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ESIPUHE
Jäädessäni eläkkeelle vuonna 2016 halusin muistaa sukulaisiani, ystäviäni ja kollegoitani
lahjalla. Kirjoitin kirjan Paikan poika, jossa kerron urastani ja pyrkimyksistäni aluekehityksen tutkijana. Otin kirjasta sadan kappaleen painoksen ja annoin sen henkilökohtaisesti
sadalle minulle tärkeälle ihmiselle. Kirjaa ei ole mistään saatavilla, ei painettuna eikä sähköisenä.
Sain mieluisia viestejä: ehkä lahjakirjani teemat voisivat kiinnostaa laajempaakin lukijakuntaa. Rohkaistuneena tästä päätin tehdä kirjasta uuden version ja tässä se on. Se on tiiviimpi ja vähemmän henkilökohtainen kuin aikaisempi. Toivon innostuksen aatteen kuitenkin välittyvän.
Aloitin silloisen Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, nykyisen
Ruralia-instituutin, Seinäjoen yksikön ensimmäisenä varsinaisena johtajana vuoden 1989
alussa. Muistelen rupeamaani laitoksessa suurella lämmöllä ja kiitollisuudella. Se oli innosta hehkumisen aikaa. Olen ylpeä, että Ruralia-instituutin johto hyväksyi kirjani laitoksen
julkaisusarjaan.
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TIIVISTELMÄ
Olen paikallisuuden tutkija. Metodini on olla mukana käynnistämässä paikkaperustaisia kokeiluja, tutkia niitä ja tehdä tutkimusten perusteella toimenpide-ehdotuksia. Saksalaisen filolosofin Ernst Blochin hengessä kutsun hankkeita konkreettisiksi utopioiksi. Niiden todeksi
tekemisessä on tähdellistä maksimoida yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mottoni on ”Tutki
ja vaikuta”.
Yhteiskunnan uudistamisessa alhaalta ylöspäin näkökulma on perustavanlaatuisen tärkeä, koska on turvattava hyvän elämän edellytykset kansalaisten arjen ympäristöissä. Jos
yhteiskunta vetäytyy paikallisyhteisöistä, niiden kehitysedellytykset heikkenevät. Jos yhteiskunnan pienyksiköt halvaannutetaan, yhteiskunta halvaantuu. Tästä näkemyksestä ponnistaa paikkaperustainen politiikka.
Paikkaperustaiseen politiikkaan perustuvat konkreetiset utopiat edellyttävät hallinnon,
yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten syvähenkiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdistävää sosiaalista pääomaa.Tutkimissani hankkeissa on kuitenkin usein ilmennyt, että helposti ajaudutaan reviirinvartiointiin. Ylimpänä pyrkimyksenä on yhteisen hyvän
tavoittelemisen sijasta oman organisaation etujen kovakalloinen turvaaminen.
Olen ollut eläkkeellä viisi vuotta. Minulla on pitkä perspektiivi taaksepäin. Olen työskennellyt useiden konkreettisten utopioiden parissa. Esittelen niistä tärkeimmät.
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ABSTRACT
CONCRETE UTOPIAS AS CONTRIBUTORS FOR PLACE-BASED POLICY
I am a researcher of local communities. My method is to participate local development projects, to research them and to draw conclusions. In the spirit of German philosopher Ernst
Bloch I call these projects concrete utopias. To make them come true societal impact is crucial. My motto is ”Research and influence”.
Place-based concrete utopias call for profound trust between public administration, firms,
non govermental organisations and citizens. Bridging social capital is needed. According to
my research this goal is difficult to reach. In many cases guarding of one´s own interests is
more important than the common good.
I am a retired professor of regional studies. I have worked with many concrete utopias. In
this book I introduce some of them.
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TAUSTOITUS
SUOMEN PAIKALLISUUDEN PITKÄ MARSSI
Alkujaan yhteiskunnat organisoituivat paikallisyhteisöjensä kautta. Alhaalta ylöspäin muodostuivat kunnat, maakunnat ja valtiot. Nykyisyys seisoo paikkojen historian olkapäillä. Tämän vuoksi konkreettiset utopiat toteutuvat parhaiten paikkaperustaisesti.
Maaseudun paikallisuus asettui kyliin. Sarkajon kautta muodostetut yhteisvainiot sekä
kaskenpoltto synnyttivät pitkälle vietyjä yhteistyön käytäntöjä. Vuonna 1865 perustetut kunnat sekä iso- ja uusjako eivät lopettaneet kylien vahvaa yhteistoiminnallisuutta. Nuorisoseurat ja muut kansalaisjärjestöt kukoistivat maaseudun suureen murrokseen asti 1970-luvulle.
Tämän jälkeen perinteisten kansalaisjärjestöjen merkitys alkoi vähetä, mutta kylien asukkaita yhdistävästä kylätoiminnasta tuli yhä tärkeämpää (Hautamäki 1979; Hyyryläinen 1994).
Työläiskaupunginosat ja tehdasyhteisöt olivat 1960-luvulle asti vahvan yhteisöllisyyden
ympäristöjä. Ne olivat kylien kaltaisia tiheän yhteistoiminnan paikkoja, joissa järjestötoiminta oli monipuolista. Perinteisten työläisyhteisöjen murros oli yhtäaikainen maaseudun 1960ja 1970 –lukujen rakennemuutoksen kanssa. Muutettiin lähiöihin, vanhat puutalokorttelit
ja rykelmäiset asuinalueet korvautuivat keskiluokan kerros-, rivi- ja omakotitaloilla. Tutkijat
kutsuvat keskiluokkaistumisen prosessia gentrifigaatioksi.
Tehdasyhteisöt ovat haalistuneet suuryritysten paikkayhteyksistään irtaantumisen myötä. Globalisaation täsmäiskut ovat kohdelleet erityisen kaltoin puunjalosteollisuuden ympärille syntyneitä yhteisöjä; nyttemmin myös entiset Nokia -paikkakunnat ovat ajautuneet
vaikeuksiin. Entisiin työläiskaupunginosiin ja kuihtuviin tehdasyhteisöihin ei ole vakiintunut
kylätoimintaan verrattavaa paikkaperustaista aktiivisuutta. Osassa maata kaupunginosa- ja
omakotiyhdistykset ovat toki vireitä.
Viime aikoina on syntynyt myös uudenlaista sosiaalisen median kiihdyttämää, kansainvälisistä vaikutteista ammentavaa kaupunginosatoimintaa esimerkiksi Helsingin Kalliossa.
Toistaiseksi toiminnan pääsisältö on ollut yhteinen hauskanpito, mutta merkkejä muustakin
on. Niitä ovat esimerkiksi internetpohjaiset naapuriapuverkostot sekä paikallisvaluuttaringit.
Suomi on historialliselta olemukseltaan paikkaperustainen kansalaisyhteiskunta. Tämä
ilmee sekä kaupungeissa että maaseudulla. Yhdessä tekemisen ja harrastamisen perinne on
suomalaisissa paikallisyhteisöissä harvinaisen vahva. Nykyään tätä vanhaa perinnettä halutaan elvyttää puhumalla tekemisen demokratiasta (Kuisma 2013).

HAJAUTTAVA HYVINVOINTIVALTIO
Ruotsista saatujen vaikutteiden innoittamana Suomessa alkoi hyvinvointivaltion projekti
1960-luvulla. Hyvinvointivaltiossa yhteiskunta takaa verovaroin kansalaisille laajat peruspalvelut varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Hyvinvointivaltio arvioitiin oikeudenmukaiseksi, mutta samalla myös taloudellisen kasvun näkökulmasta ihanteelliseksi Suomen
kaltaiselle pienelle kansakunnalle.
Hyvinvointivaltiomme periaatteet määritteli Pekka Kuusi vuonna 1961 ilmestyneessä
teoksessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka. Myös toisella sosiaalipolitiikan klassikolla Heikki
Wariksella oli tärkeä rooli hyvinvointivaltion ideoiden täsmentämisessä. Hän korosti erityisesti kansalaisjärjestöjen roolia (Uusi-Rauva 2008).
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Aluksi hyvinvointivaltio oli vasemmiston projekti, mutta 1970-luvun mittaan siitä tuli kaikkien poliittisten suuntaustaen yhteinen hanke. Hyvinvointivaltion rakentamisen ytimessä oli
SDP:n ja Keskustapuolueen (entinen Maalaisliitto, nykyinen Suomen Keskusta) klassinen
punamultayhteistyö.
Hyvinvointivaltion palvelujen järjestämisessä kunnilla on ollut alusta lähtien tärkeä rooli; ne ovat hyvinvointivaltion paikallisia käsiä. Suomen paikkaperustainen edustuksellinen
demokratia perustuu kuntiin. Suomessa arvioitiin 1960-luvun lopulla, että hyvinvointivaltio
ei voinut perustua senaikaisiin pieniin kuntiin. Kaikkiaan niitä oli noin 500. Kunnan minimikooksi määriteltiin 4 000 asukasta ja tästä lähtökohdasta Suomessa suunniteltiin kuntauudistus, jonka jälkeen kuntia olisi jäänyt vähän yli 300. (Katajamäki 1979: 3-4).
Suurta kuntauudistusta ei kuitenkaan tehty, koska poliittinen yksimielisyys puuttui. Vapaaehtoisia kuntaliitoksia alettiin 1970-luvun alussa edistää rahallisten kannustimien avulla.
Kuntaliitosten määrä jäi kuitenkin vähäiseksi. Suomen hyvinvointivaltio rakentui selvästi
pienempien kuntien kautta kuin Ruotsissa, jossa radikaali kuntareformi toteutettiin ja päädyttiin 1970-luvun alussa alle 300:aan kuntaan.
Huolimatta voimakkaasta rakennemuutoksesta maaseudulla ja kaupungeissa, hyvinvointivaltion resurssit kohdentuivat Suomessa pienten kuntien ansiosta maantieteellisesti arvioituna huomattavan hajautuneesti. Keskeinen osa hyvinvointivaltion ideaa oli myös
maakuntayliopistojen perustaminen.
Myös aluepolitiikassa nähtiin hajauttaminen keskittämistä tähdellisemmäksi: pienetkin
paikkakunnat pääsivät aluetukien piiriin. Tämä näkyi alue-erojen tasoittumisena 1970- ja
1980-luvuilla (Katajamäki 1988: 41-42). Maatalouspolitiikassa haluttiin tilakokojen kasvavan, mutta EU-jäsenyyten asti myös pienten ja syrjäisten tilojen toimintaedellytykset säilyivät kohtalaisina.
Kansalaisjärjestöt saivat hyvinvointivaltiossa peruspalveluja täydentäviä tehtäviä, jotka
liittyivät esimerkiksi lasten päivähoitoon, perhe-, päihde- ja nuorisotyöhön sekä vanhus- ja
kotipalveluihin. Pienet kunnat turvasivat myös kansalaisjärjestöjen hajautuneet toimintamuodot.
Klassinen hyvinvointivaltio suojasi paikallisuutta tehokkaasti. Suomi oli 1990-luvulle asti
vahvan paikkaperustaisuuden yhteiskunta. Toisaalta hyvinvointivaltio passivoi. Kun hyvinvointivaltio huolehti, kansalaisten vastuu omista paikallisyhteisöistään ulkoistui: ”Kyllä kunnan miehet hoitavat.”

KESKITTÄMISEN AIKA
Suomen ulkoiset riippuvuussuhteet vahvistuivat 1990-luvun suuren laman jälkeen. Menestymisen globaalitaloudessa tulkittiin edellyttävän klassisen hyvinvointivaltion keventämistä
ja tehostamista. Näköpiirissä olivat myös suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ja pienten
ikäluokkien tulo työelämään. Yrityksiin ei arvioitu riittävän henkilöstöä ilman julkisen sektorin tehostamista.
Hyvinvointivaltion sijaan alettiin puhua hyvinvointiyhteiskunnasta. Käsitteen vaihtuminen kertoi ajattelutavan muutoksesta: valtio ja kunnat eivät enää yksin huolehdi kansalaisten
peruspalveluista, vaan mukaan tarvitaan aikaisempaa vahvemmin yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Myös yksittäisiltä kansalaisilta edellytetään suurempaa vastuuta itsestään ja kanssaihmisistään.
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Julkisten organisaatioiden johtaminen alettiin tulkita 1990-luvulla yritysjohtamisen kaltaiseksi. Suomessa omaksuttiin kansainvälisten vaikutteiden innoittamana uudenlainen hallintotapa, New Public Management. Taustalla oli uusliberalistisen, talouden ensisijaisuutta
korostavan katsannon läpimurto. Hyvinvointivaltio alkoi muuntua kilpailuvaltioksi.
Kilpailuvaltion läpimurron jälkeen ei enää nähty tarpeelliseksi arvioida yhteiskunnallisia
päätöksiä paikallisyhteisöjen näkökulmasta. Palveluja alettiin tarkastella hallintokeskeisesti.
Kansalaisista tuli asiakkaita. Hallinnonalojen edustajat alkoivat arvioida palvelujen väestöpohjia. Päädyttiin huomattavaan yksikkökokojen suurentamisen tarpeeseen. Kukin hallinnonala teki arvioitaan itsenäisesti ja päätti rakenteidensa tehostamisesta oman logiikkansa
mukaisesti. Osaoptimoinnista tuli maan tapa.
Kansalaisten ja paikallisyhteisöjen näkökulmia ei enää otettu entisenveroisesti huomioon. Suurentuneissa kunnissa ei kiinnostuttu harvoja poikkeuksia lukuunottamatta toimivaltaisesta lähidemokratiasta, vaan tyydyttiin erilaisiin lausuntoja antaviin alue-elimiin ja
internetin palautejärjestelmiin; niiden avulla kansalaiset pystyvät vaikuttamaan arjen ympäristöihinsä kohdistuvaan päätöksentekoon ainoastaan nimellisesti. Palvelujen karsimista
eivät heppoiset paikallisvaikuttamisen välineet ole kyenneet estämään.
Uuden yritysmäisen yhteiskuntapolitiikan seurauksena valtion ja kuntien palvelut ovat
etääntymässä kansalaisista. Yhteiskunta ei enää rakennu paikkaperustaisesti, vaan ylhäältä määriteltyjen mielivaltaisten väestöpohjien mukaan. Suomen pieniin paikallisyhteisöihin
perustuva kansalaisten maantiede ei ole enää päätöksenteon lähtökohta. Tilalle on tullut tehokkuuta ja taloutta korostava keskittämisen maantiede.
Kilpailuvaltion suosimat suuret hallintoalueet, väestöpohja-ajattelu ja palvelujen keskittäminen edistävät ylipaikallisia järjestelyjä ja suuruuden logiikkaa. Kansalaisten maantiede
ei ole kuitenkaan muuttunut; merkittävä osa suomalaisista asuu edelleen pienissä paikallisyhteisöissä. Erona entiseen on, että yhä useammissa paikallisyhteisöissä kansalaiset ovat
keskenään. Kunta ja valtio ovat vetäytyneet tai vetäytymässä. Palvelut ovat etääntyneet. Paikallisyhteisöt ovat orpoontumassa.
Maaseudun huomioon ottaminen alkoi kilpailuvaltion päätöksenteossa hiipua. Maatalous haluttiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan paineessa keskittää suurtiloille. Hajauttamisen idea ei yhteiskuntapolitiikassa kuitenkaan kokonaan väistynyt; tästä oli osoituksena
1990-luvulla ammattikorkeakoulujen perustaminen niihin maakuntakeskuksiin, joissa ei
ollut omaa yliopistoa. Uudella vuosituhannella tilanne on muuttunut ja kilpailuvaltion hajakeskittäminen on alettu nähdä aikansa eläneenä. Ollaan etenemässä kohti metropolivaltiota
(Moisio 2012: 197-302).

SUOMEN PAIKALLISUUDEN PITKÄ MARSSI JOHTAA
OMAN ALUEKEHITTÄMISNÄKÖKULMANI TIIVISTYKSEEN
Talouden ja politiikan eliitti sekä heitä myötäsukaisesti silittävät tutkijat uskovat harvoihin
innovaatiokeskittymiin ja suuruuden logiikan vaihtoehdottomuuteen. Aluekehittämisen
mallit on kopioitu anglosaksisen maailmaan suurkaupunkiympäristöistä. Yhä suurempi osa
maasta nähdään periferiana, jonka kohtalo ei kiinnosta ja jonka roolia yhteiskunnassa ei osata eikä haluta hahmottaa.
Tieto ja näkemys Suomen laajan ja vaihtelevan maantieteen antamista mahdollisuuksista on hukkaantumassa. Koronan aiheuttama keskittymiskehityksen hidastuminen ei suurta
suuntaa muuta, ellei aluepolitiikkaa uudisteta perustavanlaatuisesti.
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Kilpailukykymme ja menestyksemme ovat syntyneet kansalais- ja paikkaperustaisesti, alhaalta ylöspäin (ks. historiallista aineistoa esimerkiksi Soikkanen 1966; Moisio 2012). Väitän,
että tämä perustavanlaatuisuus ei ole muuttunut. Suomi pärjää myös jatkossa, jos kykenemme huolehtimaan kaikkien alueiden ja kaikkien asukkaiden menestyksen ja onnellisuuden
edellytyksistä.
On liian uskaliasta ja perusteetonta olettaa, että menestys voi syntyä ainoastaan tietynlaisissa ympäristöissä. Vielä kohtuuttomampaa on luulla, että Suomesta voisi kehittyä suurkaupunkiyhteiskunta.Viisaampaa on ajatella, että menestys voi syntyä monenlaisissa ympäristöissä, paikkojen moninaisuuden kirittämänä.
Myönteisille sattumille on annettava maksimaalinen mahdollisuus. Yllättäville yhdistelmille on annettava tilaa. Tätä on evolutiivinen aluekehittäminen. Monipuolisten edellytysten
turvaaminen riittää; jossakin juuri oikeat ihmiset ja asiat kohtaavat. Syntyy uusia oivalluksia,
uusia työpaikkoja, uusia sankaritarinoita. Tulevaisuutta eivät ole jähmeän keskitetyt rakenteet ja suuruuden logiikka, vaan omaan kohtaloonsa vaikuttavat vahvat paikallisyhteisöt ja
ihmisten kokoinen toivon maantiede.

YHTEISKUNNAN PAIKKAPERUSTAINEN UUDISTAMINEN
Sisäistin jo teini-ikäisenä Karl Marxin vuonna 1845 esittämän ajatuksen: “Filosofit ovat vain
eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen” (Marx-Engels 1978).
Tämä lähtökohta johdatti minut Frankfurtin koulukunnan kriittiseen teoriaan, jonka tunnettuja edustajia ovat Max Horkheimer, Theodore W. Adorno ja Jürgen Habermas.
Pidän erityisesti Arto Noron luonnehdinnasta:…”kritiikki on aina uuden luomista olemassa olevien ehtojen pohjalta. Kukapa meistä ei tässä mielessä haluaisi olla kriitikko?”
(Noro 2000:190). Kriittisen teorian hengessä olen halunnut osoittaa muutoksen mahdollisuuksia ja etsiä ratkaisuja. Yhteiskunnallisen kehityksen seuraaminen katseella ja siitä raportoiminen englanniksi eivät riitä. Aluetutkijoiden on oltava mukana paremman tulevaisuuden
ja hyvän elämän edistämisen eturintamassa.
Epävarmuuden pyörittämässä ajassamme aluetutkijoilla on tehtävä. On pureuduttava
yhteiskunnan käytännön uudistamiseen, konkreettisiin utopioihin. Klassiset utopiat pohjustivat edustaamaani paikkaperustaista ajattelua. Platon kuvasi paratiisimaisen salaperäistä,
kadonnutta Atlantista. Vielä tunnetumpi on Platonin ihannevaltio. Se on tiivis kaupunki, jossa vallitsee tarkka työnjako ja järjestys (Palmgren 1963: 10-12; Lahtinen 2002).
Thomas Moren 1500-luvun alussa julkaisemassa Utopiassa kuvataan onnellisten ihmisten asuttamaa saarta, jonka hallinto on tehokkaasti organisoitu. Moren teos on varhainen
hyvinvointiyhteiskunnan kuvaus ennen kuin koko käsitettä oli edes keksitty. Moren utopian
lähtökohdista on kirjoitettu lukemattomia muita paikkautopioita. Tunnetuimpia ovat Tommaso Campanellan Aurinkokaupunki (1602), Francis Baconin Uusi Atlantis (1624) sekä David Humen Täydellisen valtion idea (1752). (Palmgren 1963; Lahtinen 2002).
Ilman hierarkioita toimivaa itsenäisistä paikallisyhteisöistä muodostuvaa yhteiskuntaa
hahmotteli venäläinen ruhtinas ja maantieteilijä Pjotr Kropotkin 1800-luvun lopun kirjoituksissaan. Kropotkin on sosialististen paikkautopioiden suuri nimi sekä Pierre-Joseph Proudhonin, Mihail Bakuninin ja Élisée Reclusin ohella klassisen anarkismin keskeinen edustaja.
Tässä yhteydessä anarkismi ei viittaa tihutöihin ja väkivallantekoihin, vaan yhteiskuntamalliin, jossa valta on demokraattisilla paikallisyhteisöillä. Yhdessä ne muodostavat tasa-arvoisia
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yhteistyöasetelmia suuren mittakaavan asioiden hoitamista varten. Valtiota ei tarvita. (Gregory et al 2009: 27-28).
Klassiset utopiat antoivat herätteitä 1800-luvun työväenliikkeen ajatteluun sekä käytännön ihanneyhteiskuntakokeiluihin, jotka useimmiten sortuivat epäonnistumisiin. Kuuluisa
yritys oli Pariisin kommuuni vuonna 1871, jossa ensimmäistä kertaa kokeiltiin käytännössä
sosialistista paikkautopiaa. Kommuuni kukistettiin brutaalin väkivallan avulla. Kuolonuhreja oli noin 30 000. Viimeiset kommunardit ammuttiin Père-Lachaisen hautausmaan muuria
vasten. Vielä nykyäänkin puhutaan kommunardien muurista. Myös suomalaiset tekivät käytännön utopiakokeiluja. Tunnetuin on Matti Kurikan johdolla Kanadaan Malcolmin saarelle
1900-luvun alussa perustama Sointula (Halminen 1936).
Klassisilla paikkautopioilla on myös yhteys Ebenezer Howardin 1800-luvun lopussa
kehittelemään puutarhakaupunki-ideaan, jonka tunnetuin esimerkki on Lontoon lähellä
sijaitseva 1903 perustettu Letchworth. Suomessa klassisista utopioista ponnistavaa puutarhakaupunkiajattelua edustaa vuonna 1953 perustettu Tapiola. Aarne Ervin suunnittelema
Tapiolan keskusta nosti suomalaisen kaupunkisuunnittelun maailmanmaineeseen.
Saksainen filosofi Ernst Bloch(1885-1977) täsmensi utopiapohdintoja erottelemlla abstraktin utopian ja konkreettisen utopian. Abstrakti utopia on tuulentupa; sillä ei ole toteutumisen edellytyksiä. Konkreettinen utopia sen sijaan perustuu tieteelliselle tutkimukselle ja
sen kautta osoitetuille mahdollisuuksille (Lakkala 2010:58). Omassa työssäni olen määritellyt konkreettisen utopian uudistushankkeeksi, joka voi toteutua. Viime aikoina keskustelu
utopioista on aluetutkimuksessa lisääntynyt (esimerkiksi Karhu 2019).
Metodini on olla mukana käynnistämässä käytännön kokeiluja, tutkia niitä ja tehdä tutkimusten perusteella toimenpide-ehdotuksia. Konkreettisten utopioiden todeksi tekemisessä
on tähdellistä maksimoida yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Se on tärkeämpää kuin sijoitukset abstraktiin todellisuuteensa vyöttäytyneen akateemisn eliitin viittausindekseissä. Mottoni
on ollut ”Tutki ja vaikuta”.
Yhteiskunnan uudistamisessa alhaalta ylöspäin näkökulma on perustavanlaatuisen tärkeä, koska on turvattava hyvän elämän edellytykset kansalaisten arjen ympäristöissä. Jos
yhteiskunta vetäytyy paikallisyhteisöistä, niiden kehitysedellytykset heikkenevät. Jos yhteiskunnan pienyksiköt halvaannutetaan, yhteiskunta halvaantuu. Tästä näkemyksestä ponnistaa paikkaperustainen politiikka.
Paikkaperustaiseen politiikkaan perustuvat konkreetiset utopiat edellyttävät hallinnon,
yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten syvähenkiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdistävää sosiaalista pääomaa. Suomalainen yhteiskunta on kuitenkin onnettoman lokeroitunut. Liian helposti ajaudutaan reviirinvartiointiin, jossa ylimpänä pyrkimyksenä on yhteisen hyvän tavoittelemisen sijasta oman organisaation etujen kovakalloinen
turvaaminen.
Olen kerta toisensa jälkeen törmännyt konkreettisten utopioiden pirulliseen ongelmaan:
”Kaikki haluavat taivaaseen, mutta kukaan ei halua kuolla”. Periaate on kaiken kattava ja se
jäytää samalla tavoin yrityksiä, hallintoa ja kansalaisjärjestöjä. Kukaan ei vastaa kokonaisuudesta. Erillisiä hankkeita suolletaan sekavasti. Koronan aiheuttama pandemia osoitti lopullisesti Suomen mallin jälkeenjääneisyyden ja konkreettisten utopioiden välttämättömyyden.
Olen ollut eläkkeellä lähes viisi vuotta. Minulla on pitkä perspektiivi taaksepäin. Olen
työskennellyt useiden konkreettisten utopioiden parissa. Esittelen niistä tärkeimmät.
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TYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMINEN
Sain vuonna 1985 silloiselta työvoimaministeriöltä rahoituksen kirjallisuuteen perustuvaan
selvitykseen työttömyyteen liittyvistä teorioista, tutkimustuloksista ja ratkaisuvaihtoehdosta
(Katajamäki 1985). Esitin tutkielman loppupuolella työttömyyden vähentämiseen liittyviä
konkreettisen utopian aineksia.
Olen hieman tiivistänyt ja selkeyttänyt tekstiä sekä lisännyt väliotsikoita, mutta muuten
se on alkuperäisessä muodossaan. Käsitteet ovat 1980-luvun alun käsitteitä. Sen vuoksi puhutaan kansalaispalkasta eikä perustulosta. Puhutaan myös tietoyhteiskunnasta ja mikroprosessoriteknologiasta eikä digitalisaatiosta. Ehkä tähän liittyy varteenotettava näkökohta:
yhteiskunnalliset ilmiöt ovat vähemmän muuttuvaisia kuin niitä kuvaavat käsitteet.

