikuttamaan yksilöiden heitä itseään koskevaan 
ajatteluun, juuri poliittisten ristiriitojen hämärtä-
minen voi olla hallinnan tavoitteena. Tulkittuna 
Foucault’n hallinnallisuuden näkökulmasta uu-
teen hallintaan kuuluva neuvottelu ja kumppa-
nuusasetelmat voidaan nähdä suhteena, jossa joku 
tahtoo ohjata sitä, miten joku toinen toimii (l. ohjaa 
itseään), vaikka suhteessa ei ilmenisikään pakot-
tamista tai intressikonfl iktia. Erityisesti uusissa ja 
”pehmeissä” hallintakäytännöissä intressi-
ristiriidat eivät ole ilmeisiä, ja niiden tutkimukses-
sa on syytä soveltaa perinteistä laajempia valtateo-
rioita.  

Erityisen tarpeelliseksi vallan tarkastelujen 
laajentamisen tekee se, että perinteiseen demo-
kraattiseen poliittiseen järjestelmään on kuulunut 
paljon valtioiden vallankäyttöä rajoittavia käy-
täntöjä. Ainakin oikeusvaltioperiaate, sanan- ja 
kokoontumisvapaus tai erilaiset muotosäännöt ja 
päätöksentekoproseduurit voidaan nähdä tällai-
sina rajoituksina, jotka on turvattu juridisin sää-
döksin. Edustukselliseen demokratiaan liittyvät 
perinteiset poliittisen toiminnan muodot tulee 
mielestäni nähdä kontingentteina ja historiallisina 
toimijuuksina, jotka eivät täysin palaudu näihin 
vallankäyttöä rajoittaviin instituutioihin, mutta 
joihin niillä kuitenkin on paljon vaikutusta. Aina-
kin ne turvaavat poliittisesti toimimisen mahdol-
lisuuksia. Nämä rajoitukset koskevat kuitenkin 
pääasiassa ”vanhaa”, pakkoon tai lainsäädäntöön 
perustuvaa hallintaa. Uusi hallinta näyttäytyy 
tässä tutkimuksessa toteutetun tarkastelun pe-
rusteella toiminnalta, jossa innovatiivisia hallin-
tamekanismeja keksitään ja pannaan täytäntöön 
ajattelematta poliittisia vapauksia. Ne voivat men-
nä myös hyvin henkilökohtaiselle tasolle, pyrkiä 
vaikuttamaan suoraan osallistuviin yksilöihin ja 
heidän arvoihinsa tai ajatuksiinsa esimerkiksi nor-
malisoivien tekniikoiden kautta. Foucault’laisen 
valtatarkastelun avulla voidaan ottaa kriittisiä 
kantoja myös uusiin ”pehmeisiin” hallinnan tek-
niikoihin. Foucault itse vastusti sellaisia vallan-
käytön muotoja, jotka ovat totalisoivia ja yksilöiviä 
yhtä aikaa, jotka rajoittavat pluralismia sekä sitä, 

mitä yksittäisten ihmisten on mahdollista ajatella 
itsestään. Maaseutupolitiikan tapauksessa tällai-
sena vallankäytön muotona näyttäytyy sellainen 
hallinta, jossa iskostetaan vain yhdenlaista toimi-
juuspositiota maaseudun asukkaille. 

Verkostomaisen demokratian kannalta olisikin 
nähdäkseni tärkeää pohtia sitä, miten uuden hal-
linnan vallankäyttötekniikoita tulisi demokratian 
nimissä rajoittaa. Ajattelen, että vallankäytön ra-
joitusten kautta voisi olla mahdollista sallia erilais-
ten arvojen ja ideologioiden kilpailua ja täten myös 
laajentaa toimintamahdollisuutta normatiivis-te-
leologista rationaalisuutta laajemmaksi. Tämä on 
tärkeää ainakin silloin, kun verkostojen halutaan 
toimivan demokratian kanavina. Ja ennen kaik-
kea näiden rajoitusten mahdollistama poliittinen 
toiminta tulisi ymmärtää kansalaisten julkiseksi, 
avoimeksi ja reiluksi kamppailuksi joistakin val-
taosuuksista – kamppailuksi joitakin toisia kansa-
laisia vastaan. Metahallinnan tulisi tuottaa näille 
kamppailuille tiloja ja toimintamalleja ja itse pysyä 
puolueettomana kamppailujen lopputulosten suh-
teen.    
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TOIMINTARYHMÄT:

33.  Vaara-Karjalan LEADER ry/ LAG Karelian Hills 
LEADER

34.  Vesuri-ryhmä ry/ Billhook-group
35.  Maaseutukehitys ry / Maaseutukehitys rf / LAG 

Maaseutukehitys ry
36.  JyväsRiihi ry
37.  Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry / LAG Vii-

sari
38.  Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry/ Kuudestaan 

LAG
39.  Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry / 

Developmen Association of Seinäjoki Region
40.  Suupohjan seudun kehittämisyhdistys ry/ Suupohja 

Development Association
41.  AISAPARI – Härmänmaan ja Järviseudun kehittä-

misyhdistys ry /  Aisapari LAG
42.  Studiefrämjandet i Österbotten r.f.
43.  YHYRES –kehittämisyhdistys ry/ YHYRES r.f. / Lo-

cal Ation Group YHYRES (LAG YHYRES)
44.  Pirityiset ry
45.  Rieska-LEADER ry
46.  Keskipiste-leader ry
47.  Nouseva Rannikkoseutu ry/ The development Asso-

ciation Nouseva Rannikoseutu ry
48.  Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry / 

Älvdalarnas Modern Landsbygdsförening / The Riv-
erside’s Modern Association of  Rural Areas’

49.  Myötäle ry
50.  Oulujärvi LEADER ry / Lake Oulujärvi LEADER
51. Kainuun naisyrittäjyys Leader ry / Kvinnoföre-

tagsamhet i Kajanaland / Kainuu Businesswoman 
Leader     

52. Peräpohjolan kehitys ry/ Lag Peräpohjolan kehitys, 
Landsbygds utveckling förening / LAG Peräpohjolan 
kehitys, Rural development association 

53. Outokaira Tuottamhan ry
54. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry / The Mul-

titude of Village Culture in the Land of Mountains
55. Pohjoisimman Lapin LEADER ry/ Nordligaste 

Lapplands  Leader / The northernmost Lapland Lea-
der

56. LEADER Åland / LEADER Ahvenanmaa / LEADER 
on the Åland Islands     

1. Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry/ Land-
bygdens utvecklingsförening SILMU rf/ Local action 
group SILMU

2. Pomoväst rf
3. Ykkösakseli ry
4. I samma båt – samassa veneessä rf ry/ In the Same 

Boat
5. Varsin Hyvä ry/ Rural Wellbeing fo SW Finland  
6. Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry/ Egentliga 

Finlands åsträndernas kumpaner rf / 
 South-West Finland Riverside Partners Association
7. Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry / Regio-

nal Rural Development Association Ravakka
8. Pyhäjärviseutu ry/Pyhäjärviseutu Local Action 

Group (Pyhäjärviseutu LAG) 
9. Karhuseutu ry / Karhuseutu development associati-

on
10. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
11. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry/ Södra Fin-

lands landsbygd kan EMO rf
12. LounaPlussa ry
13. Linnaseuru ry/ Häme Area Association for Rural 

Development
14.  Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyh-

distys – ETPÄHÄ ry / LAG Etpähä ry
15.  Päijänne-Leader ry / Päijänne-Leader –aktions-

grupp/ Päijänne-Leader Local Action Group
16.  Pomoottori ry
17.  Pirkan Helmi ry
18.  Kantri 
19.  Joutsenten reitti ry / Joutsenten reitti LAG
20.  PoKo ry
21.  Pohjois-Kymen kasvu ry / Norra Kymmenes Tillväxt 

rf/ Growth of North Kymi ra
22.  Kehittämisyhdistys Sepra ry/ Utvecklingsförening 