YRITYS KOOTA TYÖTTÖMYYDEN POISTAMISEN KONKREETTISEN
UTOPIAN AINEKSIA
Kirjoitettu vuonna 1985 (Katajamäki 1985:129-138, 144). 1
Utopian rakentelun aikaperspektiivi yltää vain noin 20 vuoden päähän. Se mitä tapahtuu
tämän jälkeen on vielä enemmän tai vähemmän hämärän peitossa; epäselvää esimerkiksi
on käynnistääkö tietoyhteiskunnan eteneminen talouden seuraavan pitkän aallon kukoistusvaiheen joskus vuoden 2010 jälkeen. Tässä yhteydessä ei olekaan kyse työttömyyden poistamisen ylihistoriallisesta utopiasta, vaan työttömyyden poistamisen keskipitkän aikavälin
utopiasta; siitä mitä pitäisi tehdä, jotta työttömyys pysyisi kurissa seuraavat 15-20 vuotta.
Utopian kehittely perustuu kahteen taustaolettamukseen. Ensiksi oletetaan, että mikroprosessoreihin perustuva teknologia vähentää työpaikkoja seuraavien 15-20 vuoden aikana.
Toiseksi oletetaan, että työmarkkinoilla on käynnissä prosessi, joka syöksee yhä suuremman
osan työvoimasta pysyvään työttömyyteen.
Tehdyt olettamukset ovat kiistanalaisia. Esimerkiksi työpaikkojen vähenemisen vaikutuksia alkaa Suomessa lievittää 1990-luvun puolivälistä alkaen työvoiman tarjonnan väheneminen. Toisaalta ei ole tiedossa, kuinka paljon työpaikat vähenevät; väheneminen saattaa
olla hyvinkin rajua. Vastaväitteenä voi kuitenkin esittää, että työpaikkojen nettovähennyksen
ei välttämättä tarvitse olla suuri; ehkä mikroprosessoriteknologia synnyttää suuren määrän
kokonaan uudenlaisia työpaikkoja ja tämän seurauksena työpaikkojen kokonaishävikki ei
olisikaan niin suuri kuin on pelätty.
Vaikka näkymät ovatkin kiistanalaisia, niin tästä huolimatta useimmat esitetyt arviot
tukevat olettamuksia työpaikkojen vähenemisestä ja työvoiman dualisoitumisesta. Tällä
hetkellä (vuonna1985) näyttäisi olevan perusteltua hahmotella sellaisia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja, joiden avulla käynnissä olevat työmarkkinoiden kehityssuunnat pystyttäisiin
muuntamaan yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tuottajista yhteiskunnallisen oikeudenmukaiuuden tuottajiksi.
1 Sain pohdintoihini herätteitä ja rohkaisua Eero Paloheimon teoksen Suomi – mahdollinen maa sisältämästä seepra -mallista, jossa mustat raidat edustavat yhteiskunnan tehosektoria ja valkoiset raidat vapaa-ajan
sektoria (Paloheimo 1981).
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VÄLTTÄMÄTÖN JA VAPAA SEKTORI
Konkreettisen utopian lähtökohdaksi otetaan André Gorzin esittämä temporaalisen dualismin malli. Sen perustana on ajatus siitä, että kaikki työikäiset osallistuvat palkkatyöhön. Nykyinen tapa lyhentää työikaa työttömyyden kautta on epäoikeudenmaukainen: ollaan ajautumassa kahtiajakautuneeseen työttömyysyhteiskuntaan, jossa on jyrkkä raja työssäolevien
ja työttömien välillä.
Kehitys tulisi pysäyttää lyhentämällä radikaalisti työaikaa ja jakamalla työ uudelleen.
Kyse olisi eräänlaisesta työttömyyden ”demokratisoimisesta”, työttömyyden kierrättämisestä koko työikäisen väestön keskuudessa. Yhteiskunta muodostuisi kahdesta sektorista, joita
Gorz nimittää heteronomiseksi ja autonomiseksi. Heteronominen sektori muodostuisi yhteiskunnallisesti välttämättömästä työstä ja autonominen sektori olisi vapaa-ajan ja käyttöarvotalouden aluetta. (Gorz 1982a; Gorz 1982b; Kosonen 1984).
Suomalainen Jan Otto Andersson on pohtinut heteronomisen ja autonomisen sektorin
tarkempaa sisältöä. Suomalaisittain näitä sektoreita voidaan kutsua myös välttämättömäksi ja vapaaksi sektoriksi. Anderssonin ja koko temporaalisen dualismin aatehistoriallisena
ankkurina on Karl Marxin visio välttämättömyyden ja vapauden valtakunnista (ks. Marxin
visiosta esimerkiksi Heiskala 1985).
Anderssonia soveltaen välttämättömän ja vapaa sektorin sisältö hahmottuu seuraavasti (vrt.
Andersson 1983:12-13):
A. Välttämättömän sektorin pääsisältö
1. Kaikki hyvin pääomaintensiivistä teknologiaa vaativa tuotanto, tarkoittaa pitkälle
mekanisoitua ja automatisoitua perusteollisuutta ja kulutustavarateollisuutta.
2. Peruselintarvikkeiden jalostus ja tuotanto.
3. Taloudellisen infrastruktuurin tuotanto ja ylläpito mukaan lukien vapaan sektorin toimintojen infrastruktuuri.
4. Kotimaan- ja ulkomaankaupan organisointi, pankki ja vakuutuslaitos.
5. Välttämättömien ja rasittavien palvelujen tuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa.
6. Koulutusjärjestelmän rungon organisointi.
7. Tutkimus- ja kehitystyön pääosa.
8. Julkisen hallinnon organisointi.
B. Vapaan sektorin pääsisältö
1. Urheilu, liikunta, ruumiinkulttuuri.
2. Taiteen tuotanto ja kulutus.
3. Vapaaehtoinen sosiaalityö mukaan lukien työ kehitysmaissa.
4. Yhteiskunta- ja ympäristöpoliittinen kansalaistoiminta.
5. Käsityöläistuotanto.
6. Puutarhanhoito ja pienmaatalous pääasiassa omaan tai kollektiivin käyttöön.
7. Huolenpito omasta perheestä/kollektiivista mukaan lukien oma asuinrakentaminen yhteiskunnan tuella.
8. Koulutus vapaan sektorin toimintoihin.
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Kansalaisten vuorottelu välttämättömän ja vapaan sektorin välillä voisi tapahtua monella tapaa. Työajan lyhentämiseen on lukemattomia mahdollisuuksia (esimerkiksi Seppänen 1967;
Roos 1983: 47-78; Lönnroth 1985:7). On jopa esitetty, että työaika pitäisi voida valita yksilöllisesti sen mukaan…”pitääkö tärkeämpänä vapaa-ajan lisääntymistä vai korkeita tuloja…
Kiinteästä työajasta siirryttäisiin karahvityöaikaan Alkon karahviviinin tapaan, jota voi tilata
pöytäänsä minkä suuruisina annoksina tahansa ” (Soininvaara 1983:83).

KANSALAISPALKKA MAHDOLLISTAJANA
Mielenkiintoinen työajan lyhentämiskeino on kansalaispalkka. Siitä on esitetty erilaisia versioita.Yhden version mukaan osa työikäisestä väestöstä eläisi jatkuvasti vapaalla sektorilla
kansalaispalkan varassa; kansalaispalkkaa myönnettäisiin tarveharkinnan perusteella. Tätä
vaihtoehtoa on kuitenkin kritisoitu esimerkiksi vetoamalla järjestelmän byrokratiaa lisääviin
vaikutuksiin: täytyisi luoda kansalaispalkkapäätöksiä harkitseva ja tekevä hallintokoneisto.
Edelleen on esitetty, ettei tarveharkintainen kansalaispalkka olisi muuta kuin uusimuotoinen huonompiosaisten toimeentulojärjestelmä, joka leimaisi käyttäjänsä samalla tavoin kuin
huoltoapu. (Uotila-Uusitalo 1984:195).
Tarveharkintainen kansalaispalkka vain kiihdyttäisi käynnissä olevaa yhteiskunnan
markkinavoimaista kahtiajakautumistendenssiä eikä suinkaan edistäisi kansalaisten välistä
eriarvoisuutta vähentävää temporaalista dualismia.
Tarveharkintaista kansalaispalkkaa parempana vaihtoehtona on pidetty järjestelmää,
joka tekisi mahdolliseksi vapaaehtoisen hakeutumisen kansalaispalkalle esimerkiksi puolen
vuoden ajaksi. Tällainen jokamiehen sapattivuosi tekisi mahdolliseksi keskittymisen vapaan
sektorin toimintaan; puolen vuoden kuluttua työhön välttämättömälle sektorille palaisi levännyt ja uudistunut työntekijä. Mediaanitulon käyttäminen kansalaispalkan määräytymisperusteena olisi järkevää, koska syntyisi työtilaisuuksia juuri niille ammattialoille, joihin työttömyys eniten kasautuu. (Uotila-Uusitalo 1984: 194-201).
Kanslaispalkkajärjestelmän kustannuksia ei voi arvioida mekaanisesti. Kansalaispalkan
käyttöönotto vähentäisi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Niiden ohella säästyisi
työllistämistukia. Kansalaispalkkajärjestelmän etuna olisi kustannusten vakaus. Kun tiedetään, kunka monta kansalaispalkkajaksoa on vuosittain mahdollista toteuttaa, voidaan rahoitus pitää valtion budjetissa ennustettavana.
Ilman käytännön kokeilua on mahdoton arvioida kansalaispalkan vaikutuksia työttömyysturvan ja muun työllisyydenhoidon kustannuksiin. Vasta käytännön kokeilun jälkeen
voitaisiin laskea kansalaispalkkajärjestelmän todelliset kustannukset; onhan myös otettava huomioon, että kansalaispalkka luonnollisesti olisi veronalaista tuloa. Tässä tilanteessa
(vuonna 1985) odottaisikin päätöksentekijöiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta: järjestetään jossakin läänissä kahden vuoden kansalaispalkkakokeilu.
Uusien kokeilujen tarvetta korostetaan myös hiljattain ilmestyneessä pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotuksessa taloudellista kehitystä ja täystyöllisyyttä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi (Norden i vekst 1985). Kansalaispalkkakokeilu liittyisi myös aluepoliittisessa keskustelussa viime aikoina esitettyihin ajatuksiin, joissa on voimakkaasti korostunut
alueyhteisöjen omatoimisuuden periaate (Wallius 1985). Kansalaispalkkajärjestelmä ehkä
tukisi yhteisöllisen omatoimisuuden kehittymistä.
Painavimmat kansalaispalkan kokeilua puoltavat syyt liittyvät kuitenkin työttömyyden
vähentämiseen. Jaakko Uotila ja Paavo Uusitalo perustelevat esitystään kansalaispalkasta
seuraavasti: ”On epätodennäköistä, että puolen vuoden poissaolo voitaisiin ainakaan järjes-
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telmällisesti korvata kohottamalla työn tuottavuutta tai muulla rationalisoinilla…Kansalaispalkkajärjestelmään verrattuna ratkaisu, joka sisältäisi yleisen päivittäisen tai viikottaisen
työajan lyhentämisen, tuskin vaikuttaisi yhtä myönteisesti työllisyyteen. Tämä vaihtoehto
saattaisi helposti johtaa pyrkimykseen kohottaa työn tuottavuutta niin, ettei vastaavaa korvaavan työvoiman kysyntää syntyisi” (Uotila-Uusitalo 1984:200).
Kansalaispalkkakokeilun merkitys saattaisi olla myös siinä, että se vaikuttaisi kehitykseen…”Jossa työikäinen väestö jakautuu kahteen hyvin eriarvoisessa asemassa olevaan ryhmään: työssä oleviin ja työttömiin. Tällainen kehitys monine kielteisine seurauksineen on
kuitenkin estettävissä. Kansalaispalkkajärjestelmästä on kehitettävissä mekanismi, jonka
avulla voitaisiin ilman suuria yhteiskunnallisia konflikteja sopeutua teknologian kehityksen aiheuttamaan tilanteeseen, jossa palkkatyön kokonaismäärä vähenee” (Uotila-Uusitalo
1984:201). Kansalaispalkkaa on siis arvioitava myös muuna kuin pelkästään kustannuskysymyksenä.
Jaakko Uotilaa ja Paavo Uusitaloa mukaellen (Uotila-Uusitalo 1984: 201) kansalaispalkkajärjestelmää sovellettaessa voitaisiin täystyöllisyys määritellä tilanteeksi, jossa jokaisella
työhaluisella ja työkykyisellä ihmisellä on mahdollisuus hankkia toimeentulo joko palkkatyön avulla välttämättömällä sektorilla tai kansalaispalkkaa saaden vapaalla sektorilla.

TYÖLLISTÄVÄ YRITYSVEROTUSUUDISTUS
Yhteiskunnallinen päätöksenteko pystyy ainakin jonkin verran jarruttamaan työpaikkojen
vähenemistä. Käytettävissä on tavattoman tehokas instrumentti: yritysverotus. Jaakko Uotila ja Paavo Uusitalo ovat esittäneet yritysverotuksen uudistusmallin, jossa liiketaloudelliset
näkökohdat houkuttelisivat työvoimavaltaisiin ratkaisuihin. (Uotila-Uusitalo 1984). Heidän
mukaansa (siis 1980 -luvun alussa) yritysverotus suosii työvoiman vähentämistä. Verotuksellisesti edullisinta on työvoiman vähentäminen tilanteissa, joissa on päätettävä, tehdäänkö
uusi kone- ja laiteinvestointi vai suositaanko työvoimavaltaisia ratkaisuja ja yritetään esimerkiksi työnjaollisten uudistusten avulla parantaa yrityksen kilpailukykyä.
Uudistuksen ytimenä olisi yritysveron määräytyminen liikevaihdon eikä voiton perusteella. Liikevaihdosta saisi vähentää maksetut palkat sekä ostopanosten hinnat. Uotilan ja
ja Uusitalon mukaan heidän esityksensä…”tekisi mahdolliseksi käyttää yritysten verotusta
nykyistä tehokkaammin työllisyys- ja suhdannepolitiikan välineenä, mihin nykyinen yhteisövero ei anna tosiasiallisia mahdollisuuksia. Yritysveron työllisyyspoliittista vaikutusta
voitaisiin vielä tehostaa siten, että vaikean työttömyyden vallitessa palkkamenot saataisiin
vähentää vaikkapa 120%:n määräisinä, työvoimapulan vallitessa taas 80%:n määräisinä.
Verotusjärjestelmään luotaisiin näin ohjailumekanismi, joka saattaisi myös korvata erilaiset
työllistämistuen muodot ja kohtelisi yrittäjiä työllistämistukea tasapuolisemmin. Järjestelmä
saattaisi tarjota myös aluepolitiikassa mahdollisuuden palkkavähennyksen porrastamiseen
työllisyystilanteen mukaisesti” (Uotila-Uusitalo 1984: 187).
Suhtautuminen Uotilan ja Uusitalon esittämään yritysverotuksen uudistukseen on ollut
varauksellista. On arveltu, että se muuttaisi liian radikaalisti työvoiman ja pääoman hintasuhdetta. Seurauksena olisi pääomaintensiivisten alojen yritysten olennainen heikkeneminen: verouudistus merkitsisi investointien tuntuvaa vaikeutumista, teknologisesta kehityksestä jälkeenjäämistä ja kansainvälisen kilpailukyvyn romahtamista. Suosituksena on ollut
huomattavasti varovaisempi eteneminen; aloittaa voitaisiin esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen määräytymisperusteen muuttamisesta. (Siurala 1984; Viherkenttä 1984).
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Paavo Uusitalo pitää pelkoa kansainvälisen kilpailukyvyn heikkenemisestä liioitteluna:
”Osallle vientiteollisuutta ehdottamamme yritysverotusjärjestelmä tulisi merkitsemään kilpailukyvyn paranemista. Jos ehdottamallamme tavalla jaettu yritysten verorasite vakavasti
uhkaisi joidenkin alojen kilpailukykyä, olisi se kompensoitavissa perinteellisissä rajoissa pysyvän valuuttakurssimuutoksen avulla” (Uusitalo 1985: 47). Tässä kohdin on huomautettava, että vielä 1980 luvulla Suomi saattoi päätttää devalvaatiosta itsenäisesti. Enää se ei ole
mahdollista.

UUSYRITYKSET
Työttömyyden konkreettisen utopian tarkastelussa ei ole syytä unohtaa myöskään uusimuotoista yritystoimintaa. Se sijoittuu johonkin välttämättömän ja vapaan sektorin välimaastoon.
Suomessakin oli jo 1980 luvun alussa perustettu kasvisravintoloita, kehitysmaakauppoja ja
käsityöpajoja. Puhuttiin ”kolmannesta sektorista” tai ”uuden ajan saarekkeista”. Englannissa
toimi jo lähes tuhat kolmanteen sektoriin kuulunutta pienyritystä (Lumijärvi 1985).
Ylipäätään yhteiskunnassa tuntui olevan kysyntää hyvin pienille yrityksille.Tästä oli
1980-luvun alussa esimerkkinä niin sanottu starttirahakokeilu. Starttirahaa voitiin maksaa
määräaikaisesti työttömälle, jos hän perusti yrityksen. Kokeilu aloitettiin vuoden 1984 lopussa ja muutamassa kuukaudessa starttirahahakemuksia kertyi yli tuhat.
Jos ajatellaan Ivan Illichin (Illich 1978) hahmottelemaa käyttöarvotaloutta, niin juuri
suurempaan käyttöarvotalouteen siirtyminen tarjoaisi valtavasti mahdollisuuksia pienille
yrityksille. Käyttöarvotalouden keskeisenä piirteenähän on vanhan korjaaminen uudelleen
ja uudelleen; kestokulutushyödykkeiden korjaamiseen erikoistuneet ”korttelikorjauspajat”
ovat käyttötalouden yksi kivijalka.

TUTKIMUS TUKEMAAN KONKREETTISIA UTOPIOITA
Työttömyystutkimusten uuden aallon kärjen soisi suuntautuvat erilaisten vaihtoehtomallien
vakavaan analysointiin. Tarvitaan kahdenlaisia tutkimuksia. Ensinnäkin on tehtävä perustutkimuksia, joissa tarkastellaan erityyppisiä työvoimapoliittisia tulevaisuuden malleja ja
niiden toteuttamisedellytyksiä. Työhypoteeseja tarjoavat erilaiset työttömyyden poistamisen
utopiat. Tutkimussuuntaa voisikin kutsua utopioiden konkretisoimiseksi.
Toiseksi tarvitaan tutkimuksia, jotka liittyvät käytännön työllisyyspoliittisiin kokeiluihin.
Ainoastaan tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu voi viedä asioita eteenpäin ja johtaa uusien oivallusten syntymiseen. Ilman hyvin suunniteltuja ja toteutettuja seurantatutkimuksia
kokeiluja ei kuitenkaan kannata käynnistää. On aihetta paneutua työllisyyspoliittisiin kokeiluihin liittyvien seurantatutkimusten metodien kehittelyyn. Toistaiseksi (siis 1980 luvun
puoliväliin mennessä) yhtenäinen menetelmällinen ajattelu on puuttunut.
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UUSI MAASEUTU

2

Perustavanlaatuinen käänne urallani tapahtui 1980-luvun lopussa, kun minusta vastoin
kaikkia suunnitelmiani tuli maaseutututkija. Huomasin työpaikkailmoituksen ja hetken mielijohteesta lähetin hakemuksen. Ällistyksekseni minut valittiin vuoden 1989 alusta Helsingin
yliopiston vuonna 1988 perustetun Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen
yksikön johtajaksi. Nykyään se on Ruralia-instituutti. Laitoksen tehtäväksi määriteltiin maaseudun laaja-alaista kehitystä palveleva tutkimus, kehittäminen ja täydennyskoulutus.
Tieteelliset lähtökohtani olin ammentanut yhteisötutkimuksen klassikoista (Katajamäki
2016) sekä maantieteen rikkaasta perinteestä. Vuonna 1988 ilmestyneessä kulttuurimaantieteen väitöskirjassani Alueellisen työnjaon muotoutuminen Suomessa tein syntetisoivan
luokittelun Suomen paikallisten työmarkkinoiden tyypeistä (Katajamäki 1988: 132-133).
Tarkoituksenani oli jatkaa paikallisten työmarkkinoiden erittelyä, hankkia vertailuaineistoa eri puolilta maailmaa ja kehittyä lokaliteettitutkimuksen kansainväliseksi tähdeksi. Lokaliteettitutkimus oli tuolloin maantieteen lupaava mahdollisuus (esimerkiksi Paasi 1989). Ei
käynyt kuten olin suunnitellut. Minut valittiin maaseututkimusta tekevän laitoksen johtajaksi. Suhteeni maaseutuun oli etäinen. Juureni olivat Turun työläiskaupunginosa Nummenmäellä ja työväenliikeessä. Pentti Saarikosken runoa mukaillen en valinnut tietä, vaan tie valitsi
minut (Saarikoski 1965).
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen perustamisen pontimena oli näkemys
maaseudun kokonaisuuden huomioon ottavan näkökulman tarpeellisuudesta. Perinteinen
maatalous-metsätieteellinen katsanto ei enää riittänyt. Uudella laitoksella oli suuri tehtävä ja
minulla vahva heittäytymisen halu. Se oli hyvä yhdistelmä. Ensimmäinen oivallus oli, että on
ryhdyttävä tunnistamaan kysyntää, johon maaseutu voi vastata.
Haparoiva linjaus puristui jo Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksikön avajaisissa Seinäjoen kaupunginteatterissa 20.3.1989. Näin minä puhuin:
“ Herra ministeri (juhlapuhujana oli opetusministeri Christoffer Taxell),
herra vararehtori (sittemmin Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri Risto Ihamuotila),
hyvät naiset ja herrat (koko Etelä-Pohjanmaan sivistysyhteisön kerma)
Maaseutu on aina ollut suomalaisen yhteiskunnan kehityksen perusta. Maaseutu on tuottanut tärkeimmät: leivän ihmisten suuhun, puut tehtaiden nieluun. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä maaseudun asema on heikentynyt: maaseutu käsitetään raaka-aineiden ja
työvoiman säiliönä, josta talouden kehityksen kulloisenkin vaiheen mukaan ammennetaan milloin suuremmalla, milloin pienemmällä kauhalla. Maaseudusta on tullut alisteinen alue keskuksille.
Esimerkiksi aluepolitiikan esikunnissa on viime vuosina viehätytty erilaisiin verkkotalousmalleihin, joissa yhteiskunnan nähdään muotoutuvan keskuksista ja niiden välisistä yhteyksistä. Keskusten välimaasto eli maaseutu on näissä malleissa tyhjää aluetta.
Ilmeisesti maaseutu nähdään verkkotaloudessa juuri raaka-ainetta tuottavana alueena
2 Muokattu Maaseudun uusi aika -lehdessä julkaisemastani artikkelista Maaseutututkijan tie (Katajamäki
2018)
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ja mahdollisesti myös virkistyskeitaana, josta keskusten stressatut ihmiset voivat etsiä
alkuvoimaisia elämyksiä, erämaan tuntua, laskettelurinteiden kansainvälistä ilmapiiriä.
Hyvin niukasti Suomessa käydyssä keskustelussa on esitetty visioita, joissa pohditaan
maaseudun ja keskusten vuorovaikutusta, maaseudun itsenäistä roolia.
Tärkeä maaseutunäkökulman vähäverisyyden syy yhteiskunnallisessa keskustelussa
on, että maamme maaseututkimus on ollut hajanaista. Maataloutta ja metsätaloutta on
tutkittu paljon, mutta syntetisoiva maaseutua kokonaisuutena tarkasteleva tutkimusperinne on hyvin ohut. Juuri tällaista kokoavaa maaseutunäkökulmaa edustaa Helsingin
yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Laitoksen kivijalka on tutkimus. Tutkimuksista kertyvän tiedon perusteella suunnitellaan koulutusta. Koulutus ei ole erillinen
osa-alue, vaan kumpuaa laitoksen tutkimuksesta.
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus on toimintansa alussa. Ensimmäiset tutkimushankkeet ovat käynnistyneet. Koulutusta suunnitellaan. Yhteyksiä luodaan muihin tutkimuslaitoksiin, maakuntaan, pääkaupunkiin, myös vähitellen ulkomaille. Laitos pyrkii
kehittymään maaseututietämyksen majakaksi, joka tuottaa aineksia paitsi maaseutua
koskevalle päätöksenteolle, myös välittää uusia ajatuksia maaseudulle. Laitos on pitkän
tien päässä. Se on yhtenä lenkkinä rintamassa, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että maaseutu myös jatkossa pysyy asuttuna ja elinvoimaisena. Laitoksessa tehdään maaseudun
kehittämiseen liittyvää työtä paitsi tieteellisellä viileydellä, myös sisulla ja sydämellä.”