Sepra rf / Development Association Sepra
23.  Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry
24.  Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry
25.  Veej’jakaja ry
26.  Rajupusu Leader ry
27.  Piällysmies ry
28.  Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry / Rural 

Development Association Strawberry 
29.  Kehittämisyhdistys Kalakukko ry/ Development As-

sociation Kalakukko
30.  Ylä-Savon Veturi ry/ Rural Development Association 

for Upper-Savo
31.  Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jeti-

na ry/ Association for Rural Development at Central 
Karelia Jetina

32.  Joensuun seudun LEADER-yhdistys / Joensuu Re-
gion LEADER 
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LIITE 2.  HAASTATTELURUNKO

HAASTATTELURUNKO 

alustus: 
Tämän haastattelun tavoitteena on kerätä toimintaryhmätoimijoiden omakohtaisia kokemuksia toiminta-
ryhmätoiminnasta. Tavoitteena on siis keskustella vapaasti omista näkemyksistäsi ja mielipiteistäsi siitä, 
mitä toimintaryhmätyö merkitsee, mitä ongelmia, mitä onnistumisia siinä on ja on ollut vuosien varrella. 

Miten ja milloin tulit mukaan toimintaryhmätyöhön? 
- Oletko ollut mukana toiminnassa yhtäjaksoisesti? 

Voisitko kuvailla hieman sitä, että millainen toimintaryhmä tämä ______________ 
mielestäsi on?  (alue, ohjelma, aktiivisuus)
- Millainen on mielestäsi toimintaryhmän rooli tällä alueella (verrattuna muihin kehittäjiin)?
- Mitä ajankohtaista täällä on nyt menossa? 
- Miten ja milloin toimintaryhmä perustettiin? 

Mikä on motivoinut osallistumaan? 
- Mitä olet saanut toimintaryhmätyöstä?

Jos ajattelet omaa aikaasi toimintaryhmätyön parissa, niin mitkä koet suurimmiksi saa-
vutuksiksi? 
- Mitkä ovat olleet toimintaryhmän parhaita saavutuksia? 

Mitä ongelmia tai epäonnistumisia toiminnassa on ollut? 

Onko toimintaryhmätyössä mielestäsi kysymys poliittisesta vaikuttamisesta? 

Mitä mieltä olet hallituksen työskentelystä?
- Kuinka hallituksen jäsenet löytyvät tällä alueella?

Millaiset ovat olleet hallituksen ja toimiston roolit?

Miten yhteistyö ja viranomaisten kanssa on sujunut tällä alueella? 
- Millainen vaikutus viranomaisilla on ollut toimintaan?
- TE-keskuksen ja ministeriön ohjaus?
- Diaari- ja aukioloaikavelvoite?
- Hallituksen jäsenten määräaikasäädökset ja jäsenhankintavelvoite?   

Tausta:
Mitä teet ja missä asut?
- Mistä olet kotoisin?
- Millaisia muita luottamustehtäviä sinulla on ollut? 

Olisiko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? 
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LIITE 3.  LITTERAATIOMERKINNÄT

sa[na :  päällekkäispuhunnan alku
(sana) :  lyhyt päälle puhuminen tai kommentti toisen puheen lomassa
… :  tauko keskustelussa tai yhden henkilön puheessa
sa- :  sana tai lause jää kesken 
sana. :  laskeva intonaatio puhejakson lopussa
sana, :  tasainen intonaatio lauseen tai muun syntaktisen yksikön lopussa
sana? :  nouseva intonaatio puhejakson lopussa
{} :  litteroijan kommentti
{?} :  nauha epäselvä, yhdestä tai useammasta sanasta ei saa selvää
- - :  Litteroidusta kommentista on jätetty osa siteeraamatta.  
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