TEEMOJEN POIKASET
Uusi laitos herätti kiinnostusta ja sain paljon luentopyyntöjä. Yleensä aiheena oli maaseudun
tulevaisuuden pohdinta: miten maaseutu säilyy elävänä. Muistelen liikuttuneena pitkiä ajomatkoja laitoksemme erikoistutkija Kari Välimäen kanssa. Jalasjärveläisen maatilan pojan
syvällinen ymmärrys maaseudun arjesta opetti minut näkemään, mistä maaseututkimuksessa on kyse: maaseudun asukkaiden hyvän elämän edellysten tunnistamisesta ja turvaamisesta.
Puhumalla, palautteita kuuntelemalla ja kirjallisuutta lukemalla alkoi joitakin teemoja
hahmottua. Oivalsin, että elintarviketeollisuus oli voimakkaasti keskittymässä. Tätä kautta tuotteiden kirjo oli vähenemässä. Tässä saattaisi olla mahdollisuus pienille maaseudun
elintarvikeyrityksille. Voisiko elintarvikkeiden pienimuotoinen jatkojalostuksen tutkimus
ja kehittäminen sopia Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukselle ? Aloin kerätä aineistoa
aiheesta ja puhua uudesta mahdollisuudesta. Huomasin, että sain vastakaikua. Siinä oli ensimmäinen teema.
Maaseutupolitiikka oli 1980-luvun lopussa heiveröistä. Yleensä maaseutu ja maatalous
samaistettiin. Laitostamme kutsuttiin Maatalouden tutkimus- ja koulutuskeskukseksi. Kerran muuan isäntä soitti minulle kysyäkseen sairaan emakon hoito-ohjeita. Käsitin, että meidän tehtävämme olisi maaseutupolitiikan sisällöllinen kehittely. Siitä tuli toinen suuri teema.
Minua alkoi näivertää sivu- ja liitännäiselinkeinoajattelu, jossa kaikki ajateltiin maatilan
kautta. Yhteiskunnan kehitys viittasi toisaalle: maaseudun suuri mahdollisuus olisivat uudenlaiset yritykset ja ammatilliset kerrostumat, jotka syntyisivät maatilojen rinnalle eivätkä
pelkästään maatiloille. Tästä tiivistyi laitoksemme kolmas suuri teema: maaseudun uudet
yritykset ja ammatit.
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VAASAN LÄÄNIN MAASEUTUPOLIITTINEN OHJELMA
Vuonna 1989 silloinen Vaasan lääninhallitus antoi Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukselle tehtäväksi maaseutupoliittisen ohjelman laatimisen. Organisoimme laajan prosessin,
johon osallistuivat keskeiset läänin maaseutuasiantuntijat. Ymmärsin, ettemme voi lähteä
nykyhetkestä eteenpäin. Kehittämisjatkumon tunnistaminen edellyttää historiallista tarkastelua. Tästä lähtökohdasta syntyi tutkielma Vaasan läänin maaseudun kehityksestä tervakaudelta uudelle vuosituhannelle (Praski-Katajamäki 1989).
Maaseutuohjelman laadintaprosessi oli minulle tärkeä, sillä oivalsin kiteyttävän näkökulman tarpeen. Siihen mennessä Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa oli syntynyt
käsityksiä yksittäisistä teemoista: puhuimme elintarvikkeiden pienimuotoisesta jatkojalostuksesta, maaseutupolitiikan sisällöllisestä kehittämisestä sekä maaseudun uusista yrityksistä ja ammateista. Miten eri teemat voisi nivoa yhteen elähdyttäväksi kokonaisuudeksi ?
Kirkkaana kesäaamuna junamatkalla silloisesta kotikaupungistani Vaasasta Seinäjoelle erilliset maaseudun kehittämisen ainekset alkoivat leijua mielessäni ja etsiytyä tiettyä
muotoa kohti. Mieleeni tunki kaksi käsitettä: uusi maaseutu ja monimuotoisten toimintojen
mosaiikki. Havahduin oivaltaessani, että olin löytänyt etsimäni tai se oli löytänyt minut: laitoksemme tehtävänä olisi tutkia uuden maaseudun monimuotoisen mosaiikin mahdollisuutta, etsiä maaseudun avautuvia ovia. Kädet innosta täristen otin muistivihkoni esille ja piirsin
ensimmäisen luonnoksen uuden maaseudun toiminnallisesta sisällöstä.
Maaseutupoliittisen ohjelmamme kestävin saavutus oli uuden maaseudun sisällöllisen
hahmotuksen ohella ruokaläänistrategia. Myös ruokalääni oli tiivistys monesta teemasta:
Vaasan läänin vankasta maataloudesta, pienestä ja suuresta elintarviketeollisuudesta sekä
pohjalaisesta yrittäjäperinteestä. (Vaasan lääninhallitus 1991). Vaasan läänin loppuminen ei
päättänyt ruokaläänistrategiaa. Idea lämmitetiin Etelä-Pohjanmalla 2000-luvulla. Nyt nimenä on Ruokaprovinssi.

UUDEN MAASEUDUN MAHDOLLISUUKSIEN KÄYTÄNNÖN TESTAAMISIA
Uusi maaseutu ei jäänyt paperitiikeriksi, sillä onnistuimme käynnistämään käytännön hankkeita. Erityisen tärkeä oli vuonna 1990 käynnistynyt pienimuotoisen elintarvikeyrittäjyyden
kehittämishanke, johon osallistui yli 100 alan yrittäjäksi aikonutta. Hankkeen yhtenä sivutuotteena aloitettiin vuonna 1991 Kauhajoen ruokamessut. Niistä on kehittynyt lähiruuan
johtava tapahtuma Suomessa. (Vaasan läänin elintarvikeprojekti 1990-1993).
Käynnistyi myös maaseudun palvelujen uudenlaiseen organisointiin tähdännyt hanke,
jossa tutkittiin erilaisten yhdistelmäpalvelujen mahdollisuuksia maaseudulla. Tutkimme esimerkiksi monialaisen kyläavustajan ammatin mahdollisuutta. Hän auttaisi vanhuksia kodinhoidossa ja asioinnissa sekä annostelisi lääkkeet. Hän voisi auttaa lastenhoidossa. Kylän ympäristönhoidossa olisi tähdellisiä tehtäviä. Onnistumme käynnistämään käytännön kokeilun
Peräseinäjoen Kihniän kylässä.
Kihniän hyvien kokemusten perustalta kyläavustajakokeilu laajeni yhteistyössä silloisen
sosiaali- ja terveyshallituksen sekä valtakunnallisen maaseutuprojektin kanssa kymmeneen
kylään. Jo 1990-luvun alussa törmättiin liian tiukkoihin normeihin, jotka määrittelevät, mitä
kyläavustaja saa tehdä ja mitä ei. Ammatilliset rajat ovat tarkoin määriteltyjä. Helposti ajaudutaan törmäyskurssille ammattiyhdistysliikkeen kanssa. (Harjunpää 1992)
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Elintarvikehanke ja palveluhanke osoittautuivat esikuvallisiksi. Niiden lähtökohdista alkoi
käynnistyä vastaavia myös muualla Suomessa; Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen
Seinäjoen yksikkö alkoi saada arvostusta. Vuonna 1990 käynnistyi laaja tutkimussarja maaseudun uusista työmarkkinoista. Sen kantavana sisältönä oli maaseudun uusien yritysten
ja ammattien edellytysten erittely. Teemasta ilmestyi useita raportteja (esimerkiksi Laurila
1993 ja 1996).
Kiinnostuimme myös nuorten maaseutukuvasta, maaseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen mahdollisuuksista (Haliseva-Soila 1993), turkistarhauksen taloudesta (Weijola 1991),
Etelä-Pohjanmaalla tärkeän perunanviljelyn tulevaisuuden näkymistä (Korpiniemi 1990),
tekojärvien vaikuttavuudesta (Kärki 1990) sekä jätteiden hyötykäytön liiketoimintamahdollisuuksista. Viimeksi mainitun hankkeen yhteydessä tavoittelimme nyttemmin parrasvaloihin
nousseen kiertotalouden etiäisiä. (Peura et al 1991).
Syntyi ajatus tulevaisuuden kylästä, jossa vanhaan kylään yhdistyisi tiivistävä uudisrakentaminen ja kehittyisi houkutteleva asuin- ja yritysympäristö. Keksin tunnuslauseen “Uusi
maaseutu kehittyy kyliensä kautta”. Ajatus uuden maaseudun kylistä oli liian kunnianhimoinen eikä se yltänyt suunnittelua pidemmälle. Myöhemmin yritimme vielä palata aihepiiriin,
mutta läpimurtoon ei ylletty. (Mäki 1991; Lapintie-Riipinen 1994).
Pohdimme myös maaseutukuntien välistä yhteistyötä ja siihen liittyviä seutukuntastrategioita. Erityisen kunnianhimoinen oli Alajärven seutukunnan eli Pohjanmaan järviseudun
kehittämishanke. Sekään ei johtanut käytännön toteutukseen, vaikka suunnitelmat ja toimintatavat vietiin hyvin konkreettiselle tasolle. Aika ei ollut kypsä eikä taida itse asiassa olla
vieläkään. (Katajamäki-Rajakallio 1993).
Tunnustelut syrjäisen maaseudun perustulokokeilun aloittamisesta yhteistyössä työhallinnon kanssa tyrehtyivät alkuunsa: “Tällainen ei kohtele työttömiä yhdenvertaisesti.” Kuten
jo edellä on käynyt ilmi, pohdin perustuloa jo vuonna 1985 ilmestyneessä tutkielmassani
työttömyyyyden historiasta, syistä ja ratkaisuvaihtoehdoista. Silloin puhuttiin vielä kansalaispalkasta (Katajamäki 1985). Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattiin perustuloa koskeva kokeilu (Ratkaisujen Suomi 2015). Se alkoi vuonna 2016, tosin melko kunnianhimottomana. Tulokset olivat epäselviä. Ehkä kuitenkin viimein päästään vähitellen eteenpäin.

UUDEN MAASEUDUN TUTKIMUSRYHMÄ:
SOVELTAVAA TUTKIMUSTA, KÄYTÄNNÖN KOKEILUJA,
YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA
Siirryttyäni 1990-luvun alussa takaisin Vaasan yliopistoon maaseutututkimus jatkui. Tiivistin maaseudun paikkaperustaisen konkreettisen utopian vuonna 1991 ilmestyneessä kirjassa
Maaseudun kolmas tie (Katajamäki-Kaikkonen 1991). Vaasan yliopiston Levón-instituuttiin
muodostui Uuden maaseudun tutkimusryhmä, joka elinkaarensa aikana 1990-luvun alusta
2010-luvulle julkaisi kymmeniä tutkimuksia, käynnisti käytännön kehittämishankkeita sekä
osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun alue- ja maaseutukehityksestä. Uuden maaseudun konkreettinen utopia eli voimavuosiaan.
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ERÄÄN PROFESSUURIN SYNTYHISTORIA, SUUREN ESIKUVAN MUISTO,
UNELMAN HIIPUMINEN
Vuonna 2003 minut nimitettiin Vaasan yliopiston aluetieteen professoriksi. Sen erityisalaksi
määriteltiin maaseutupolitiikka ja maaseudun strateginen kehittäminen. Professuurin perustaminen onnistui, kun valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
kautta järjestyi viideksi vuodeksi 25 000 euron vuotuinen osarahoitus. Kaikkiaan yliopistoihin perustettiin kymmenkunta maaseutualan professuuria eri tieteenaloille. Tämä on oleellista, sillä maaseututkimus ei ole tieteenala, vaan monitieteinen tutkimusteema.
Suurtyön professuurien rahoituksen järjestämisessä tekivät valtioneuvoston asettaman
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri, professori Eero Uusitalo ja rahoituspäätöksen tehnyt maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Professuurien perustaminen
maa- ja metsätalousministeriön kautta oli omintakeista ja rohkeaa yliopistopolitiikkaa, sillä
opetus- ja kulttuuriministeriöstä olisi todennäköisesti naurettu ulos, jos olisi esitetty kymmenen maaseutuprofessorin perustamista.
Maaseutuprofessuureja ei olisi perustettu ilman Eero Uusitaloa. Hän on esikuvani ja
ystäväni, maaseutupolitiikan näkijä ja kokija. Tutustuin Eeroon 1970-luvun alussa Turun
yliopiston sosiologian laitoksella. Eero jätti Suomen maaseutupolitiikkaan lähtemättömän
jäljen. Hän kuoli äkillisesti 5.12.2015, 69 vuotiaana. Eero oli suurten sanojen ja eleiden sekä
päällekäyvän karisman yhdistelmä. Ajatukset sähisivät, kielikuvat kipinöivät ja puhe jylisi.
(Rannikko-Katajamäki 2016).
Eero Uusitalo oivalsi jo 1970-luvulla, että maaseutu on nähtävä kokonaisuutena. Maaseutu on paljon muutakin kuin maatalous. Maaseutu voi vastata monenlaiseen yhteiskunnalliseen kysyntään. Tästä kehkeytyi laajan maaseutupolitiikan idea. Maaseudun mahdollisuuksien todeksi tekemisessä tarvitaan hallinonalojen, kansalaisten ja yritysten yhteistyötä.
Maaseutupolitiikka ei ole anelua ja valittamista, vaan maaseudun vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista. Jo 1990-luvulla Eero herätteli pohtimaan esimerkiksi hajautettua
energiantuotantoa, lähiruokaa ja etätyötä. Hänen mittava tutkimustyönsä näytti suuntaa
maaseutupolitiikalle (esimerkiksi Uusitalo 1994; Uusitalo 1998; Uusitalo 2009).
Eeron johdolla maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä laati useita maaseutupoliittisia kokonaisohjelmia, joiden käytännön merkitys jäi kohtuuttoman vaisuksi. Hänen sinnikkyytensä
kirittämänä EU:n maaseutupolitiikan suuresta oivalluksesta, kansalaislähtöisestä paikallisiin
toimintaryhmiin perustuvasta Leader -metodista tuli kuitenkin kansallinen menestystarina.
Eeron hallinnollisen luovuuden ansiosta muutaman kunnan muodostamille alueille
perustettin koko maan kattavasti paikallinen toimintaryhmä, yhteensä noin 50. Ne laativat
oman alueensa kehittämissuunnitelman ja saavat EU:n ja kansallista rahoitusta sen toteuttamiseen. Muissa EU-maissa ei Suomen kaltaiseen alueelliseen kattavuuteen aluksi ylletty. Ainakin osittain Suomen innoittamana Leader -metodin oivallisuus luultavasti havaittiin myös
EU:n komissiossa ja nykyään se on vakiinnuttanut asemansa koko EU:n alueella. Eerosta tuli
myös kansainvälisesti arvostettu maaseutupoliitikko
Viiden vuoden jälkeen Vaasan yliopisto vakinaisti hoitamani professuurin. Valitettavasti
kaikki määräaikaisen professuurin perustaneet yliopistot eivät tehneet samoin ja maaseutuprofessorien verkosto alkoi heikentyä. Samoin on käymässä yhteiskuntatieteellisen maaseutuopetuksen Rural Studies –yliopistoverkostolle, jonka puheenjohtaja olin lähes kymmenen
vuotta. Yliopistojen nykyisen ansaintalogiikan näkökulmasta maaseutuopetus ja maaseutututkimus eivät ole riittävän tuottavia.

25

26

VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE − KONKREETTISET UTOPIAT PAIKKAPERUSTAISEN POLITIIKAN EDISTÄJINÄ
HANNU KATAJAMÄKI

Vuoden 2010 alusta yliopistolakia muutettiin. On alkanut yliopistojen profiloinnin ja typistämisen aika.Uusliberalistisen yliopistopolitiikan huumassa on jäänyt huomaamatta, että
on kansallisesti tärkeitä teemoja, jotka ovat yhdelle yliopistolle liian pieniä, mutta Suomelle
merkittäviä. Yksi on maaseutututkimus ja –opetus.
Yliopistojen rahoitusmallia on tarkistettava. Muuten kansallisesti tärkeitä opetuksen ja
tutkimuksen alueita, kokonaisia tieteenaloja, lopetetaan osaoptimoinnin ja profilointivimman piiskaamina. Suomalaista sivistysperustaa ollaan tökerösti kaventamassa.

MAASEUTUPOLITIIKAN SISÄPIIRISSÄ
Ajanjakso 1990- luvun alusta 2010-luvun alkuun oli uuden maaseudun kehittelyjen kannalta hyvin hedelmällinen. Väitöskirjoja ja pro graduja syntyi runsaasti. Eri yliopistoissa tehtyjen maaseutualan väitöskirjojen esitarkastuksia ja vastaväitöksiä minulle kertyi parisenkymmentä. Vaasan yliopiston uuden maaseudun tutkimusryhmä oli aktiivinen tutkimus- ja
kehittämishankkeiden käynnistäjä.
Pääsimme mukaan myös maaseutupolitiikan valmisteluun. Olin valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsen vuodesta 1999 vuoteen 2005 ja valtakunnallisen maaseutuasumisen teemaryhmän puheenjohtaja vuodesta 2011 vuoteen 2013.
Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittaja olin vuosina 1996-1997. Minulla oli myös kansainvälisiä tehtäviä (esimerksi Katajamäki 1994).

SUORAMYYNTIÄ JA LÄHIENERGIAA
Kiinnostuksemme kohteet olivat uuden maaseudun idean mukaisesti moninaiset. Työkenttämme oli laaja. Tutkimme ja kehittelimme 1990-luvun puolivälissä suoramyyntiä (Huuhka
1995). Onnistuimme perustamaan Vaasaan kaksi ostorengasta, jotka hankkivat elintarvikkeita suoraan maalahtelaisilta viljelijöiltä. Tilauksissa käytettiin faksia. Pakettiauto toi tuotteet asakkaiden kotiin. (Alaviitala 1997)
Tuotevalikoima jäi suppeaksi. Tämä kavensi kaupunkilaisten kiinnostusta. Pieni volyymi
ei tyydyttänyt viljelijöitä. Tuon ajan faksi oli kömpelö viestintäväline, sähköposti oli harvoilla,
sosiaalisesta mediasta ei ollut tietoakaan. Ostopiirien siirtäminen kansalaisjärjestön vastuulle kangerteli. Noin kahden vuoden jälkeen ostopiirit lopettivat. Samoihin aikoihin tunnustelimme myös luomutuotteiden markkinoita (Alaviitala et al 1999). Olimme huolissamme
kyläkauppojen tulevaisuudesta (Peltola-Vainio 1995).
Olen ilolla seurannut uuden ajan suoramyynnin etenemistä. Niin sanotut Reko -piirit
kasvattavat suosiotaan. Facebookin avulla on onnistuttu keräämään riittävästi kiinnostuneita ja suoramyyntitorit ovat suosittuja. Reko -piireihin kuuluu kymmeniä tuhansia jäseniä.
Meidän kokeilumme aikana kommunikaatioteknologia ei ollut vielä riittävän kehittynyttä
emmekä onnistuneet tavoittamaan tarpeeksi jäseniä ruokapiireihimme. Olimme hivenen
etuajassa. Läpimurto oli lähellä.
Energiapolitiikassa alkoi 1990-luvulla vahvistuva keskustelu hajautetusta energiantuotannosta. Se nähtiin erityisesti maaseudun uuden yrittäjyyden ja maaseudun uuden roolin
mahdollisuutena: maaseutu pystyy vastaamaan yhteiskunnalliseen kysyntään tarjomalla uusiutuvaa lähienergiaa. Arka avauksemme oli maaseudun lämpöyrittäjyyteen liittynyt tutkimus. Se valmistui vuonna 1999 (Wuori-Isaksson 1999).
Jatkoimme energiateemaa. Uuden maaseudun tutkimusryhmä teki suuriin aineistoihin
perustuvan uusiutuvien energialähteiden potentiaalia luotaavan valtakunnallisen inventoin-
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nin. Osoitimme, että uusiutuvien energialähteiden täysimääräinen hyödyntäminen takaisi
suurimmalle osalle maaseutua energiaomavaraisuuden ja energiaa riittäisi siirettäväksi runsaasti myös kaupunkeihin. (Hyttinen 2005). Sittemmin Vaasan yliopistossa on tehty merkittävää hajautettuun energiantuotantoon liittyvää kansainvälisesti arvostettua tutkimusta
(esimerkiksi Peura 2013).

PAIKALLISVALUUTTAA JA MIKROLUOTOTUSTA
Kiinnostuin 1990-luvun puolivälissä paikallisvaluutasta. Elettiin suuren laman ja suuren
työttömyyden vuosia. Arvelin, että paikallisyhteisöjen asukkaiden omatoimisuutta olisi lisättävä ja luotava toivon näkymiä. Tähän arvelin paikallisvaluutan sopivan. Sen erilaisia versioita oli ollut käytössä eri maissa jo 1900-luvun alusta alkaen. Idea on yksinkertainen: tehdään
mahdolliseksi paikallisyhteisöjen asukkaiden monenkeskinen tavaroiden ja palvelujen vaihdanta; monesti paikallisvaluutan yhteydessä puhutaankin vaihtopiireistä. Jos autan naapuriani remontissa, saan maksuksi paikallisvaluuttaa, jolla voin ostaa elintarvikkeita piirissä
mukana olevalta viljelijältä.
Onnistuimme vakuuttamaan Pohjanmaan liiton päättäjät ja EU:n aluekehitysrahoituksella käynnistyi paikallisrahakokeilu Kyrönmalla (Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö) sekä Vaasassa.
Vaikka paikallisraha on virtuaalinen, on verottaja siitä kiinnostunut. Kävi ilmi, että kovin laajaksi toiminta ei voi tulla, sillä silloin verottaja haluaa osansa oikealla rahalla. Tähän ongelmaan ei löytynyt ratkaisua. Oheistuotteena kuitenkin syntyi tutkielma paikallisvaluutan ja
verotuksen yhteensovittamisen vaikeuksista, näkökulma vaihtotalouden mahdollisuuksiin
(Kellosalo 1997).
Kävi myös ilmi, että työttömiä uhkaa karenssi, jos he osallistuvat vaihtopiiriin liian innokkaasti. Samoihin ongelmiin on törmätty myös myöhemmissä kokeiluissa, joista eniten
huomiota ovat saaneet aikapankit (Lovio 2011). Käytännön ongelmat osoittautuivat niin
suuriksi, että päätin lopettaa paikallisvaluuttakehittelyt. Suomalainen yhteiskunta ei ollut
1990-luvulla valmis tämänkaltaiseen kansalaisaktiivisuuteen. Merkittäväksi dokumentiksi
paikallisvaluuttakokeilusta jäi vaihtopiirin perustajan opas (Laurilehto 1999).
Tutustuin 1990-luvun lopussa Vaasan yliopistossa työkennelleeseen bangladeshiläiseen
tutkijaan. Hän tutustutti minut Muhammad Yunusin Bangladeshiin perustamaan Grameen
pankkiin. Sen toiminta perustuu ryhmäluototukseen. Esimerkiksi viiden henkilön ryhmälle
annetaan mikroluotto. Takauksia ei vaadita. Pienellä alkupääomalla pystytään hankkimaan
työvälineitä, hyötyeläimiä, yrittämisen välttämättömiä edellytyksiä.
Grameen -pankki levisi nopeasti myös muihin maihin. Sen luottojen avulla on syntynyt
satoja tuhansia mikroyrityksiä lähinnä kehitysmaiden maaseudulle. Monet yrityksistä ovat
naisten perustamia. Luottotappiot ovat minimaalisia. Muhammad Yunus sai vuonna 2006
Nobelin rauhanpalkinnon. Grameen pankin toimintaa ovat varjostaneet väärinkäytösepäilyt,
joiden vuoksi Yunus erotettiin pankin johtajan paikalta vuonna 2011. Selkeää näyttöä väärinkäytöksistä ei ole kuitenkaan saatu.
Päättelin, että Grameen pankin idea voisi toimia myös Suomessa. Ryhmäluototuksen
avulla edistettäisiin esimerkiksi paikallisten pienosuuskuntien perustamista. Ryhmäyrittämisestä voisi tulla yrittäjyyden uusi aalto. Pohjanmaan maakunnalla oli 1990-luvun lopussa
Brysselissä lobbari. Hänen kauttaan löytyi kontakti ryhmään, joka oli valmistelemassa Grameen pankin idean soveltamiseen liittyvää rahoitushakemusta EU:n komissiolle. Jäseniä oli
useista EU-maista. Pääsimme mukaan.
Pohjanmaan liitto antoi rahoitusta valmisteluun. Myös yrityksille riskiluottoja myöntävä Finnvera kiinnostui. Tarkoituksena oli, että luototus hoidettaisiin sen kautta ja kokeilu-
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luvaiheen jälkeen ryhmille tarkoitetut mikroluotot tulisivat osaksi Finnveran vakiintunutta
toimintaa.
Asetelma valmisteltiin pitkälle. Tarkoituksena oli kerätä kokemuksia ryhmäyrittämistä
edistävän mikroluototuksen mahdollisuuksista erilaisissa eurooppalaisissa paikallisyhteisöissä. Finnvera kuitenkin vetäytyi ja hanke hyytyi. Se oli kirvelevä tappio. Mielenkiintoinen
paikallisen mikroyrittäjyyden edistämisen mahdollisuus jäi kokeilematta, yksi konkreettinen
utopia haihtui ilmaan.

MAASEUDUN JA KAUPUNGIN VUOROVAIKUTUKSEN
MAHDOLLISUUKSIA ETSIMÄSSÄ
Vuonna 1999 Euroopan unionin jäsenvaltioiden aluekehittämisestä vastaavat ministerit
kokoontuivat Potsdamiin. Syntyi European Spatial Development Perspective (ESDP) –dokumentti, jossa määritellään EU:n jäsenvaltioiden yhteiset aluekehittämisen periaatteet.
Tärkeä korostus on monenkeskinen kaupunkiverkko sekä kaupunkien ja maaseutujen vuorovaikutus.
Suomeen Potsdamin linjaukset välittyivät nopeasti. Käynnistettiin aluekeskusohjelma
ja ryhdyttiin kehittelemään kaupunkipolitiikkaa. Maaseutupolitiikassa kiinnostuttiin kaupunkien ja maaseutujen vuorovaikutuksesta. Sille alettiin etsiä uutta sisältöä. Vanhastaan jo
tiedettiin, että pendelöinti on laaja ilmiö. Samoin kaupunkien merkitys ympäröivien maaseutujen asiointikeskuksina on suuri. Kaupunkilaisilla on satoja tuhansia vapaa-ajan asuntoja
maaseudulla.
Uuden maaseudun tutkimusryhmä käynnisti hankkeen, jossa kaupunkien ja maaseutujen uuden vuorovaikutuksen mahdollisuuksia eriteltiin. Teimme laajasti kenttätutkimusta.
Järjestimme useita työpajoja eri puolilla Suomea. Meillä oli Pohjanmaan maakuntaan kohdistunut maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen keskittynyt erillishanke Probotnia
yhteistyössä Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa.
Uutta ja mullistavaa emme kuitenkaan löytäneet. Mielenkiintoisia yhteistyöideoita paikantui esimerkiksi kaupunkien asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten välille. Kokeiluja ei kuitenkaan saatu käynnistettyä, koska esimerkiksi Leader -rahoitus edellytti, että edunsaajien
on oltava vain maaseudulla.
Sitkeän yrittämisemme lopputulokseksi tiivistyi, että maaseutujen ja kaupunkien uusi
vuorovaikutus oli enemmän toivejattelua ja kaunista puhetta kuin elävää käytäntöä. Sen
edistämiseen ei ollut välineitä eikä niiden kehittämisestä oltu kiinnostuneita suppeiden maaseudun kehittäjäpiirien ulkopuolella. (Rissanen-Mäntylä 2003). Toivottavasti tilanne muuttumassa. Tätä enteilee esimerkiksi Reko -piirien lisääntyvä suosio sekä koronapandemian
käynnistämä maaseudulle sijoittuvan etätyön runsastuminen.

LÄHEISYYDEN EKONOMIAA
Kiinnostava aluekehittäminen edellyttää kiinnostavia käsitteitä. On osattava tehdä vanhoillaan oloon viehtyneiden tupajäärien vastarinnan kellistäviä avauksia. Joskus käyttökelpoinen käsite voi tulla vastaan yllättäen ja pyytämättä. Yksi puhelinsoitto voi riittää. Minulle
soitti vuonna 2001 pirkanmaalaisen paikallisen toimintaryhmän Pomoottori ry:n toiminnanjohtaja Mikko Rissanen ja kertoi keksineensä käsitteen ”läheisyyden ekonomia”.
Hän arveli, että se voisi palvella strategisena käsitteenä, kun on perusteltava pienten
maaseutupaikkakuntien luonnetta hyvän ja turvallisen asumisen paikkoina. Mikko Rissasen
puhelinsoitto johti tutkimushankkeen käynnistämiseen (Mäntylä-Lindqvist 2004). Määrit-
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telimme, että läheisyyden ekonomia on paikallisyhteisöjen kansalaislähtöistä suunnittelua
palveleva periaate, joka sopii myös kaupunkeihin. Se ankkuroituu maamme perusolemukseen: suomalaisen yhteiskunnan kulttuurinen ja taloudellinen kehitys perustuu pieniin ja
vaihteleviin paikallisyhteisöihin.
Läheisyyden ekonomia liittyy paikallisyhteisöjen kilpailukykyyn kansalaisten näkökulmasta. Se korostaa yhdyskuntien eheyttä ja arkielämän sujuvuuden huomioon ottamista
tärkeänä yhteiskunnallisen päätöksenteon lähtökohtana. Läheisyyden ekonomian luonnehtimissa yhdyskunnissa asunnot, työpaikat ja palvelut ovat mahdollisimman joustavasti saavutettavissa.
Läheisyyden ekonomia vakiintui osaksi maaseutupoliittista kielenkäyttöä. Tässä mielessä
Uuden maaseudun tutkimusryhmä onnistui. Läpimurtoa koko aluesuunnittelun kenttään ei
kuitenkaan onnistuttu tekemään. Ehkä läheisyyden ekonomia tuli väärästä suunnasta. Tilanne voisi olla toinen, jos Richard Florida olisi nimennyt sen luovan luokan (Florida 2002)
hyvän elämän välttämättömyydeksI. Viime aikoina teoriani onkin saanut vahvistusta, ei kuitenkaan Richard Floridan suunnasta.
Sorbonnen yliopiston professori Carlos Moreno esitti muutama vuosi sitten käsitteen
viidentoista minuutin kaupunki. Sen idea on paljolti sama kuin läheisyyden ekonomiassa:
palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan aktiviteettien tulee olla lähellä toisiaan. Elämä on sujuvaa, kun arjen etapit ovat viidentoista minuutin kävely- pyörä- tai joukkoliikennematkan
päässä kodista.
Jo kelpasi. Morenon ajatuksiin on meillä tartuttu kuin Rapalan vieheeseen. Yhteiskuntasuunnittelun johtavat asiantuntijat, poliitikot ja monen sortin ”kaupunkifilosofit” ovat hurmioitunneet uutuudesta. (Ks. esimerkiksi Salmi 2021).

LÄHEISYYDEN EKONOMIAN TARINAN YKSI OPETUS
Suomessa on turhauttavaa tehdä omintakeisia aluekehittämisen sisältöön liittyviä esityksiä,
koska luultavasti ne eivät saa vastakaikua. Varman vastakaiun saa, kun kopioi tunnettujen ulkomaisten auktoriteettien ajatuksia ja esittelee ne silmäätekeville. He uskaltavat kiinnostua,
koska uusi mielenkiintoinen ajatus ei ole peräisin impivaaralaiselta korpifilosofilta.
Ollessani Vaasan kaupunginvaltuutettu kerroin vuosituhannen vaihteen tienoilla kokoustauolla valtuustokollegoilleni sosiaalisesta pääomasta ja sen yhteydestä paikalllisyhteisöjen
kilpailukykyyn. Kollegat kuuntelivat nyökytellen. Yksi halusi kuitenkin varmistaa: ”Onhan
tämä järkevältä kuulostava sosiaalinen pääoma tunnustettu käsite eikä sinun tavanomaisia
hömpötyksiäsi ?” Kuultuaan selvityksen käsitteen vahvasta kansainvälisestä taustasta hän ilmoitti uskaltavansa käyttää sitä turvallisin mielin.
Neuvoni omaperäisyyteen taipuvaisille suomalaisille aluekehittäjille onkin: jos keksit
omasta mielestäsi jotakin mielenkiintoista, ota yhteyttä kansainvälisesti tunnettuun tutkijaan ja kerro ajatuksestasi. Vakuuta, että se on vapaasti käytettävissä eikä lähdeviittauksia
tarvita. Jää odottamaan vuoroasi.

PALVELUJA, MUUTTTOLIIKETTÄ, INFORMAATIOTEKNOLOGIAA,
ALUESTRATEGIOITA, YHDYSKUNTIEN EHEYTTÄMISTÄ
Keskittyvä aluekehitys ja sen vaikutus maaseudun palveluihin alkoi huolestuttaa maaseutututkijoita 2000-luvun alussa. Uuden maaseudun tutkimusryhmä selvitti esimerkiksi yhdistelmäpalveluiden mahdollisuuksia (Mäntylä 2001), toiveita maaseudun minimipalveluista
(Mäntylä 2003) sekä maaseudun asukkaiden näkemyksiä valtion ja kuntien palvelujen muu-
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toksesta (Leinamo 2015). Etsimme myös toivon näkymiä tutkimalla esimerkiksi maaseudun
monialayrittäjyyden mahdollisuuksia (Riusala-Siirilä 2009).
Kehitimme metodiikkaa, jonka avulla maaseudulla voitaisiin tunnistaa kysyntäperustaisia yrityskeskittymäaihioita. Kutsuimme menetelmäämme mikroklusterianalyysiksi (Leinamo-Katajamäki 2007). Sen soveltaminen oli työlästä, eivätkä esimerkiksi maaseudun paikalliset toimintaryhmät kiinnostuneet siitä, vaikka totisesti yritin innostaa. Yritimme myös
selkeyttää kunnan ja paikallisten toimintaryhmien välistä suhdetta (Katajamäki et al 2006).
Selvitimme suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen jälkeistä maallemuuttopotentiaalia. Tutkimuksemme osoitti, että jopa 100 000 harkitsi maallemuuttoa. (Hunnakko-Palm
2002, Leinamo 2003b). Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut. Eläkeläisten muutto maaseudulle on jäänyt vaimeaksi. Aikanaan tutkimustulos herätti suurta huomiota. Ylsimme jopa
yleisradion valtakunnallisiin pääuutisiin. Maallemuutto on ikuisuusaihe. Viimeksi sen herätti
henkiin koronapandemia; valtamedioissa on alettu näyttävästi pohtia etätyön kautta vilkastuvaa kiinostusta maaseutuasumiseen.
Tutkimme informaatioteknologian mahdollisuuksia maaseudulla. Nykyään sitä kutsuttaisiin maaseudun digiloikan mahdollisuuksien luotaamiseksi. (Tyynelä 2001) Osallistuimme maaseutupolitiikan sisällöstä käytävään keskusteluun (esimerkiksi Katajamäki et al
2001). Teimme joitakin kylätutkimuksia (Alaviitala 1998a ja 1998b). Erittelimme maaseudun pitkän aikavälin muutosta. (Katajamäki 1991, 1999a, Leinamo 2003a).
Tuotimme aineistoa aluekehitystrategioihin (Wuori 1994, Katajamäki 1994, 1999a, 2006,
2009a, 2009c; Katajamäki.-Lundström 2012). Arvioimme aluekehitysvälineiden vaikutuksia (Salmi 2003). Erittelimme etätyötä maaseudun uusien työmahdollisuuksien edistäjänä
(Leinamo 2009). Teimme tutkimusta maaseutuyrittäjien tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämisestä (Rissanen et al 2001). Pureuduimme maaseudun jätevesikysymyksiin (Hyttinen
et al 2006). Tutkimme maahanmuuttajien kotouttamista maaseudulle (Martin et al 2013).
Rakensimme yhteistyötä Uumajan yliopiston aluetutkijoiden kanssa (Katajamäki 2003).
Kiinnostuimme myös maaseudun uusien kauppakeskittymien vaikutuksista. Niitä on
syntynyt erityisesti ABC-ketjun suurasemien ympärille. Suuryksiköt ovat syrjäyttännet pieniä paikallisia huoltoasemia. Tästä on seurannut surullisia yrittäjäkohtaloita. Kaavoitusprosessit ovat olleet epäselviä. Toisaalta uudet maaseudun kauppakeskittymät ovat nuorisolle
merkittäviä sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja. (Mäntylä et al 2011).
Vuosituhannen vaihteen jälkeen alkoi keskustelu Suomen hajautuneen yhdyskuntarakenteen ympäristölle aiheuttamasta rasitteesta. Alettiin vaatia yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Sen nimissä uudisrakentamista haja-asutusaluelle haluttiin rajoittaa. Maaseudun
asukkaita leimattiin ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiksi.
Käynnistimme tutkimuksen selkeyttääksemme tilannetta. Kävi ilmi, että populistinen
väite ei pidä paikkaansa. Todellisia ympäristön rasittajia ovat keskiluokkaiset kaupunkilaiset,
jotka lentävät lomasilleen useita kertoja vuodessa. Väite maaseudun asukkaiden aiheuttamasta ympäristörasituksesta osoittautui liioitteluksi. (Siirilä et al 2013).

YKSILÖPERUSTAISEN MAASEUTUPOLITIIIKAN EDISTÄMISYRITYS
Tutustuin jo 1980-luvulla pienen eteläpohjalaisen Soinin kunnan elinkeinoasiamieheen
Martti Laasasenahoon. EU-jäsenyyden jälkeen Laasasenenaho oli työssään huomannut, että
suuret ohjelmalliset kokonaisuudet eivät tuottaneet toivottua tulosta. Yrityksiä ei syntynyt,
työllisyys ei kohentunut. Toimeliaisuus jatkui, kun onnistuttiin kehittämään uusi projekti;
projekti pelasti projektin. Laasasenaho päätteli, että EU:n rakennerahastojen kustannukset
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ja hyödyt eivät olleet kohdallaan. Hän kysyi perustavanlaatuisesti: saavutettaisiinko parempi
tulos, jos projektiorganisaatioiden sijasta tuettaisiin suoraan yrittäjiksi aikovia?
Laasasenaho alkoi pohtia yksilöperustaisen kehittämispolitiikan mahdollisuutta. Hän
käynnisti kotikunnassaan Soinissa noin kymmenen vuotta kestäneen prosessin: hän ideoi ja
organisoi sekä keräsi aineistoa ja kokemuksia. Syntyi käsikirjoitus, joka hyväksyttiin Aalto
yliopistossa tuotantotalouden väitöskirjaksi vuonna 2010. Olin Laasasenahon vastaväittäjä.
(Laasasenaho 2010).
Väitöksen jälkeen tein yhteistyötä Laasasenahon ja hänen ohjaajansa professori Ilkka
Kaurasen kanssa. Kirjoitimme yhteisen artikkelin yksilöperustaisesta kehittämisestä Maaseudun uusi aika -lehteen. Itse yritin sanomalehtiartikkeleilla herätellä kiinnostusta uudesta
tavasta edistää erityisesti maaseutuyrittäjyyttä. (Laasasenaho et al 2010).
Yritin osoittaa, että ohjelmaperustaisen kehittämispolitiikan hallintomenettelyt ovat elämälle vieraita ja hankkeiden toteuttajia orjuuttavia. Käytäntö suosii ammattimaisia projektimaakareita, jotka osaavat tehdä oikeilta näyttäviä hankehakemuksia. He hallitsevat muodolliset hallintokäytännöt ja osaavat näyttää uskottavan näköisiä tuloksia, joille ei kuitenkaan
ole vastinetta reaalimaailmassa. Olisi aika puhkaista projektikupla.
Ilmeisesti puheet yksilöperustaisesta kehittämispolitiikasta osuivat herkkään kohtaan.
Jos siihen todella siirryttäisiin, sulkeutuisi hunajapurkki liian monilta itsensä korvaamattomiksi kokevilta projektiorganisaatioilta. Kehittämispolitiikan suuri yksinkertaistaminen
vähentäisi myös oleellisesti EU:n aluekehityksestä vastaavan pääosaston DG Region painoarvoa. Arvovallan ja taloudellisten etujen varjeleminen on ilmeisesti tärkeämpää kuin paremman vaikuttavuuden tavoittelu, koska idea yksilöperustaisesta maaseudun kehittämispolitiikasta ei ole edennyt
Tilanne jatkuu muuttumattomana. Projektien rukousmylly pyörii. Pyhät sanat “innovation”, “smart specialisation”, “triple helix” ja “sustainability” täyttävät projektihakemukset.
Uusia käsitteitä samoille ilmiöille keksitään tarpeen mukaan, jotta illuusio uudistumisesta
säilyy.

SUURENTUVIEN KUNTIEN DEMOKRATIAVAJEEN TUNNISTAMINEN
Suomessa on 1990 –luvulta alkaen ollut tavoitteena suuremmat kunnat. On syntynyt uudenlaisia suurkuntia: laajojen maaseutualueiden ja kaupunkiytimen yhdistelmiä. Käynnistimme
tutkimuksia kuntaliitosten vaikutuksista maaseutualueiden näkökulmasta. Kävi ilmi, että
suurkuntien laita-alueiden asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa lähipalvelujensa kohtaloon
ovat olemattomat. Reuna-alueiden asukkaiden äänet eivät riitä oman kulmakunnan ehdokkaan saamiseen valtuustoon.
Tutkimme myös kuntaliitosten pitkän aikavälin vaikutuksia maaseutualueiden kannalta.
Lähtökohtana oli vuonna 1979 valmistunut tutkimukseni 1970-luvun alun kuntaliitoksista ja
sen tutkimusalueet. Osoitimme, että kuntaliitokset olivat kiihdyttäneet keskittymiskehitystä
ja vähentäneet uuden kunnan laita-alueiden asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. (Katajamäki 1979, Leinamo 2004 ja 2010, Metsälä-Leinamo 2013).
Tutkimustulostemme perustalta osallistuin aktiivisesti toimivaltaisesta kaunnanosahallinnosta käytävään keskusteluun. Erityisen kiinnostunut olin aluelautakunnista. Teimme
myös yhteistyötä Uumajan yliopiston tutkijoiden kanssa; yritimme välittää suomalaiseen
keskusteluun kokemuksia Ruotsin aluelautakunnista. Toistaiseksi kiinnostus toimivaltaiseen
kunnanosahallintoon ja suoran kansalaisvaikuttamisen välineisiin on Suomen kunnissa ollut
laimeaa. (Katajamäki 2008a, 2008b, 2009b, Lundström-Katajamäki 2009).

31

32

VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE − KONKREETTISET UTOPIAT PAIKKAPERUSTAISEN POLITIIKAN EDISTÄJINÄ
HANNU KATAJAMÄKI

KEHÄ UMPEUTUU
Uuden maaseudun tutkimusryhmä alkoi hiljentyä, kun minut vuoden 2012 alussa valittiin
Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan päätoimiseksi dekaaniksi. Muutamia julkaisuja
vielä tuli aktiivikauteni jälkeen (esimerkiksi Leinamo 2015, Leinamo-Voutilainen 2017).
En osaa arvioida, kuinka hyvin onnistuimme. Yritys oli kova ja innostuksen hetket maagisia. Parhaimmillaan oli tunne, että emme anna merkityksiä tapahtuneelle, vaan näytämme
suuntaa. Kuljemme etumaastossa.
Ehkä tunnistimme maaseudun uskottavia mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan kysyntään. Ehkä osoitimme kysyntälähtöisen maaseutupolitiikan välttämättömyyden. Ehkä osoitimme, että mekaaniset hallintoratkaisut, jotka eivät tunnista maaseudun vaihtelevuutta ja
esimerkiksi etäisyyksiin liittyviä realiteetteja, johtavat maaseudun asukkaiden epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja heidän syrjimiseensä asuinpaikan perusteella. Ehkä edistimme modernia maaseutumielikuvaa. Ehkä osoitimme, että uuden maaseudun konkreettinen utopia
on mahdollinen.
Uuden maaseudun tutkimusryhmän elinkaaren huipennus oli vuoden 2009 elokuussa.
Voitettuamme avoimen kilpailun saimme järjestettäväksemme 17.– 21.8.2009 yhteistyössä
Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa European Society for Rural Sociologyn joka toinen
vuosi järjestettävän pääkonferenssin. Otsikkona oli ”Re-inventing the Rural Between the
Social and the Natural”. Tapahtumaan osallistui noin 500 tutkijaa eri puolilta maailmaa,
maaseututkimuksen kansainvälinen kärki. Ei tällaista konferenssia mihin tahansa anneta.
Järjestäminen kertoi kansainvälisen tiedeyhteisön arvostuksesta sekä Vaasan kaksikielisen
yliopistoyhteisön voimasta.
Aloitteeni maaseutututkimuksen ottamisesta Vaasan yliopiston profiloitumisen yhdeksi
teemaksi kohtasivat yliopiston johdossa hämmennystä ja kiusaantunutta kehonkieltä. Mahdollisuus edetä maaseututkimuksen kansainväliseksi huippuyliopistoksi jätettiin käyttämättä. Aluetieteen professuuri, erityisalana maaseutupolitiikka ja maaseudun strateginen kehittäminen lakkautettiin jäädessäni vuonna 2016 eläkkeelle.
Ilokseni olen huomannut, että perinne ei ole sittenkään katkennut. Vaasan yliopistosta tulee edelleen mielenkiintoista maaseutututkimusta. Tutkimukset paikkaseksikkyydestä
ja maaseudun digitalisaatiosta kantavat uuden maaseudun konkreettista utopiaa eteenpäin
(esimerkikisi Honkaniemi-Luoto 2016; Honkaniemi et al 2099. Työ valtakunnallisen maaseutupolitiikan parissa jatkuu (esimerkiksi Luoto 2018; Siirilä-Eckhardt 2021). Väitöskirjoja
ilmestyy (Kujala 2021).
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KUMPPANUUSYHTEISÖT
Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995 maassamme oli massatyöttömyys. Pahimmillaan työttömiä oli 1990 -luvun puolivälissä 530 000. Makrotalouden keinot eivät nujertaneet suurtyöttömyyttä. Euroopan unionista tihkui tietoja paikallisyhteisöihin kiinnittyvistä toimintavoista, joiden avulla kansalaisjärjestöjen, työnantajien ja julkisen sektorin olisi
mahdollista yhdessä toteuttaa työttömyyttä vähentäviä toimia.
Martti Ahtisaari aloitti presidenttinä vuonna 1994. Kampanjansa aikana hän oli luvannut
tarttua työttömyyteen. Hän asetti korkean tason työllisyystyöryhmän pohtimaan työttömyyden vähentämistä (Työministeriö 1994). Myös tämän prosessin aikana alettiin keskustella
paikallisista työllisyyspolitiikan välineistä.
Synkän työttömyyden vuosina 1990-luvun puolivälissä Suomessa syntyi ajatus kumpanuuteen perustuvasta paikallisesta toimintatavasta. Perustettiin kumppanuushanke. Tämä
on kertomus yrityksestä käynnistää paikkaperustainen työllisyyspolitiikka 1990-luvun Suomessa. Olin mukana.

TOIMINNASSA OPITTU, HILJAINEN TIETO
Valtakunnalliset toimenpiteet ja keskitetyt ratkaisut epäonnistuivat 1990-luvun alun Suomessa oleellisimmassa: massatyöttömyys ei nujertunut, pitkäaikaistyöttömyys juuttui laajaksi, uudet työpaikat olivat usein tilapäisiä, osa-aikaisia ja keikkaluonteisia. Pysyvä palkkatyö
oli yhä harvempien oikeus (vrt. Julkunen-Nätti 1994, Suikkanen 1996).
Suomi ei ollut ainoa epäonnistuja. Myös muissa EU-maissa vanhat keinot olivat tehottomia. Makrotaloudellisilla ja yleissitovilla ratkaisuilla ei enää syntynyt entiseen tapaan
työpaikkoja. Inflaatio saattoi pysyä maltillisena, korot kurissa ja markkinavoimat lempeinä.
Bruttokansantuotekin ehkä pulskistui. Työpaikkoja ei kuitenkaan tullut, ei tarpeeksi. Työn
tuottavuus kasvoi nopeasti: yhä enemmän tavaroita ja palveluja pystyttin tuottamaan yhä
vähemmällä määrällä ihmisiä (ks. lähemmin Julkunen 1997; Rifkin 1997).
Globalisaatio oli viemässä talouden prosessit tasolle, jossa perinteisten kansallisten instituutioiden oli aikaisempaa vaikeampi toimia. Tilanteeseen reagoitiin kaksijakoisesti: yhtäältä
yritettiin sopia uusista ylikansallisista pelisäännnöistä esimerkiksi EU:n piirissä ja toisaalta
tavoiteltiin uutta paikallista näkökulmaa. Paikallisia ratkaisuja korostavan keskustelun keskiössä oli 1990-luvulla yhdysvaltalainen tutkija Charles F. Sabel.
Sabel väitti, etteivät perinteiset instituutiot ja edustuksellinen demokratia enää yksin riitä ratkaisemaan globalisoituvan talouden työttömyyden ongelmia. Sabel peräsi osallistuvaa
demokratiaa. Tällä hän tarkoitti kaikille avoimia foorumeita, joissa käytyjen keskustelujen
perusteella tehdään päätöksiä. Pohdinnat puntaroivasta eli deliberatiivisesta demokratiasta
alkoivat toden teolla Suomessa vasta noin kymmentä vuotta myöhemmin, mutta jo 1990-luvulla oivallettiin laajemman demokratian tärkeys.
Sabelin ajatuksena oli, että yhteiskunnan nopeasti muuttuvia tilanteita ei enää pystytä
hallitsemaan muodollisin säännöin, esimerkiksi lainsäädäntö laahaa toivottomasti muutoksen jäljessä. Sabelin ydinkäsite on toiminnassa opittu tieto (tacit knowledge). Puhutaan myös
hiljaisesta tiedosta. Sitä kertyy ainoastaan niille, jotka ovat osallisia. Jotta toiminnassa opittu
tieto vaikuttaa, on kaikkien asianosaisten voitava osallistua päätöksentekoon. Edustukselli-
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sen demokratian pahimmaksi puutteeksi Sabel arvioi, ettei päätöksentekijöillä ole toiminnassa opittua tietoa. (Saikkonen 1998).
Pohdinnat paikallisten osapuolien yhteisisistä ponnistuksista työllisyyden parantamiseksi nousivat 1990-luvulla laajalla rintamalla kaikkien kehittyneiden markkinatalousmaiden
keskustelujen keskiöön. Myös Suomessa liityttiin 1990-luvun puolivälissä kansainvälisen
keskustelun suureen virtaan. Paikallisuuden uusi nousu liittyi globalisaatioon. Pelkona oli
jo tuolloin, että paikallisyhteisöt jäävät globalisaation jalkoihin, ellei paikallinen kansalaisyhteiskunta aktivoidu. Myöhempi kehitys on osoittanut tämän tulkinnan paikkansa pitävyyden.
EU:ssa, kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö OECD:ssa ja kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa virisi 1990-luvulla vilkas keskustelu paikallisten työllisyysstrategioiden mahdollisuuksista. Jospa paikallisen toimeliaisuuden tuloksena syntyisi uusia
avauksia. Jospa paikalliset osapuolet yhdessä saisivat työllisyyden langoista kiinni. Ehkä valtakunnallisten työllisyysohjelmien katvealueilta löytyy sellaisia työllistymisen ja yrittämisen
mahdollisuuksia, jotka ainoastaan paikalliset toimijat huomaavat ja pystyvät yhdessä toteuttamaan.
Näkemykset eivät omassa piirissä rikastu ja asioiden yhdistelyyn perustuvat oivallukset
jäävät syntymättä. Suomessa todettiin, että ei ole kokemuksia työttömien yhdistysten, yrittäjäyhdistysten, ammattiliittojen paikallisosastojen, viljelijäjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen,
uskonnollisten yhteisöjen, oppilaitosten ja viranomaisten käytännön yhteistyöstä oman paikkakuntansa työttömyyden vähentämiseksi.
Mikseivät erilaisia näkökulmia edustavat ihmiset voisi istua saman pöydän ääreen pohtimaan työttömyyden vähentämistä ? Voisiko paikallisten osapuolten tasavertainen yhteistyö
eli paikallinen kumppanuus tiivistää toiminnassa opitun tiedon toteuttamiskelpoisiksi paikallisen tason työllisyysohjelmiksi ? Olisiko paikkaperustainen työllisyyspolitiikka mahdollista ?

KOMMUNIKATIIVISUUDEN IDEA
Paikkaperustainen yhteistyö, paikallinen kumppanuus liitettiin 1990-luvulla kommunikatiivisen suunnittelun ideaan. Siinä hyväksytään erilaiset tavat tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Eri tahojen edustajat pohtivat yhdessä niiden merkityksiä, asettavat tavoitteita ja etsivät
keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on todellisuus, jossa eletään yhdessä,
mutta eri tavoin ja erilaisin tulkinnoin. Taustalla on Jürgen Habermasin kommunikatiivisen
toiminnan teoria. Tavoitteena on saada osapuolien erilaiset ”elämismaailmat” kohtaamaan,
ymmärtämään toistensa erilaisuutta ja oppimaan toisiltaan.
Kommunikatiivinen suunnittelu tähtää yhteisymmärryksen löytymiseen. Välttämättä
ei tarvita kaiken kattavia suuria päämääriä ja ideaaleja. Kommunikatiivinen suunnittelu on
prosessi, jossa huomio kiinnitetään vuorovaikutuskanavien avaamista estävien tekijöiden
poistamiseen ja sitä kautta syntyvien uusien oivallusten syntymisen. Tavoitteena on yhteisen
oppimisen käynnistäminen ja yhdessä tekeminen. Nyttemin on alettu myös puhua tekemisen demokratiasta (Kuisma 2013).
Markku Sotaraudan mukaan....” parhaimmillaan kommunikatiivinen suunnittelu luo
kestävän pohjan ymmärtää sitä moninaista arvojen ja tavoitteiden kenttää, jossa aluetta kehitetään” (Sotarauta 1996:148). Kommunikatiivinen suunnittelu on poliittista sanan syvimmässä merkityksessä, ei puoluepolitiikkaa, vaan yhteisten asioiden hoitamista.
Kommunikatiivisen suunnittelun pahin ansa on liiallinen luottamus asioiden etenemisestä, kun eri osapuolten väliset vuorovaikutuskanavat on saatu avatuiksi ja kanssakäymisen
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foorumit perustetuiksi (Sotarauta 1996: 149). Puheesta ja vuorovaikutuksesta voi tulla itsetarkoitus. Asioiden sisältö ja suunta hämärtyvät. Kommunikatiivinen suunnittelu edellyttää
osallistujilta kurinalaisuutta, on oltava asioissa jämpti. Parhaimmillaan kommunikatiivisen
prosessin perustalta voi syntyä toimintakykyinen eri osapuolien yhteistyöhön perustuva toimintatapa eli regiimi, joka täydentää ja vahvistaa kunnallista demokratiaa.

OECD:N JA EU:N PAIKKAPERUSTAISEN TYÖLLISYYSPOLITIIKAN PERINNE
OECD:n piirissä paikallista taloutta ja työllisyyttä kehittävällä LEED-ohjelmalla oli jo
1990-luvulla vakiintunut asema. Siinä arvioidaan paikallisia työllisyysohjelmia ja levitetään
tietoa onnistuneista hankkeista. Euroopan unionissa paikallinen aloitteellisuus on ollut työllisyyspoliittisten korostusten yksi kulmakivi vuodesta 1993 lähtien, jolloin julkaistiin kasvua,
kilpailukykyä ja työllisyyttä käsittelevä valkoinen kirja, komission legendaarisen puheenjohtajan Jacques Delorsin työllisyyspoliittinen testamentti.
Firenzessä vuoden 1996 keväällä järjestetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen linjausten
jälkeen komissio alkoi kannustaa jäsenvaltioita alueellisten työllisyyssopimusten tekemiseen
(”Territorial Employment Pacts”). Silloinen EU.n komissioin puheenjohtaja Jacques Santer
korosti alueellisten ja paikallisten työllisyyssopimusten kehittämisen tärkeyttä Eurooppa
-tason työmarkkinaosapuolille vuonna 1996 lähettämässään kirjeessä (Harjunen 1996:2;
Castrén 1996).
EU:n piirissä käynnistyi 1990-luvun lopussa alueellisten työllisyyssopimusten kokeilu. Siinä oli mukana lähes sata aluetta EU:n eri jäsenvaltioista. Tavoitteena oli pyrkiä…
”korostamaan paikallisen aloitteellisuuden tärkeyttä taistelussa työttömyyttä vastaan, tunnistamaan paikallisten ja alueellisten toimijoiden kohtaamat vaikeudet ja mahdollisuudet
työllisyyden parantamiseksi, panemaan liikkeelle kaikki käytettävissä olevat resurssit integroidun, uusia työllisyysmahdollisuuksia luovan strategian kehittämiseksi sekä paremmin kokoamaan ja koordinoimaan toimenpiteitä työpaikkojen luomiseksi ja säilyttämiseksi ” (Euroopan komissio 1997: 4). Suomesta komission vuonna 1997 alkaneessa pilottikokeilussa oli
mukana seitsemän aluetta.
Euroopan unionin piirissä toimi jo 1980-luvulla useita paikalliseen aloitteellisuuteen innostavia verkostoja. Esimerkiksi LEDA -verkosto (Local employment development action)
perustui kokemusten vaihtoon eri puolilla Eurooppaa tehdyistä paikallisista työllisyysaloitteista. Myös jotkut Euroopan unionin teemallisista kehittämisvälineistä eli yhteisöaloitteista
olivat paikalliseen aloitteellisuuteen perustuvia.
Esimerkki uuden aallon paikkaperustaisuudesta oli Leader –yhteisöaloite. Sen idea oli
kansalaisjärjestöjen, hallinnon ja yritysten muodostamien paikallisten toimintaryhmien
käynnistämiin hankkeisiin perustuva maaseutualueiden kehittäminen. Sittemmin Leader
vakiintui ja sen paikalliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli on edelleen EU:n maaseutupolitiikan keskeinen painotus. Suomessa Leader –toimintatapa onnistuttiin ulottamaan
kaikkia maaseutualueita koskevaksi. Suomi onkin Leaderin edelläkävijä. Sen omaksumista
edisti suomalaisen kylätoiminnan vahva perinne. (Hyyryläinen et al. 2011).
Vuoden 1995 lokakuussa työministeriö ja Suomen Kuntaliitto allekirjoittivat sopimuksen
paikallis- ja seututason yhteistyöstä työllisyyden hoidon parantamiseksi. Sopimuksen tuloksena työhallinto solmi yli kahdensadan kunnan kanssa aiesopimuksen työllisyyden hoidosta. Myös EU:n rahastojen soveltaminen edellytti eri osapuolten yhteistyötä ja paikallisuutta:
partnership ja bottom up tulivat tutuiksi maakuntien miehille ja naisille 1990-luvun lopun
vuosina.
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Ajatus paikallisesta aloitteellisuudesta ei ollut Suomessa pelkästään OECD:n ja EU:n tuomaa. Suomalaisen yhteistoiminnan juuret ovat perinteisessä yhteistoiminnassa: talkoissa ja
kökissä. Jo 1970-luvulla puhuttiin työllisyys- ja aluepoliittisissa keskusteluissa paikallisesta
aloitteellisuudesta. Kunnan asema on kansainvälisessä katsannossa Suomessa poikkeuksellisen vahva. (Hyyryläinen et al 2011).

IRLANNIN KUMPPANUUSYHTIÖT INNOSTIVAT3
Irlannin paikkaperustaiset kokeilut herättivät huomiota 1990-luvun lopun Suomessa. Irlannissa perustettiin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi kumppanuusyhtiöitä. Niiden työskentelyyn osallistuivat työnantajien, työntekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten
edustajat. Lähtökohtana oli sitoutuminen ja paikallinen asiantuntemus.
Irlannissa solmittiin vuonna 1988 hallituksen sekä työnantajia ja työntekijöitä edustavien
järjestöjen välillä sopimus maan talouden kehittämisestä. Työllisyyden kohentamiseksi sekä
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi Irlannin hallitus ja työmarkkinaosapuolet sopivat
vuonna 1991 ohjelmasta talouden ja sosiaalisten olojen edistämiseksi. Ohjelman nimi oli The
Programme for Economic and Social Progress, PESP. Sisältönä oli paikalliseen aloitteellisuuteen perustuva toiminta pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi. Toteuttajiksi perustettiin
12 alueellista kumppanuusyhtiötä.
Kumppanuusyhtiöiden toiminnan ydin oli työttömyyden vähentäminen paikallisia resursseja uudelleen organisoimalla. Tämä tapahtui työnantajien, työntekijöiden, työttömien
ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön avulla. Kumppanuusyhtiöillä oli vapaat kädet toimia. Toimintatavat ja toiminnan painotukset vaihtelivat alueiden ja osallistujien mukaan.
Kumppanuusyhtiöiden toimintaa rahoitti ja koordinoi valtakunnallinen Area Development Management (ADM) yhtiö. Sen tehtävänä oli EU:n ja valtion määrärahojen osoittaminen kumppanuusyhtiöille. ADM ei kuitenkaan ollut pelkkä hallinnoija ja kontrolloija: se tuki
kumppanuusyhtiöiden toimintaa olemalla niiden henkilökunnan opastaja sekä levittämällä
tietoa ja uusia ideoita kumppanuusyhtiöiden toiminnan käyttövoimaksi. ADM esimerkiksi
julkaisi paikallisen kumppanuuden käsikirjan.
Suomen kannalta Irlannin paikallisen kumppanuuden kokeiluista tiivistyivät 1990-luvun lopussa seuraavat huomiot:
1. Irlannista ei ollut näyttöä kumppanuuden menestyksellisestä toiminnasta ilman runsasta
ulkopuolista rahoitusta. Irlannin kumppanuuden merkitystä paikallisen toiminnan ylivertaisena menestyjänä liioiteltiin.
2. Irlannin paikallishallinto on oleellisesti heiveröisempi kuin Suomessa. Kumppanuuden
oli siellä helpompi löytää sijansa kuin Suomessa.
3. Irlanti pystyi hyödyntämään EU:n rahoitusmahdollisuuksia erittäin tehokkaasti, ja siinä
kumppanuus toimi yhtenä välineenä. Mutta esimerkiksi Suomen näkökulmasta voitaisiin kysyä, oliko Irlannin kumppanuus lopulta muuta kuin paikallishallinnon kehittymättömyyttä tilkitsevä menettely ?
4. Area Developoment Management (ADM) tuki kumppanuusyhtiöiden toimintaa. Paikkaperustaisen kumppanuuden eteneminen edellyttää ADM:n kaltaista tehokasta asiantuntijaorganisaatiota.
3 Tämä kappale perustuu julkaisuihin Katajamäki 1996 ja Katajamäki 1998b
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5. Kumppanuuden tie on pitkä. Aidon paikkaperustaisen kumppanuuden muotoutuminen
kestää useita vuosia. Näin siitäkin huolimatta, että Irlannissa kumppanuus sai runsaat
rahalliset resurssit ja kevyen hallintomenettelyn.
6. Tärkein viesti Irlannista Suomeen oli toimintatapa. Avautuuko Suomessa uusia ovia, jos
paikalliset osapuolet yhdessä pohtivat oman alueensa kehittämistä ? Jos kumppanuus
saadaan toimimaan, niin paraneeko esimerkiksi työllisyysmäärärahojen vaikuttavuus ?
Sitoutuvatko myös yritykset paikkaperustaiseen toimintatapaan ? Kehittyykö uusia kansalaisvaikuttamisen tapoja, edistyykö suora demokratia ?

SUOMEN PAIKALLISEN KUMPPANUUDEN KOKEILU
ÄHTÄRIN PILOTTI
Ähtäri on pieni kaupunki Vaasan ja Jyväskylän puolivälissä. Matti Pekkanen (1925-2004)
oli kotoisin Ähtäristä. Hän oli legendaarinen työmarkkinamies, joka edelleen muistetaan
pekkaspäivistä. Hän oli Martti Ahtisaaren presidenttikauden alkaessa jo eläkkeellä ja vietti
paljon aikaansa Ähtärinjärven rannalla sijainneella huvilallaan.
Presidentti Ahtisaari kutsui Matti Pekkasen työllisyystyöryhmänsä puheenjohtajaksi.
Työryhmän mietintö sisälsi monia hyviä asioita, ei pelkästään makrotason linjauksia, vaikka
painotus niissä olikin. Yksi niistä oli näkemys paikallisen aloitteellisuuden tärkeydestä työllisyyden hoidossa. (Työministeriö 1994). Tästä Matti Pekkanen puhui Ähtärin silmäätekeville.
Ja asia jäi itämään.
Vuoden 1995 alkusyksyllä Ähtärin kaupunginjohtaja Lea Tolonen otti yhteyttä minuun.
Hän oli kuullut Irlannin kumppanuusyhtiöistä ja tutustunut Keski-Euroopassa käytävään
keskusteluun paikallisista työllisyysstrategioista. Miksei Ähtärissä voitaisi kokeilla paikallista
kumppanuutta, etsiä suomalaista sovellutusta, aloittaa prosessi ?
Silloisen Vaasan läänin työvoimapiirin toimisto ja työministeriö myönsivät johtamalleni
Vaasan yliopiston tutkimuslaitokselle määrärahan Ähtärin kumppanuuskokeilun käynnistämiseen ja siitä raportoimiseen. Ähtärissä aloitettiin kumppanuuden tunnustelu vuoden 1996
keväällä. Moninaisten vaiheiden kautta Ähtäriin perustettiin vuoden 1996 kesällä kumppanuusyhteisö. Otettiin käyttöön käsite ”yhteisö”, koska sen arvioitiin kuvaavan ”yhtiötä”
paremmin toiminnan sisältöä. Kumppanuusyhteisössä on kysymys paikallisten osapuolten
toimintatavasta: yhteistyön ja solidaarisuuden kulttuurista. (Katajamäki 1996).
Vuoden 1996 syyskuussa Ähtärissä järjestettiin seminaari ”Uuteen kumppanuuteen”. Siihen osallistui myös Martti Ahtisaari, työmarkkinajärjestöjen merkkihenkilöitä ja runsaasti
kansalaisaktiiveja. Oma esiintymiseni oli ikimuistoinen. Muutaman metrin pääsä istui Martti
Ahtisaari komeasti topatussa nojatuolissa ja hänen takanaan monisatapäinen yleisö epämukavilla kuppi-istuimilla.
Tunnelma tilaisuudessa oli innostunut. Seminaarin tauoilla keskustelin omatoimisuusprojektien edustajien kanssa. Silmät säihkyivät: onko nyt alkamassa jotakin sellaista, johon
me olemme uskoneet ja jota on niin kauan vähätelty. Uuteen kumppanuuteen -seminaari sai
kosolti julkisuutta radiossa, televisiossa ja lehdistössä. Kumppanuus kiinnosti, toivon näkymät kiinnostivat, jokin liikahti. Jotakin käynnistyi Ähtärissä, jotakin tärkeää.
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SELVITYSMIES RAIMO HARJUSEN TYÖ
Silloisen Vaasan läänin työvoimapiirin päällikkö Raimo Harjunen sai työministeriöltä
22.5.1996 toimeksiannon. Tehtävänä oli tehdä 30.9.1996 mennessä ehdotus ... ”paikallista
aloitteellisuutta edistävistä toimenpiteistä pitäen silmällä erityisesti työmarkkinoilla kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevien ikääntyneiden ja heikosti koulututettujen pitkäaikaistyöttömien työllistämistä” (Harjunen 1996, esipuhe).
Kukaan ei Harjusen selvitystyön aikana tyrmännyt täysin kumppanuuden ideaa. Tästä
rohkaistuneena Harjunen päätyi esittämään kumppanuuden Suomen mallin: vuoden 1997
alussa käynnistettäisiin kolme vuotta kestävä paikallisen kumppanuuden kokeilu. Siihen valittaisiin noin 20 paikkakuntaa. Kokeilun kautta ...”kumppanuus nostetaan näyttävästi työllisyydenhoidon polttopisteeseen ja käynnistetään paikalliseen yhteisvastuuseen perustuva
kansanliike työttömyyden nujertamiseksi” (Harjunen 1996: 10).
Asiat etenivät Harjusen kaavailujen mukaisesti. Vuoden 1997 alussa aloitettiin 26:lla
paikkakunnalla paikallisen kumppanuuden kokeilu. Asetelma oli monipuolinen ja antoi
mahdollisuuden arvioida luotettavasti uuden paikkaperustaisen toimintatavan mahdollisuuksia Suomessa.

SUOMEN PAIKALLISEN KUMPPANUUDEN KOKEMUKSIA4
Paikalliseen kumppanuuteen osallistuttiin oman edunvalvonnan näkökulmasta. Varmistettiin, ettei kumppanuus omi mitään sellaista, joka kuuluu meidän reviiriimme. Kumppanuuteen sitoutuminen oli nimellistä. Uusi toimintapa oli vielä 1990-luvulla liian vaativa
Suomeen, jossa oli totuttu täsmällisiin hallintosektoreihin ja erilliseen toimintaan. Oman
paikallisyhteisön aito kehittäminen yhdessä ei onnistunut. Yhdentävä, horisontaalinen kehittämispolitiikka ei toiminut.
Kumppanuusyhteisöjen palkattujen vetäjien vastuulle tuli liian paljon tehtäviä. Vetäjien tuli ideoida, suunnitella, panna täytäntöön ja seurata. Kumppanuusyhteisöille perustetut
paikallisia osapuolia edustaneet ohjausryhmät arvioivat olevansa vetäjien toiminnan valvojia. Mentaliteettina oli, että jos tuloksia ei tullut, vetäjä oli vastuussa. Yhteisvastuuta oman
paikallisyhteisön kehittämisestä ei kyetty ottamaan. Kommunikatiivisuus tosin eteni hiemn
yhteistä kahvittelua pidemmälle, mutta regiimejä ei muodostunut.
Hankkeen aikana kuitenkin tehtiin oivalluksia. Merkittävä uuden toimintavan mahdollisuuksien pohtija oli Mikkelin kumppanuusyhteisön vetäjä Kari Kangaspunta. Hän erotti
kumppanuudessa kolme tasoa: näennäiskumppanuuden, kumppanuussaarekkeet ja paikallisen kumppanuuspolitiikan (Kangaspunta 1998).
Näennäiskumppanuuden tasolla käynnistetään yhteisiä hankkeita. Yleensä jokin organisaatio on aloitteentekijä, ja se myös haluaa suvereenisti päättää hankkeen sisällöstä, mutta
rahoittajan vaatimusten vuoksi kutsutaan eri tahojen edustajia ohjausryhmään. Parhaimmillaan ohjausryhmän jäsenet sitoutuvat edistämään hanketta, mutta yhteiseen tavoitteeseen
pyrkivästä toiminnasta ei ole kysymys.
Näennäiskumppanuuteen liittyy usein myös reviiriajattelu ja eri osapuolten edunvalvonta. Yhteisessä hankkeessa ollaan mukana varmistamassa, ettei se uhkaa omia pyrkimyksiä.
Useimmilla kumppanuuskokeilun paikkunnilla syntyi hankkeita, jotka täyttivät näennäiskumppanuuden kriteerit. Yhteistyötä tehtiin, koska rahoituksen saaminen sitä edellytti. Hankerahoituksen päätyttyä asetelma hajosi.
4 Teksti perustuu vuonna 1998 ilmestyneeseen kumppanuuden arviointitutkimukseen. Tutkimuksessa olivat
mukana kaikki hankkeen 26 paikkakuntaa (Katajamäki 1998b).
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Kumppanuussaarekkeiden tasolla syntyy ryhmiä ja verkostoja, joilla on aidosti samanlainen
tavoite organisaatioista riippumatta. Tehdään esimerkiksi yhdessä työtä syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten auttamiseksi.
Paikallisen kumppanuuspolitiikan tasolla on syntynyt yhteinen tahto, kumppanuuden
aate. Tuloksena tästä on laadittu yhdessä toimenpideohjelma ja sitouduttu yhteiseen toimintapolitiikkaan. Mukana ovat kaikki paikkakunnan tähdelliset osapuolet yrittäjistä kansalaisjärjestöihin. Syntyy yhteisiä hankkeita, jotka eivät ole riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta.
Paikalliseen kumppanuuspolitiikkaan liittyy myös luova kumppanuus (Hyyryläinen–
Luostarinen 1997), jossa osataan yhdistää olemassa olevia aineksia uudella tavalla. Luova
kumppanuus synnyttää paikallisia regiimejä, jotka täydentävät ja vahvistavat perinteistä
kunnallista demokratiaa. Lähellekään tätä vaihetta ei paikallisen kumppanuuden kokeiluissa
1990-luvulla ylletty.
Etenkin pienillä paikkakunnilla kumppanuuden käytännön kehittymistä heikensivät
vuosien varrella kertyneet ristiriidat ja eripurat. Kumppanuus typistyi liian konsensushakuiseksi. Riitojen raatoja ei haluttu kaivella ja kumppanuus oli niin kohteliasta, ettei todellisia
aloitteita tohdittu tehdä. Vastaavia tuloksia saatiin myös muissa 1990-luvun uusia yhteistyöasetelmia tavoitelleissa hankkeissa (esimerkiksi Katajamäki-Rajakallio 1991).
Suurilla paikkakunnilla kumppanuuden osapuolet tunsivat toisensa yllättävän huonosti. Kumppanuuden vetäjät joutuivat tekemään paljon työtä yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja henkilöverkostojen luomiseksi. Osoittautui, että 1990-luvulla suomalainen yhteiskunnata oli hyvin lokeroitunut ja sektoreihin eristäytynyt. Yritysten ja julkisen sektorin
vuoropuhelu oli alkutekijöissään. Kansalaisjärjestöjen merkitystä ei yhteistyöastelmissa tunnistettu eikä tunnustettu.

TARINAN OPETUS
Kumppanuuden paras saavutus oli kumppanuus itse: idea uudesta toimintatavasta, jossa
työttömät, työnantajat, viranomaiset sekä oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtivat yhdessä oman paikkakuntansa tulevaisuuden kysymyksiä.
Haparoiva hanke osoitti uuden paikkaperustaisen toimintatavan mahdollisuudet ja vaikeudet. Vaikka konkreettinen utopia ei muuttunut todeksi, kumppanuushanke oli kuitenkin
ensimmäinen vakava yritys toteuttaa uudenlaista paikkaperustaista politiikkaa Suomessa.
Monet inspiroituivat ja idea ehkä jäi itämään.
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POHJANMAAN MAASEUTUPOLIITTTINEN REGIIMI
Pohjanmaan maakunnassa ryhdyttiin 2000-luvun alussa tunnustelemaan laaja-alaisen
maaseutupolitiikan toimintatavan mahdollisuutta. Olin tässä asiassa aloitteellinen. Halusin
tutkia käytännössä uuden laajaaan yhteistyöhön perustuvan toimintatavan eli regiimin muodostamisen logiikkaa.
Pontimena olivat myös kumppanuushankkeen kokemukset. Halusin käynnistää paikkaperustaisen politiikan uuden yrityksen. Maaseutupolitiikka sopi teemaksi hyvin, sillä maaseudun monipuolinen huomioon ottaminen edellyttää syvähenkistä hallinnon, yritysten ja
kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyöasetelmaa.

TAUSTA: LAAJA- JA SUPPEA MAASEUTUPOLITIIKKA
Yhteiskunnassa tehdään suuria ratkaisuja, jotka heijastuvat maaseudulle. Päätöksentekijät
eivät välttämättä aina tiedosta päätösten alueittaisia vaikutuksia. Vaikutukset voivat kuitenkin olla erilaisia maan eri osissa sekä kaupungeissa ja maaseudulla.
Vahvasti maaseutuun vaikuttaneita päätöksiä olivat peruskouluun siirtyminen ja terveyskeskusten perustaminen; kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltion rakentaminen. Siihen liittyi
merkittäviä maaseudulle kohdistuneita työpaikkavaikutuksia. Toiseen suuntaan vaikuttaneista päätöksistä postikonttorien laajamittainen lakkauttaminen, poliisi- ja työvoimapalveluiden keskittyminen, joukkoliikenteen kuihtuminen sekä kyläkauppojen ja kyläkoulujen
vähentyminen ovat kirpaisseet maaseutua.
Maaseutupolitiikan tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin, jotta niiden
seuraukset arvioitaisiin maaseudun kokonaisuuden näkökulmasta. Toisaalta tavoitellaan eri
sektoripolitiikkojen yhteistyötä maaseudun toiminnallisuuden ja kulttuurin edistämisessä.
Näitä pyrkimyksiä kutsutaan laajaksi maaseutupolitiikaksi.
Vähittäinen ponnistelu 1980-luvulta lähtien on ollut pyrkimystä kehittää laajaa maaseutupolitiikkaa. Laajan maaseutupolitiikan tähänastisia kulminaatioita ovat olleet maaseutupoliittiset kokonaisohjelmat. Eduskunnalle annetut maaseutupoliittiset selonteot ovat pyrkineet laajentamaan keskustelua maaseudusta. Tässä ei kuitenkaan ole kovin hyvin onnistuttu,
sillä eduskuntakeskustelu supistuu helposti maatalouspohdinnaksi. Maaseutua tulkitaan
maatalouden kautta. Tämä ei tee oikeutta maaseudun kokonaisuudelle, joka on monien toimintojen, monien ihmisten ja monien kulttuurien mosaiikki.
Laajan maaseutupolitiikan ohella puhutaan myös suppeasta maaseutupolitiikasta. Sen
piirin kuuluvat erilaiset maaseudun kehittämishankkeet, joilla tavoitellaan uusia työpaikkoja, annetaan koulutusta, kohennetaan ympäristöä ja monipuolistetaan kulttuuria. Suppean
maaseutupolitiikan välineet lisääntyivät ja monipuolistuivat Suomen Euroopan unioniin
liittymisen jälkeen. Ulkoisena ilmentymänä tästä ovat olleet kymmenet tuhannet maaseudun
kehittämishankkeet. (Katajamäki et al 2001).
Arvioin 2000-luvun alussa, että maaseudun kokonaisuuden tilanne ei ollut Pohjanmaalla
kohentunut: suppea maaseutupolitiikka ei ollut pystynyt kompensoimaan laajan maaseu-
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tupolitiikan heiveröisyyttä eikä korjaamaan maaseudulle suuntautuvien resurssien vähenemisen ja keskittämisen seurauksina syntyneitä ongelmia. Samaan aikaan maatilojen jatkuva
väheneminen oli kaventanut maaseudun toiminnallista perustaa. Ilman laajan maaseutupolitiikan vahvistumista maaseudun väestö- ja työpaikkakato uhkasivat jatkua.

REGIIMIN PERUSTAMINEN
EPÄVIRALLINEN KESKUSTELUYHTEYS TUOTTAA TULOSTA
Vuoden 2003 loppukesällä Pohjanmaan maakunnassa aloitti toimintansa epävirallinen maaseutukysymyksistä kiinnostunut keskusteluryhmä. Osallistujat olivat valtion aluehallinnon,
maakunnan liiton, Pro Agrian, Pohjanmaan ruotsinkielisen maataloustuottajaliiton (ÖSP),
Leader –ryhmien , Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön edustajia.
Ryhmän keskusteluissa päädyttiin arvioimaan, että laajan maaseutupolitiikan toimintaedellytyksiä on Pohjanmaalla parannettava. Ryhmän jäsenet olivat omissa verkostoissaan
käynnistäneet maaseudun kehittämishankkeita. Itse olin tuohon aikaan valtioneuvoston
asettaman valtakunnallisen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän jäsen. Sen horisontaalista
toimintapaa haluttiin levittää maakuntiin. Keskusteluryhmämme kiteytti, että on yhdessä
löydettävä toimintatapa, joka etsii ja löytää maaseudun uusia mahdollisuuksia.
Todettiin, että erillinen toiminta perinteisissä verkostoissa ei voi jatkua, koska vaarana
olisi ristiriitojen kärjistyminen. Eriseuraisuus alkaisi nakertaa maaseudun kehittämisen sosiaalista pääomaa. Hedelmälliseksi tieksi arvioitiin laajan maaseutupolitiikan vahvistaminen
yhdessä. Päämääräksi asetettiin kumppanuuteen perustuvan laajan maaseutupolitiikan toimintatavan muotoilu. Tätä alettiin kutsua Pohjanmaan maaseutupolitiikan regiimiksi.

MAAKUNNAN SUUNNITELUJÄRJESTELMÄ REGIIMIN VALMISTELUN AIKAAN
Valmistelun lähtökohtana oli vaatimus laajan maaseutupolitiikan regiimin asettumisesta osaksi 2000-luvun alun maakunnallisen kehittämisen järjestelmää. Sen muodostivat ja
muodostavat edelleen maakuntasuunnitelma, maakuntakaava, maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma.
Maakuntaliitot laativat suunnitelmat yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Tärkeä
osa maakunnallisen kehittämisen järjestelmää ovat myös valtion aluehallintoviranomaisten
laatimat oman sektorinsa strategiat ja toimenpideohjelmat.
Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen pohdinta maakunnan kehitysnäkymistä noin 20 vuoden päähän. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka tukee maakuntasuunnitelman päämääriä. Samalla maakuntakaava on ohjeena
kuntien vastuulla olevalle yksityiskohtaiselle maankäytön suunnittelulle.
Maakuntaohjelma on maakuntasuunnitelman tavoitteista johdettu keskipitkän aikavälin
(4 vuotta) suunnitelma maakunnan kehittämisen käytännön toimenpiteiden suuntaamiseksi
ja yhteensovittamiseksi. Maakuntaohjelman toteuttamiseen ei osoiteta erillisiä määrärahoja,
vaan sen tarkoitus on koordinoida toimintaa ja olemassa olevia rahallisia resursseja.
Maakuntaohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu sekä muut maakuntaa koskevat ohjelmat, erityisesti EU:n rakennerahasto-ohjelmat
sekä kansalliset aluekehitysohjelmat.
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Maakuntaohjelman tarkoituksena on osoittaa keskeiset käytännön kehittämistyön painotukset ja sen avulla tulisi koordinoida kunkin maakunnan strategioiden ja kehittämisohjelmien
sisältöjä. Maakuntaohjelmalla ei kuitenkaan ole oikeusvaikutuksia. Maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta keskeistä on sen valmisteluprosessin aikana syntyvä eri osapuolten
yhteisymmärrys ja sitoutuminen. Maakuntaohjelma on yritys edistää horisontaalisen aluekehittämisen regiimiä.
Maakunnallisen kehittämisjärjestelmän suurin ongelma on kehittämisohjelmien ja rahallisten resurssien kohtaamattomuus. Vuoden 2003 aluelainsäädännön uudistuksessa
pulmaa yritettiin ratkaista uuden maakunnallisen ohjelmatyön apuvälineen avulla, jonka nimeksi annettiin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU). Toteuttamissuunnitelman sisältönä on ehdotus maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta
keskeisistä hankkeista sekä arvio niiden rahoittamisesta.
Toteuttamisuunnitelman maakunnan liitto valmistelee yhteistyössä valtion aluehallintoviranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa.
Päämääränä on hahmottaa maakuntasuunnitelman strategiaa ja maakuntaohjelman painotuksia toteuttavat tärkeimmät hankkeet, arvioida niiden edellyttämä rahoitus sekä määritellä
eri osapuolien rahoitusvastuut.
Toteuttamissuunnitelmien lisäksi on mahdollista laatia erillisiä ohjelmasopimuksia. Ne
voivat liittyä erityisesti määriteltyyn kehittämisteemaan. Ohjelmasopimus laaditaan määräajaksi rahoitukseen osallistuvien kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osallistuvien
tahojen kesken. Ohjelmasopimusmenettelyä on käytetty varsin vähän, koska siihen liittyviä
neuvotteluja ja valmistelua pidetään työläinä.
Kussakin maakunnassa on lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) linjaamassa aluekehittämistä ja EU-tukien jakamista. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kunnat,
valtionhallinto sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Maakunnan yhteistyöryhmän alaisuudessa toimii maaseutujaosto. Jaoston tehtävänä on seurata alueellisen maaseutuohjelman toteutumista sekä varmistaa muiden kansallisten ja EU:n rahoittamien ohjelmien yhteensovittaminen maaseudun kannalta tarkoituksenmukaisesti.

REGIIMIN PAIKKA MÄÄRITELLÄÄN
Pohjanmaan maaseutuverkoston keskusteluissa todettiin, että maaseudun kannalta keskeinen elin maakunnan aluekehittämisjärjestelmässä on maaseutujaosto. Valtakunnallisessa
maaseutupolitiikassa oli myös 2000-luvun alussa keskusteltu maaseutujaostoista. Ajateltiin,
että maaseutujaostoista voisi kehittyä maakunnallisia vastineita valtakunnalliselle ministeriöiden ja muiden maaseutuun kytkeytyvien osapuolien Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle.
Tämä ei ollut toteutunut, vaan useimmissa maakunnissa, Pohjanmaan mukaan lukien,
maaseutujaostot olivat tyytyneet hoitamaan hallintotehtäviä. Tämä näkyi myös maaseutujaostojen kokoonpanoissa, joiden ytimenä olivat maa- ja metsätalouden viranomaiset sekä
maa- ja metsätalouden edunvalvontaorganisaatiot. Maaseutujaostot eivät ollleet kehittyneet
maakuntien laajan maaseutupolitiikan foorumeiksi.
Pohjanmaalla ei nähty esteitä maaseutujaoston toimenkuvan ja kokoonpanon laajentamiselle. Vuoden 2003 syksyllä aloitettiin tähän tähtäävä valmistelu. Valmistelu eteni ripeästi
ja vuoden 2004 helmikuussa Maakunnan yhteistyöryhmä teki päätöksen maaseutujaoston
uudesta kokoonpanosta. Laajennetussa maaseutujaostossa olivat edustettuina kaikki Pohjanmaan maaseudun kannalta keskeiset osapuolet. Kokouksia valmisteli eri osapuolien asi-
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antuntijoista koostunut sihteeristö. Puheenjohtajaksi saatiin kokenut poliitiitikko, Vaasan
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Håkan Nordman.

POHJANMAAN LAAJAN MAASEUTUPOLITIIKAN REGIIMIN KÄYTÄNNÖN TYÖ
Regiimin kehittymisen edellytykset onnistuttiin synnyttämään. Tavoitteena oli uuden toimintatavan ja yhdessä sovittujen sisältöjen kautta synnyttää kunnianhimoisia maaseudun
kehittämishankkeita. Uuden maaseutujaoston piti olla laajan maaseutupolitiikan sisällöllisen kehittämisen keskeisin foorumi. Suuri vastuu olisi maaseutujaoston sihteeristöllä, joka
valmistelisi kokoukset ja antaisi aineksia yhteisille keskusteluille.
Aloittamista luonnehti optimismi. Todettiin, että maaseudun kehittämishankkeiden täsmällistä luonnetta ei voi alkuvaiheessa määritellä. Niiden sisältö synnytetään monipuolisissa
keskusteluissa, joihin osallistuu erilaisista näkökulmista maaseutua hahmottavia henkilöitä.
Työskentely ei perustu perinteisten sektorien sisäisiin pohdintoihin, vaan uuden regiimin
ideana on erilaisten elämismaailmojen kohtaaminen yhteisissä keskusteluissa ja näistä kohtaamisista syntyvät uudet avaukset. Suunnitteluteoreettisesti tulkittuna tavoiteltiin kommunikatiivisuuden käytäntöjä.
Ensimmäinen suuri tehtävä oli päästä käsitykseen maaseutuun liittyvistä teemoista, joiden perusteella yhteiset keskustelut aloitettaisiin. Todettiin, että maaseudun kehittämiseen
tuskin löydetään yllättäviä ja uusia suuria ratkaisuja. Uuden regiimin tehtävänä olisi olemassa olevien näkökulmien yhdistäminen uudella tavalla. Yllättävistä kytkennöistä odotettiin
löytyvän mielenkiintoisia maaseudun kehittämisen polunpäitä.
Teemojen määrittelyn jälkeen oli tarkoitus perustaa käytännön hankkeita edistäviä työryhmiä. Toimintamalliksi tulisi sama kuin valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa, jossa
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä teki strategista valmistelua ja teemaryhmät veivät eteenpäin oman alansa käytännön toimintaa.
Päämääränä oli asetelma, jossa maaseutu olisi aikaisempaa paremmin kytkettynä omana itsenään ja omilla ehdoillaan osaksi Pohjanmaan strategista kehittämistä ja kilpailukyvyn
parantamista. Samalla tavoiteltiin käytäntöä, jossa joka vuosi toteuttamissuunnitelman laatimisen yhteydessä valmisteltaisiin kahdesta kolmeen laaja-alaista maaseudun kehittämishanketta.

POHJANMAAN MAASEUTUPOLIITTISEN REGIIMIN PERIAATTEET
Periaatteiden oli tarkoitus olla läsnä maaseutua koskevassa päätöksenteossa ja ne myös
ohjaisivat käytännön kehittämishankkeiden sisältöjä. Periaatteiksi määriteltiin kirjoittamasssani strategia-asiakirjassa Suuren maaseudun maakunta kestävä maaseutukehitys,
jalostusasteen nostaminen, kulttuurinen moniarvoisuus, yhdenvertaisuus ja kumppanuus
(Katajamäki 2006).

Kestävä maaseutukehitys
Lähtökohtana on maaseudun hahmottaminen monipuolisena luonnon ja ihmistoimintojen
vuorovaikutuksen alueena. Periaatteena on, että ympäristö tarjoaa ihmistoiminnoille monenlaisia mahdollisuuksia, mutta luonnon asettamat reunaehdot on otettava huomioon ja
tunnistettava, jotta talouden etu ei ohita ympäristön etua.Tavoitteena on tasapainon löytäminen ympäristön, talouden ja ihmistoimintojen välille. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan
possibilismiksi.
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Kestävä maaseutukehitys edellyttää maaseutuluonnon, avoimen maaseutumaiseman ja
uhanalaisen eliöstön säilyttämistä, vesistöjen ja jätevesihuollon tarkastelua suhteessa talouden ja ihmisten toimintoihin sekä perinnebiotooppien vaalimista. Uusi ja vanha rakennettu
ympäristö on mukautettava toisiinsa. Kulttuuriympäristöjen historiallisesta kerroksellisuudesta ja monipuolisuudesta on huolehdittava.

Jalostusasteen nostaminen
Kaupunkien läheisellä maaseudulla on mahdollista toteuttaa asumismaaseudun ideaa; se
perustuu kaupungeissa työssä käymiseen. Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun
tulevaisuus on kuitenkin maaseudulle syntyvien uusien työpaikkojen varassa. Tämän vuoksi jalostusasteen nostaminen on tärkeä maaseutupoliittinen periaate. Mitä suurempi osa
maaseudun resursseista pystytään jalostamaan mahdollisimman pitkälle maaseudulla, sitä
enemmän syntyy työpaikkoja.
Jalostusasteen nostamisessa on tähdellistä arvoketjuajattelu. Tarvitaan kehittämishankkeita, joissa pohditaan arvoketjuja kokonaisuutena alkaen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja päätyen raaka-aineiden tuotantoon ja jalostuksen organisointiin. Markkinat
ovat paikallisia, maakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Myös matkailijat ovat
merkittävä kohderyhmä maaseutuyrittäjyydelle.
Jalostusasteen nostaminen edellyttää huomion kiinnittämistä koulutukseen. Uudet maaseutuelinkeinot edellyttävät uudenlaisia ammatillisia valmiuksia. Haasteet liittyvät erityisesti
toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, mutta myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on nähtävä aikaisempaa herkemmin maaseudulta nousevia koulutustarpeita.

Kulttuurinen moniarvoisuus
Maaseutua koskevat maailman virrat samoin kuin kaupunkejakin. Laajassa maaseutupolitiikassa arvostetaan erilaisuuksien kohtaamisesta kumpuavaa moniulotteista kehittämistyötä.
Kulttuuriseen moniarvoisuuteen liittyy maaseudun näkeminen kokonaisuutena; maaseudun kohtalonkysymyksiä on pohdittava samanaikaisesti eri näkökulmista. Kulttuurinen
moniarvoisuus ei toteudu, jos eri hallintosektorit ja maaseudusta kiinnostuneet tahot toteuttavat omia hankkeitaan erikseen ja toisistaan tietämättä. Kulttuurinen moniarvoisuus edellyttää myös maaseudun ja kaupungin asukkaiden ja yritysten monipuolista vuorovaikutusta.

Yhdenvertaisuus
Maaseudun kehittämiseen on oikeus ja velvollisuus osallistua kansalaisilla, alueviranomaisilla, oppilaitoksilla, kunnilla, yrityksillä ja kansalaisjärjestöillä. Laajassa maaseutupolitiikassa
ei ole ydinryhmiä ja ulkokehällä olevia. Hankkeissa kiinnitetään huomiota kielelliseen, alueelliseen sekä sukupuolten ja ikäryhmien väliseen tasa-arvoon.

Kumppanuus
Laajan maaseutupolitiikan regiimin työskentelymetodi on kumppanuus. Kumppanuuden
toteutuminen edellyttää alueviranomaisten, kuntien, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja eri asteen oppilaitosten sekä muiden kehittäjäsorganisaatioiden vuoropuhelua maaseudun perustavanlaatuisista haasteista.

VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE − KONKREETTISET UTOPIAT PAIKKAPERUSTAISEN POLITIIKAN EDISTÄJINÄ
HANNU KATAJAMÄKI

Vuoropuhelun edistämiseksi, kehittämisohjelmien laatimiseksi ja monipuolisten hankkeiden toteuttamiseksi on perustettava kansainvälisiä, valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia laajan maaseutupolitiikan regiimejä.

VÄHITTÄINEN HIIPUMINEN
Regiimin toiminta ei vakiintunut. Laaja-alaisia maaseudun kehittämishankkeita ei kyetty
synnyttämään, vaan yksittäisten toisiinsa kytkeytymättömien hankkeiden perinne jatkui.
Merkittävin jälki jäi regiimin kehittelyn alkupuolella valmistuneesta stategialinjauksesta (Katajamäki 2006). Sen aineksia käytettiin useissa suunnitteluasiakirjoissa muutaman vuoden
ajan. Pohjanmaan esimerkki levisi myös muualle Suomeen ja keskustelu laajan maaseutupolitiikan maakunnallisista malleista vilkastui.
Vähitellen Pohjanmaan regiimi typistyi maakunnan yhteistyöryhmän lakisääteisiä hallintovelvoitteita hoitavaksi maaseutujaostoksi. Yritys toteuttaa kunnianhimoista kumppanuuspolitiikkaa osoittautui liian vaikeaksi; konkreettinen utopia ei muuntunut käytännön
toiminnaksi.
Vähittäinen paluu sektorikohtaiseen erilliskehittämiseen oli vääjäämätöntä. Kehitykseen
vaikutti myös se, että regiimin kehittymisen kannalta tärkeitä henkilöitä siirtyi muihin tehtäviin. Jäljelle jääneet eivät olleet yhtä vihkiytyneitä. Tässäkin yhteydessä paljastui aluekehittämisen vahva henkilösidonnaisuus.

YRITYS VIRKISTÄÄ REGIIMIN TOIMINTAA
Vuonna 2012 hahmottelin regiimille uutta strategista lähtökohtaa Pohjanmaan maaseudun
kehittämiseksi, mutta tulos jäi laihaksi. Regiimi ei herännyt henkiin. Paikkaperustaisen maaseutupolitiikan katsannosta on kuitenkin hyvä päättää tämä luku vuoden 2012 pohdintoihini.

MAASEUDUN KEHITYSKUVA
Maaseudun erilaistuva kehitys etenee: kaupunkien läheinen maaseutu vahvistuu pendelöinnin varassa, harvaan asutun maaseudun väestö- ja työpaikkakato jatkuvat, maataloudesta
eniten riippuvainen ydinmaaseutu on tiivistymässä Etelä- ja Länsi-Suomeen. Pohjanmaalle
on erityisen tärkeää, minkälaisia ovat yhteisen maatalouspolitiikan tulevat periaatteet.
EU:n komission linjaus vuodelle 2020 korostaa älykästä kasvua (smart growth), kestävää
kasvua (sustainable growth) ja osallistavaa kasvua (inclusive growth). Nämä ovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös Pohjanmaan maaseudulle.
Vapaa-ajan asunnot ovat lisääntymässä kaikilla maaseutualueilla. Monipaikkainen asuminen on yleistymässä. Keskustelu maaseutuasumisen ekologisuudesta jatkuu, vaikka viime
aikoina näkemykset eri asuinympäristöjen ympäristökuormituksesta ovat monipuolistuneet.
On esimerkiksi todettu, että kaupunkilaisten elämäntapa on kokonaisuutena enemmän hiilidioksipäästöjä tuottavaa kuin maaseudulla asuvien.
Kuntaliitosten kautta muodostuneet uudenlaiset, moniaineksiset kunnat ovat synnyttäneet tarpeen kehittää toimivaltaista kunnanosahallintoa, jotta liian keskitetty päätöksenteko
ei ala kaventaa maaseudun asumisedellytyksiä.
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Viime aikoina on myös esitetty, että maaseutuun asuinpaikkana kohdistuu uudenlaista kysyntää. Suomen itsenäisyyden juhlaraston (SITRA) Maamerkit –ohjelmassa tehtiin maaseudun trendianalyysi, jossa tunnistettiin maaseudun uusia potentiaalisia asukkaita: wlan
–vaeltajia, tyylikkäitä hidastajia, luomu-urbaaneja, ekoturisteja, hitaan kohtuullistajia, agrieläkeläisiä, etnomaalaisia, maalla harrastajia ja hiilineutraalikkoja. On myös saatu tutkimuksellisia näyttöjä maaseudun vetovoiman lisääntymisestä. (vrt Hienonen 2011).

TEMAATTISET POLUT
Pohjanmaan maaseutu on monimuotoisten luonnon-, asuin-, yritys- ja kulttuuriympäristöjen mosaiikki, joka tarjoaa hyvän elämän edellytykset eri-ikäisille sekä eri ammatti- ja kieliryhmiä edustaville ihmisille. Tätä tavoitellaan seuraavien temaattisten polkujen avulla:
1

Laadukas ruokamaakunta
Pohjanmaan maakuntien alueellisen suurtuotannon asetelma edellyttää maatilojen
liiketoimintaosaamisen edistämistä. Tarvitaan myös tilusjärjestelyjen tehostamista,
jotta yksittäisten tilojen alueellinen hajanaisuus vähenee. Laadukas ruokamaakunta
tarvitsee myös erikoistuneita tiloja, jotka voivat olla pieniäkin. Tähän teemaan kuuluu
myös lähiruokaketjujen kehittäminen.

2. Uuden energian maakunta
Maaseudun kannalta on kyse hajautetun, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan
energiatalouden kehittämisestä. Tarvitaan malleja, joissa yhdistellään eri energialähteitä ja kytketään pieniä energiantuotannon yksiköitä myös runkoverkkoihin.
Parhaimmillaan päästään ratkaisuihin, joiden avulla maaseudulla ei pelkästään tyydytetä omia energiatarpeita, vaan siirretään energiaa myös oman maakunnan kaupunkikeskuksiin. Uuden energian maakunnassa tähdätään energiaomavaraisuuden
voimakkaaseen lisäämiseen uusiutuvia energialähteitä käyttämällä.
3. Erikoistuneen matkailun maakunta
Matkailun edistäminen on perustunut liiaksi katteettomaan markkinointiin. Jatkossa keskitytään aikaisempaa tarmokkaammin matkailutuotteiden sisällöntuotantoon.
Lähtökohtana ovat Pohjanmaan luontaiset edellytykset. Tällä tavoin markkinonti perustuu mielikuvien sijasta todellisiin mahdollisuuksiin.
4. Yrityskeskittymien maakunta
Maaseudun pienyritysten muodostamat yhteistoiminnalliset kokonaisuudet eli mikroklusterit ovat maaseudun työmarkkinoiden monipuolistumisen näkökulmasta
erityisen tähdellisiä. Mikroklusterihankkeiden käynnistäminen edellyttää yrittäjien,
kuntien, maakunnallisten organisaatioiden, oppilaitosten sekä muiden asiantuntijaorganisaatioiden pitkäjänteistä yhteistyötä sekä rahoittajien sitoutumista pitkiin kehittämisprosesseihin.
Kiintoisa mahdollisuus on myös maatilojen erikoistuminen tiettyjen hoiva-palvelujen
antamiseen. Ne voivat liittyä esimerkiksi kotipalveluihin tai terapiaan, jossa eläimillä
on keskeinen rooli. Kansainvälisessä keskustelussa tähän mahdollisuuteen viitataan
käsitteellä ”Green Care”.
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5. Joustavien työjärjestelyjen maakunta
Uusiutumattoman energian niukkeneminen ja kallistumisen sekä ilmastonmuutoksen suitsiminen edellyttävät yksityisauton käyttöön perustuvan työmatkaliikenteen
vähenemistä. Monipuolisen maaseutuasumisen ehtona ovat jatkossa joustavat työjärjestelyt, joiden ansiosta päivittäinen läsnäolo varsinaisella työpaikalla ei ole välttämätöntä.
6. Raittikylien maakunta
Pohjanmaan kaksi liikenteellistä pääakselia ovat rannnikkoa seuraileva valtatie 8 sekä
Vaasa–Seinäjoki -yhteys. Molempien liikenteen pääkäytävien varrelle on mahdollisia
suunnitella perinteistä ja uutta maaseutuasutusta yhdisteleviä tiiviitä asuinyhteisöjä.
Liikenneväyliä myötäilevistä yhdyskunnista voi kehittyä uuden vuosituhannen raittikyliä. Niiden asukkaiden liikkumistarpeen varaan voidaan ajatella myös joukkoliikennejärjestelyjä. Vaasan ja Seinäjoen välisen radan sähköistäminen on antanut uusia mahdollisuuksia työmatkaliikennettä palvelevan raideliikenteen kehittämiselle.
7. Uuden paikallisuuden maakunta
Hallinnon tehostamisesta ja kuntakoon kasvamisesta ei saa olla seurauksena maaseudun asukkaiden palvelujen hankintamatkojen kohtuuton piteneminen. Tarvitaan
hankkeita, joissa kuntien, valtion, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyönä kokeillaan erilaisia maaseudun palveluratkaisuja.

TARINAN OPETUS
Suomalaisessa yhteiskunnassa sektorirajojen ja hallintoreviirien ylittäminen on aidosti vaikeaa. Vaikka asutaan samalla alueella ja rakastetaan omaa kotiseutua, sitoutuminen yhteiseen ponnisteluun jää toiseksi, kun on tarve huolehtia oman taustaorganisaation edunvalvonnnasta. Aito kumppanuus ei ota onnistuakseen, ei millään.
Pohjanmaalla ei löydetty tapaa, jolla laajan maaseutupolitiikan regiimi olisi saavuttanut
riittävän oikeutuksen ja siitä seuraavan todellisen toimivallan. Sektorikohtaisuus ja oman
edun maksimointi osoittautuivat kokonaisnäkökulmaa vahvemmiksi.
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SOPIMUKSELLISUUS

5

RANSKALAISEN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN
Pohjanmaan laajan maaseutupolitiikan regiimin kehittelyn aikoihin Suomeen kiiri uusi paikkaperustainen toimintatapa. Idea oli lähtöisin Ranskasta, missä se perustui vuonna 1999
säädettyyn lakiin. Ranskan mallin lähtökohtana oli maaseudun rooli julkishyödykkeenä: yhteiskunnan on tarpeellista ja järkevää maksaa viljelijöille maaseudun maiseman- ja ympäristönhoidosta. Tällä tavoin maaseudulle syntyy uusia työmahdollisuuksia ja sen kilpailukyky
asumisen ja matkailun paikkana paranee.
Valtio teki viljelijän kanssa sopimuksen ympäristönhoidollisista tehtävistä. EU:n maaseutukeskustelussa ranskalainen menettely liittyi 1990-luvun lopulla voimistuneeseen keskusteluun maatalouspolitiikan toisen pilarin vahvistamisesta. Se tähtää maaseudun monimuotoisuuden lisäämiseen, kun ensimmäinen pilari keskittyy pelkästään maatalouteen.
Suomessa alettiin puhua maaseutusopimuksesta. Ensimmäiset tunnustelut ympäristönhoidollisten töiden organisoinnista sopimuksellisuuden avulla olivat lupaavia, joskin konkretian
saavuttaminen tuotti vaikeuksia (Palviainen 2004; Eisto et al. 2006).
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä laati pääsihteerinsä Eero Uusitalon johdolla pikavauhtia raportin Maaseudun uudet työt (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2003). Sopimuksellisuuden idea todettiin hyväksi, mutta sen soveltamisalaa haluttiin laajentaa. Idea
vesittyisi, jos sopimuksellisuus nähtäisiin vain osana maataloustukea ja maatalouden monivaikutteisuutta. Maaseudun kokonaisuus jää tavoittamatta, jos oletetaan, että maaseudun
toimeliaisuus kyetään sälyttämään keskittymällä pelkästään maatalouteen. (vrt. Voutilainen
2012).
Suomessa sopimuksellisuuden tavoitteeksi asetettiin maaseudun sirpaleisten työmahdollisuuksien organisoiminen uudella tavalla. Tästä hyötyisivät viljelijöiden ohella työttömät,
kansalaisjärjestöt ja mikroyritykset. Kyse olisi kansallisten resurssien kanavoimisesta maaseudun asukkaiden hyvää elämää edistävästi. Tässä tarvittaisiin kuntien, valtion alueviranomaisten sekä maakunnan liittojen yhteistä tahtoa.
Sopimusten osapuolina voisivat olla kunnat, yritykset, viljelijät, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset. Ne voisivat liittyä esimerkiksi ympäristönhoitoon, teiden kunnossapitoon, hoivaan, asiointiin ja remontteihin. Sopimuksellisuuden Suomen sovellutuksessa oli
vaikutteita kumppanuushankkeen ajattelusta. Kantavana teemana oli pienten töiden yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä eri osapuolien yhteistyö tämän mahdolliseksi
tekemisessä.

LEADER -TOIMINTA JA PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT
Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, kiinnittyi huomio Leader –yhteisöaloitteeseen. Se perustana oli maaseudun paikallislähtöinen ja kansalaiskeskeinen kehittäminen. Leaderin soveltaminen edellyttää paikallisen toimintaryhmän perustamista. Paikallinen toimintaryhmä
on kumppanuuteen perustuva organisaatio, jonka hallituksessa ovat mukana maaseudun
5 Tämän luvun asiatiedot perustuvat Uuden maaseudun tutkimusryhmän julkaisuihin (Lindqvist-Rissanen
2004 ja Koski-Lindqvist 2006).
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asukkaat, kansalaisjärjestöt, yritykset sekä paikallishallinto. Se muodostuu muutaman kunnan alueesta. Statukseltaan paikalliset toimintaryhmät ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä.
EU:n näkökulmasta paikallinen toimintaryhmä edustaa demokratiaminimiä, jonka on
toteuduttava, jotta Leaderin kehittämisvälineitä voidaan soveltaa. Paikallishallinnon käytännöt poikkeavat suuresti eri jäsenvaltioissa. Ilman paikallisia toimintaryhmiä maaseudun kehittämisen asetelmat olisivat Leaderin toteuttamisen näkökulmasta liian kirjavia. Suomessa
ei ollut paikallisia toimintaryhmiä ennen EU–aikaa.
Toimintaryhmiä alettiin Suomessa muodostaa paikallisyhteisöistä käsin. Tehtävää ei annettu kunnille, vaan asetelmat syntyivät spontaanin kansalaisaktiivisuuden perustalle. Tässä
prosessissa kylätoiminnasta kertyneet kokemukset olivat arvokkaita; paikallisten toimintaryhmien ensimmäisiä ohjelmia kirjoittamaan valikoitui 1990-luvun puolivälissä kylätoiminnan aktiiveja. He tunnistivat paikallisen toimintaryhmätyön heti omakseen ja pystyivät
antamaan sille sisällön. Varsin nopeasti koko maaseutu saatiin paikallisten toimintaryhmien
piiriin. Niiden lukumääräksi vakiintui hieman yli 50.

UUDEN MAASEUDUN TUTKIMUSRYHMÄ KIINNOSTUU
Uuden maaseudun tutkimusryhmän kotipesässä Vaasan yliopiston Levón-instituutissa alettiin pohtia sopimuksellisuuden käytännön toteuttamista ja vakiinnuttamista maaseudun
paikkaperustaisen kehittämispolitiikan välineeksi. Oli löytynyt uusi konkreettinen utopia.
Päädyttiin arvioimaan, että olisi järkevää ryhtyä tutkimaan sopimuksellisuuden käytännön
toteuttamista osana paikallisten toimintaryhmien työtä.
Paikalliset toimintaryhmät kytkeytyvät hallintoon mielenkiintoisesti. Kukin laatii kulloistakin EU:n rahoituskautta varten kehittämisohjelman, johon liittyvien hankkeiden toteuttamista varten sillä on käytettävissä muutaman miljoonan euron rahoitus. Kuntien osuus tästä
on viidennes. Hanke-esitykset käsitellään paikallisen toimintaryhmän hallituksessa, jonka
puollon jälkeen rahoituspäätös tehdään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Paikallisen toimintaryhmän edustajat seuraavat hankkeen etenemistä ja neuvovat tarvittaessa
sen toteuttajia. Toimintaryhmille on omintakeista hallinnollista mielikuvitusta osoittaen ulkoistettu Leader –metodin käytännön soveltaminen.
Arvioimme Uuden maaseudun tutkimusryhmässä, että pelkkä rahanjakoon liittyvä hallinnollinen rooli ei ole paikallisille toimintaryhmille riittävä. Rahanjaossa avustaminen ei voi
olla Leader-metodin ydin. Vakavampaa roolia alettiin etsiä sopimuksellisuudesta. Erilaisten
pienten töiden sommittelu suuremmiksi kokonaisuuksiksi edellyttäisi välittäjäorganisaatiota, joka saattaisi kysynnän ja tarjonnan yhteen sekä neuvoisi sopimusten tekemisessä.
Ihanteelliseksi välittäjäorganisaatioksi tulkitsimme paikallisen toimintaryhmän: se kytkeytyy laaja-alaisesti paikallisyhteisöihin ja sillä on edellytykset tunnistaa pieniä töitä ja löytää niille tekijöitä. Paikalliset toimintaryhmät kattavat koko maaseudun. Niiden hallinto ja
toimintaperiaate ovat samanlaisia kaikkialla.

KÄYTÄNNÖN KOKEILU
Vaasan naapurissa, Kyrönmaalla oli 2000 –luvun alussa sopiva paikallinen toimintaryhmä,
Yhyres -yhdistys ja on edelleen. Yhyres -yhdistyksen alue on monipuolista maaseutua. Kyrönmaan muodostavat Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö. Asukkaita on noin 17 000. Arvioimme
sen juuri sopivaksi sopimuksellisuuden kokeilualueeksi.
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Neuvottelu silloisen Työ- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston kanssa tuotti tulosta; Vaasan yliopiston Levón –instituutti käynnisti vuoden 2004 alussa Yhyres –yhdistyksen kanssa
hankkeen Palvelusopimus maaseudun uuden työllisyyden mahdollisuutena. Ensimmäiseksi
tehtiin laaja inventointi pienten töiden esiintymisestä ja mahdollista tekijöistä. Todettiin,
että sirpaleisia työmahdollisuuksia oli Kyrönmaalla runsaasti. Niitä paikantui hoivapalveluissa, kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä paikallisteiden hoidossa. Oppilaitokset olivat
kiinnostuneita lähiruuasta, luonnontuotteiden markkinointiin liittyi mahdollisuuksia, kulttuuripalvelujen kysyntää ilmeni, jätevesiasioiden hoitaminen tarjosi aktiviteetteja.
Seuraavaksi alettiin tehdä sopimuksia. Tavoitteena oli riitttävän monien sopimusten tekeminen, jotta sopimuksellisuuden käytännön ongelmat ja pullonkaulat saataisiin selvitettyä. Kaikkiaan tehtiin 19 palvelusopimusta. Osapuolina olivat kunnat, pienyritykset, kansalaiset ja kansalaisjärjestöt.
Ne dokumentoitiin tarkasti. Julkaistiin suuri määrä erilaisia mallisopimuksia eri tarkoituksiin. Sopimuksellisuuden laajan soveltamisen perusta oli rakennettu.

VAKIINNUTTAMISEN EPÄONNISTUMINEN
Myös valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa kiinnostuttiin Kyrönmaan kokemuksista. Perustettiin sopimuksellisuutta edistävä teemaryhmä, joka laati yhteistyössä Levón-instituutin
kanssa sopimuksellisuusstrategian. Siinä kerrottiin hyvin seikkaperäisesti ja käytännönläheisesti sopimuksellisuuden periaaatteet (Koski et al 2009a ja 2009b). Tehtiin laaja selvitys
olemassa olevista sopimuksellisuuden rahoitusmahdollisuuksista ja niihin liittyvistä soveltamisongelmista (Lindqvist-Koski-Leinamo 2006).
Sopimuksellisuuden käytäntöjen esittelyä ja neuvontaa varten perustettiin vuorovaikutteinen kotisivu. Levón-instituutti sai maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä rahoitusta
sopimuksellisuuden juurruttamiseksi paikallisten toimintaryhmien toimintatavaksi. Tehtiin
kaksi valtakunnallista esittelykierrosta, joiden aikana käytiin tarkasti läpi sopimuksellisuuden käytäntöjä toimintaryhmien ja muiden paikallisten osapuolien kanssa Tehtiin sopimuksellisuuden toteuttamisen käsikirja.
Useat paikalliset toimintaryhmät kirjasivat sopimuksellisuuden toimintasuunnitelmiinsa. Käytännön toimet jäivät vähäisiksi. Vähitellen sopimuksellisuus kuivui kokoon. Siellä
täällä toimintaryhmien ohjelmissa se mainitaan edelleenkin. Todellisia sopimuksellisuuden
välittäjäorganisaatioita paikallisista toimintaryhmistä ei kuitenkaan tullut.
Toimintaryhmätyön kellokkaiden hehkuttaman “Leader-metodin” pääsisällöksi on jäänyt avustaminen yhden paikkaperustaisen kehittämisvälineen rahanjakoon liittyvässä hallintomenettelyssä. Vanha viisaus halusta ylittää aita mahdollisimman matalasta kohtaa ei
ole kaukaa haettu.
Kun huomasin, että sopimuksellisuus ei ponnisteluista huolimatta vakiinnu paikallisten
toimintaryhmien käytännöksi, lähetin vuoden 2010 elokuussa valtioneuvoston asettamalla
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriön kirjaamon kautta:
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ESITYS MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE
Paikalliset toimintaryhmät sopimuksellisuuden sommittelijoiksi
Paikalliset toimintaryhmät ovat maaseutupolitiikkamme kruununjalokivi. Juhlavakaikuinen
”Leader –metodi” saa asian kuulostamaan vielä vahvemmalta. Tällä hetkellä kaikki on vielä hyvin,
koska rahaa on käytettävissä ja hankkeita syntyy. Jatkossa ei ole kuitenkaan viisasta jättäytyä EU:n
rahoitussuhdanteiden varaan.
Nykyisen ohjelmakauden alku oli oireellinen. Rahoituksen käynnistyminen viipyili ja hiljaista oli.
Osoittautui, että paikallisille toimintaryhmille ei ollut juurikaan kertynyt muita tehtäviä kuin rahan
ohjaaminen erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin ja hankehallintoon liittyvä neuvonta. Kävi myös
ilmi, että paljon puhuttua valtavirtaistamista eli hankkeiden vakiintumista pysyväksi toiminnaksi
oli tapahtunut pelottavan vähän. Rahojen tultua viimein käyttöön alkoi jälleen toiminta.
Suomessa on aloitettava vakava pohdinta paikallisen toimintaryhmätyön tulevaisuudesta ja todellisesta tarpeesta. Juhlittu Leader -metodi pelkistyy tällä hetkellä ylhäältä annetun rahan jakomenettelyksi, jonka tuloksena syntyy aktiviteetteja niin kauan kuin rahaa on käytettävissä.
Jo useita vuosia on maassamme työstetty sopimuksellisuutta. Se on ollut maaseutupolitiikkamme
yksi kärkiteema. Sopimuksellisuuden kautta on mahdollista organisoida maaseudun palveluja tai
esimerkiksi ympäristönhoitoon liittyviä tehtäviä uudenlaiseksi työllisyydeksi, joka palvelee etenkin
kylien asukkaita. Keskiössä on julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö.
Sopimuksellisuuden käytännöt ovat haasteellisia, sillä erilaisten pienten töiden yhdistely suuremmiksi kokonaisuuksiksi on työlästä. Sopimuksellisuus ei olekaan edennyt odotetusti, koska sopimuksellisuuden sommittelija on puuttunut.
Sopimuksellisuuden sommittelijoiksi sopisivat erittäin hyvin paikalliset toimintaryhmät. Ne voisivat olla maaseudun uuden työllisyyden edistämisen välttämättömiä linkkejä kuntien, työ- ja
elinkeinotoimistojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen välissä. Tätä osoittavat yksittäiset esimerkit,
joita on tapana esitellä sopimuksellisuuden viriketilaisuuksissa.
Paikallisia toimintaryhmiä on vuosikaudet innostettu sopimuksellisuuden sommittelijoiksi. Maanittelu ei ole kuitenkaan tuottanut riittävää tulosta. Menettelyä onkin muutettava, sillä ilman kulttuurista muutosta toimintaryhmien tulevaisuus on uhattuna. Ehdotan, että maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä asettaa työryhmän, joka pikavauhtia laatii sopimuksellisuuden toteuttamisohjeet.
Tämän jälkeen jokainen paikallinen toimintaryhmä velvoitetaan maa- ja metsätalousministeriön
päätöksellä ryhtymään sopimuksellisuuden sommittelijaksi ja maaseudun uuden työllisyyden
edistäjäksi 1.6.2011 alkaen.
Resurssoinnista ja käytännön järjestelyistä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän on neuvoteltava
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, koska työ- ja elinkeinotoimistojen on kytkeydyttävä vahvasti sopimuksellisuuden käytäntöihin. Tavoitteena on oltava paikallisen toimintaryhmätyön irrottaminen EU:n rahoitussuhdanteista, jolloin myös Leader -metodi saa mahdollisuuden näyttää
todellisen voimansa esimerkiksi kansalaisten lähipalvelujen organisoinnin yhteistyöasetelmissa,
maaseudun elinkeinopolitiikan keskiössä sekä paikallisen demokratian vahvistamisessa. Luonnollisesti myös hanketyö jatkuisi, mutta se kytkeytyisi esittämässäni menettelyssä maaseudun kehittämiseen nykyistä laaja-alaisemmin ja työllisyyttä paremmin edistävästi.
Vaasassa 20.8.2010
Hannu Katajamäki
Aluetieteen professori
Vaasan yliopisto
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En saanut koskaan vastausta. Perille esitykseni oli tullut. Tarkistin sen ministeriön kirjaamosta. Sopimuksellisuus ei siis urheista yrityksistä huolimatta muuttunut eläväksi käytännöksi. Paikkaperustaisen maaseutupolitiikan suuri mahdollisuus menetettiin. Tämäkin
konkreettinen utopia haihtui ilmaan.

TARINAN OPETUS
Liiallinen luottamus omaehtoisuuteen ja yleislinjausten välttely johtavat hankaliksi ja vaikeiksi koettuja toimintatapojen torjumiseen. Tämä todentui yrityksessä vakiinnuttaa sopimuksellisuus paikallisten toimintaryhmien työhön innostamisen ja maanittelun avulla.
Paikkaperustainen politiikka ei kuitenkaan tarkoita pelkästään omien mieltymysten mukaista toimintaa. Paikallisten toimintaryhmien on lokoisaa esiintyä rahanjakajina ja nauttia
siihen liittyvästä valta- ja auktoriteettiasemasta. Ryhtyminen sopimuksellisuuden välittäjäorganisaatioiksi ei tietenkään houkutellut, koska oli toinenkin vaihtoehto. Tarjolla oli paikkaperustaisen politiikan vähimmän vaivan ja näennäisen vaikuttavuuden tie.
Toisinaan tarvitaan sitovia pelisääntöjä. Jos tämä olisi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä sopimuksellisuuden yhteydessä oivallettu, Suomessa olisi tällä hetkellä vahva paikallinen käytäntö, jonka avulla olisi synnytetty tuhansia työpaikkoja. Sen sijaan meillä paikallisen
maaseutupolitiikan kupla, joka puhkeaa, kun ulkoisen rahoituksen hana sulkeutuu.
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ALUELAUTAKUNNAT
Kuntaliitokset alkoivat 2000-luvulla yleistyä. Syntyi uudenlaisia moniaineksisia kuntia, joissa perinteinen kuntademokratia ei enää taannut riittäviä vaikuttamisen mahdollisuuksia
varsinkaan kuntien laita-alueiden asukkaille (Leinamo 2010). Jotakin tarvitsi tehdä ja kiinnostuin Ruotsin kokemusten hyödyntämisestä Suomessa. Sain virikkeitä kansainvälisistä
esimerkeistä oppimisen pohdinnoista (Mariussen-Virkkala 2013).
Ruotsissa oli vielä 1950-luvun alussa lähes 2 500 kuntaa. Hyvinvointivaltion eteneminen
johti radikaaliin kuntauudistukseen. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut edellyttivät vahvoja
peruskuntia. Moniaineksisiin suurkuntiin päädyttiin 1970-luvun alussa. Nykyisin Ruotsissa
on vajaat 300 kuntaa.
Ruotsissa käytiin syvällinen keskustelu kunnallishallinnon tehokkuuden ja läheisyyden
kysymyksistä jo 1970-luvulla. Suurentuneisiin kuntiin haluttiin perustaa toimivallaltaan vahvoja alueellisia toimielimiä. Niiden kautta turvattaisiin kansalaisten osallisuus, lähidemokratia ja kuntien legitimiteetti. (Strandin 1980; Gren 2009).

RUOTSIN KUNNANOSAHALLINTO
Ruotsin kunnissa sovellettavista kunnanosahallinnon tavoista kiinnostuin erityisesti aluelautakunnista. Niitä sovelletaan hyvin erilaisissa paikallisen hallinnan yhteyksissä Tukholman
metropolihallinnosta pienten kuntien lähidemokratiaan..
Ruotsin aluelautakuntamalli on yritys sovittaa yhteen tehokkuuden ja läheisyyden vaatimuksia; tavoitteena on keskittämisen ja hajauttamisen harmonia. Tietyt tehtävät on hoidettava kunnan yhtenäisen päätöksentekojärjestelmän kautta, mutta osa tehtävistä voidaan siirtää kunnanosissa päätettäviksi. Budjettiteknisesti käytäntö ei ole monimutkainen, kunhan
on löydetty yhteinen näkemys yhtenäisesti ja kunnanosittain hoidettavista tehtävistä.
Kokemukset Ruotsin kunnanosahallinnosta ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi Uumajan kolme aluelautakuntaa lakkautettiin poliittisen väittelyn jälkeen vuonna 2014. Yhden tulkinnan
mukaan aika on ajanut aluelautakuntien ohi: kansalaisten omatoimisuuteen perustuvat verkostomaiset menettelytavat tarjoavat tehokkaampia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lisäksi
esimerkiksi Uamajassa aluelautakuntien polittiset voimasuhteet määriteltiin koko kunnan
vaalituloksen perusteella. Tätä pidettiin paikallisdemokratian näkökulmasta arveluttavana.
Tämä puute olisi kuitenkin ollut helposti korjattavissa.

RUOTSIN MALLI SAAVUTTAA SUOMEN
Suomessa järjestettiin 1990-luvun alussa vapaakuntakokeilu: kunnille annettiin mahdollisuus organisoida toimintojaan aikaisempaa joustavammin. Tuolloin oli lama ja haluttiin kannustaa uusien kustannustehokkaiden menettelytapojen kehittämistä.
Mielenkiintoinen etiäinen Ruotsista saavutti Suomen, kun silloisessa Rovaniemen maalaiskunnassa päätettiin perustaa aluelautakunta. Suomalaisissa kunnissa oli jo aikaisemmin
ollut erilaisia lausuntoja antavia osa-alueittaisia asukastoimikuntia. Nyt haluttiin kuitenkin
Ruotsin vaikutteiden innoittamina perustaa vahvan toimivallan aluelautakunta.
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Aluelautakunta päätettiin perustaa Yläkemijoelle, usean kymmenen kilometrin päähän Rovaniemen keskustasta. Yläkemijoen alueella oli noin 1 100 asukasta. Lautakunta perustettiin
vuonna 1993. Kokeiluvaiheen jälkeen se vakinaistettiin ja se säilytettiin Rovaniemen maalaiskunnan liityttyä Rovaniemeen vuonna 2006. Tutustuttuani Yläkemijoen aluelautakuntaan
innostuin. Puhuin ja kirjoitin siitä paljon.

SUORAN DEMOKRATIAN SOVELLUTUS
Ehdokkaat aluelautakunnan jäseniksi asetetttiin toimialueen yhdeksässä kylässä järjestetyissä kansalaiskokouksissa. Jokainen kylä sai lautakuntaan yhden edustajan. Aluelautakunnan
nimitti Rovaniemen kaupunginvaltuusto. Valinnassa ei korostunut puoluepoliittinen näkökulma, vaan lautakuntaan nimitettiin aktiivisia oman asuinalueensa edustajia.
Yläkemijoen aluelautakunnalla oli Rovaniemen kaupungin talousarvioon kuulunut noin
kahden miljoonan euron vuosibudjetti. Se oli monialainen tilaajalautakunta, joka huolehti
päivähoitoon, perusopetukseen, kulttuuriin, nuorisoon, kirjastoon, terveysneuvontaan ja
kotipalveluun liittyvistä tehtävistä. Se vastasi myös elinkeinojen kehittämisestä. Useimmat
palvelut tuotti Rovaniemen kaupunki, koska yksityisiä palveluntuottajia ei Yläkemijoella ollut. Lautakunnan muita yhteistyökumppaneita olivat yhdistykset, yritykset ja Rovaniemen
seurakunta.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto asetti Yläkemijoen aluelautakunnan tavoitteeksi palvelujen järjestämisen kansalaislähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Aluelautakunnan
tilaamia palveluja arvioitiin samoilla kriteereillä kuin koko muun kaupungin vastaavilla tehtäväalueilla. Vuonna 2008 Rovaniemen tarkastuslautakunta teki arvioinnin lautakunnan
15-vuotisen toiminnan tuloksista. (Rovaniemen kaupunki 2008).

HYVIÄ KOKEMUKSIA
Arvioinnissa kävi ilmi, että vuonna 2007 aluelautakunnan kautta ohjattiin päivähoitoon, terveysneuvontaan, kotihoitoon, perusopetukseen, kulttuuripalveluihin ja nuorisotiloihin 1680
euroa asukasta kohden. Rovaniemen kaupungin muun alueen vastaavat menot olivat 1260
euroa asukasta kohden. Tämä kuitenkin hyväksyttiin, koska etäisyydet ovat pitkiä ja palvelujen alueellisella keskittämisellä saavutettava säästö menetettäisiin kansalaisten suuremman
liikkumistarpeen sekä siitä aiheutuvien kustannusten ja arjen hankaloitumisen seurauksena.
Yläkemijoen esimerkki osoittaa laajan katsannon tärkeyden: maaseudun palvelujen organisoinnissa on tarpeen arvioida kansalaisille aiheutuvia hyötyjä ja haittoja monipuolisesti.
Pelkkä välittömien kustannusten tarkastelu ei ole oikeudenmukaista.
Arvioinnissa tiedusteltiin myös aluelautakunnan jäsenten näkemyksiä toiminnan vaikutuksista. He korostivat vaikuttamista lähiyhteisössä: aluelautakunta pystyy reagoimaan joustavasti ja nopeasti palvelutarpeiden muutoksiin ja se on alueen palveluntuottajien paikallinen
kumppani. Aluelautakunta pystyy tarkastelemaan Yläkemijoen tilannetta kokonaisuutena.
Harvaan asutulla maaseudulla aluelautakunnan edustaman kokonaisnäkökulma on
asukkaiden kannalta hyödyllisempi kuin sektorilautakuntien koko kuntaa samanaikaisesti tarkasteleva katsanto. Tämä tukee aluekehittämisen uutta periaatetta, jossa korostetaan
paikkaperustaisuutta. Tätä näkökulmaa on korostanut sekä OECD että EU:n komissio
(OECD 2006; Barca 2009) ja se on omaksuttu myös Suomessa tärkeäksi maaseutupolitiikan
periaatteeksi.
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Aluelautakunta toteuttaa lisäksi palvelujen järjestämisen läheisyysperiaatetta. Paikallinen
aloitteellisuus saadaan käyttöön, kun etsitään uusia julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisiä toimintatapoja.

MAASEUDUN JA KAUPUNGIN HEDELMÄLLINEN VUOROVAIKUTUS
Yläkemijoen aluelautakunnalla oli myös oman alueensa kehittämistehtävä. Tätä varten laadittiin suunnitelma, jonka päivittämisestä aluelautakunta huolehti. Kehittämistä luonnehditaan aluelautakunnan arviointiraportissa seuraavasti (Rovaniemen kaupunki 2008): ”Aluelautakunnan rooli erilaisten kehittämishankkeiden hallinnoijana on taannut jatkuvuuden.
Alueella syntyneitä työllistämisideoita on pystytty jalostamaan. On syntynyt Yläkemijoen
aluetta hyödyttäviä yhteistyöverkostoja.”
Yläkemijoen kokemukset kaupunki–maaseutu -vuorovaikutuksen katsannosta olivat
lupaavia. Kansalaislähtöisiä lähipalveluja saatiin organisoitua kaukana kaupungin pääkeskuksesta, harvaan asutun Lapin maaseudulla. Kansalaiset hyötyivät eivätkä siitä aiheutuneet
kustannukset olleet kohtuuttomia. Alueperustainen budjetointi ja toimivallan määrittely toteutettiin.
Lautakunnan jäsenten valinnassa yhdistyivät kiinnostavasti edustuksellinen demokratia
ja kansalaislähtöinen suora demokratia. Onnistuttiin vakiinnuttamaan pinta-alaltaan suuren
kaupungin yhtä maaseutualuetta koskeva käytäntö, joka yhtäältä tuki Yläkemijoen erityisiä
asukaslähtöisiä kehittämistarpeita ja toisaalta koko Rovaniemen kaupunkistrategiaa.
Yläkemijoella sovellettiin oivaltavasti Ruotsin kunnanosahallinnon kokemuksia. Luovuttiin mekaanisesta ja Ruotsissakin keskustelua herättäneestä periaatteesta, jossa puolueet
asettavat aluelautakunnan jäsenet koko kunnan poliittisten voimasuhteiden perusteella. Yläkemijoella aluelautakunnan jäsenehdokkaat nimettiin avoimissa kansalaiskokouksissa. Yläkemijoen aluelautakunta oli edustuksellisen ja suoran demokratian vuorovaikutusfoorumi.

YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA ON ESIMERKKI
NEOENDOGEENISESTA KEHITTÄMISESTÄ6
Pitkään aluekehittämisen ja paikallisen hallinnan suurin huomio oli eksogeenisissa tekijöissä: korostettiin alueiden ulkoisiin riippuvuuksiin liittyviä rakenteita ja vaikutusyhteyksiä, taloutta sekä keskittymisen ja kaupungistumisen merkitystä.
Endogeenisen kehityksen mallit toivat 1970-luvulta alkaen keskusteluun uuden näkökulman. Ne korostivat alueperustaisuutta, paikallisia voimavaroja, yrittäjyyttä ja maaseudun monimuotoisuutta (Ward et al 2005). Ajanjakso 1970-luvun puolivälistä 1990-luvun
alkuun oli endogeenisen kehittämismallin konstruoimisen ja konkretisoimisen aikaa. Michael Woodsin mukaan alhaalta ylöspäin -lähestymistavasta ja alueperustaisuudesta on tullut
aluekehittämisen vallitseva käytäntö (Woods 2006).
Woods viittaa aiheesta käytyyn kriittiseen keskusteluun ja toteaa, ettei lähestymistapa
ole läheskään ongelmaton: yhteisöllisyys ei ole lääke kaikkiin paikallisyhteisöjen ongelmiin.
Vaihtelevien paikallisten vahvuuksien seurauksena kaikilla alueilla ei ole samanveroisia sisäsyntyisiä edellytyksiä menestyä kovenevassa alueiden välisessä kilpailussa. (Woods 2006:
156.) Woodsin kommentin voi tulkita niin, että ilman reunaehtoja endogeeninen kehitys ei
toteudu. Tässä mielessä Yläkemijoen malli onkin kiintoisa, sillä se oli yritys luoda endogeeniselle kehitykselle institutionaaliset edellytykset.
6 Tämän kappaleen perustana ovat artikkelissa Hyyryläinen, Torsti et al (2011) kehitellyt teoreettiset ainekset.
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Newcastlen yliopiston tutkijat ovat osallistuneet aluekehittämisestä käytyyn teoreettiseen
keskusteluun ja esitelleet neoendogeenisuuden. Ekso- ja endogeenisten tekijöiden vaikuttaessa yhdenaikaisesti syntyy paikallisyhteisössä asetelma, jossa sisäiset prosessit ja ulkoiset
vaikutteet sekoittuvat. Yhteiskunnallisen kehityksen nykytilanteessa sekoittuminen on erittäin monimutkaista.
Neoendogeenisesta näkökulmasta on keskeistä, miten voidaan parantaa paikallisyhteisöjen asukkaiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa monivivahteisiin ekso- ja endogeenisten
tekijöiden vuorovaikutusprosesseihin sekä ohjata niitä. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
osallistumiselle on luotava paremmat institutionaaliset välineet; osallistumismahdollisuuksia aluetta koskeviin päätöksenteko- ja ohjelmaprosesseihin on parannettava.
Neoendogeeninen lähestymistapa edellyttää aluekehittämisen ja paikallisen hallinnan
uusia asetelmia. Tavoitteeksi tulee monitahoinen ja verkostomainen käytäntö. Mark Shucksmithin mukaan siinä ovat tähdellisiä prosessit, joiden avulla hallinto pyrkii uusilla tavoilla synnyttämään vuorovaikutusta alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä (Shucksmith
2010). Uutta hallintaa toteutetaan asetelmissa, joissa julkiset, yksityiset ja yhteisölliset osapuolet työskentelevät yhdessä. Juuri tästä oli Yläkemijoen aluelautakunta käytännön sovellutus.

VAASAN SEUDUN YRITYS OPPIA UUMAJAN ALUELAUTAKUNNISTA JA ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN EPÄONNISTUMINEN
Vuonna 2007 Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Uumajan yliopiston tutkijat aloittivat
EU:n Bothnia-Atlantica -ohjelman rahoituksella hankkeen Nya modeller för regional mobilisering – jämförelse och lärande i Kvarkenregionen.
Hankkeen yhdeksi teemaksi valittiin kunnaosahallinto. Perusteena oli Vaasan seudun
tilanne. Keskuskaupunki Vaasa oli jo pitkään haikallut suurta kuntaliitosta, jossa Vaasa ja
sen ympäristökunnat perustaisivat noin 110 000:nnen asukkaan kunnan, jonka nimeksi tulisi
Vaasa. Perusteina esitettiin seudun kilpailuaseman vahvistuminen, maankäytön suunnittelun
ja palvelujen organisoinnin tehostuminen sekä hallinnollisen päällekkäisyyden karsiminen.
Ympäristökuntien päättäjät eivät olleet yhtä innoissaan. He pelkäsivät, että uudessa suurkunnassa maaseutualueiden vaikutusmahdollisuudet heikkenevät ja ruotsinkieliset palvelut
vähenevät. Vaasassa ruotsinkielisiä on vajaat 30 prosenttia, mutta suurin osa ympäristökunnista on lähes täysin ruotsinkielisiä.
Halusimme tutkia Uumajan kunnaosahallinnon soveltamismahdollisuuksia Vaasan seudun mahdollisen suurkunnan lähidemokratian ja palvelujen järjestämisen näkökulmista.
Oppimisprosessia varten käynnistettiin tutkimus, jossa arvioitiin Uumajan kunnanosahallintoa (Gren 2009; Lidström–Katajamäki 2009).
Tutkimuksen valmistuttua järjestettiin Vaasan yliopistossa keskustelutilaisuus seudun
kuntapäättäjille, jossa tutkimuksen tekijä arvioi Uumajan aluelautakunnista saatuja kokemuksia. Tilaisuus herätti suurta mielenkiintoa ja paikalle saapui noin 100 kunta- ja muuta
päättäjää. Myös paikallismedia oli näyttävästi läsnä.
Tutkimustuloksista virisi vilkas keskustelu. Olin keskustelun johdattelija. Tiivistyi kaksi
rintamalinjaa. Keskuskaupunki Vaasan päättäjät näkivät Uumajan aluelautakunnissa suuren mahdollisuuden, jota voitaisiin soveltaa myös Vaasan seudun uudessa suurkunnassa.
Ympäristökuntien edustajat korostivat mallin ongelmallisuutta: se on hallinnollisesti ras-
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kas, vaikutusmahdollisuudet jäävät vähäisiksi, aluelautakunnan poliittisten voimasuhteiden
määräytyminen koko kunnan vaalituloksen perusteella on erikoista, koska kunnanosissa
puolueiden kannatus ei ole sama kuin koko kunnassa.
Keskustelussa ei syntynyt yhteistä näkemystä, koska oppiminen oli valikoivaa: vaasalaiset
korostivat hyötyjä ja ympäristökuntien edustajat haittoja. Missään vaiheessa ei syntynyt keskustelua siitä, millä tavoin Uumajan aluelautakuntamallia voitaisiin soveltaa Vaasan seudulla.
Tiedotusvälineet uutisoivat tilaisuuden annin niin, että Uumajan mallista ei ole ratkaisua Vaasan seudulle. Asia unohtui nopeasti. Vaasan seudun suuren kuntaliitoksen toteutuminen on edelleen epäselvässä vaiheessa. Väkinäisesti toteutettu erityinen kunjakoselvitys
(Enestam-Repo 2014) vuonna 2014 epäonnistui täysin. Onneton teelmys sai minut pohtimaan 4.2.2015 blogissani Aluekehityksen arki kuntajakoselvitysten hinnan ja laadun välistä
suhdetta.
”Kuntalehti julkaisi 22.1.2015 ilmestyneesä numerossaan tietoja erityisten kuntajakoselvitysten kustannuksista. Vuosina 2008-2014 niihin käytettiin 2,9 miljoonaa euroa. Selvittäjät ovat yleensä olleet konsultteja ja eläkkeellä olevia virkamiehiä. Hinta vielä nousee,
kun lasketaan kuntien viranomaistyö ja lukuisten kokousten sitomat resurssit. Rahaa on
kulunut paljon ja on aika keskustella, mitä vastinetta on saatu.
Keskityn Vaasan seudun erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka valmistui vuoden 2014
lopussa. Selvitysmiehinä olivat entinen kansanedustaja, ministeri ja puoluejohtaja JanErik Enestam sekä Kemin eläkkeellä oleva kaupunginjohtaja Ossi Repo. Hinta oli 142 610
euroa, josta palkkakustannukset olivat 125 128 euroa.
Taustaraportti on 22 sivuinen. Siinä kuvaillaan olemassa olevia Vaasan seutuun liittyviä tilastoja ja kerrotaan ylimalkaisesti selvitysprosessia varten perustettujen työryhmien
kuulumisia. Selvittäjien omia tulkintoja ja vakavasti otettavia esityksiä on minimaalisesti.
Tavoitteena on kymmenen kunnan muodostama 130 000 asukkaan uusi Vaasa, joka
ulottuisi Kristiinankaupungista Vöyrille. Se olisi reilusti yli satakilometrinen kuntaluikero. Hahmotellun kunnan kuvaus jää epämääräiseksi. Merkittäväksi avaukseksi on
tarkoitettu kehitelmä vanhojen peruskuntien mukaisista lähivaltuustoista. Niidenkään
ideaa ei kehitellä alkua pidemmälle.
Selvitysmiehet eivät ole riittävästi perillä Suomessa ja kansainvälisesti käytävästä lähidemokratiakeskustelusta ja sen yhteydessä esitetyistä demokratiamalleista. Kunnollista
vaihtoehtotarkastelua esitetylle kuntaliitokselle ei ole. Kuntaliitoksen seurauksia asukkaiden, päätöksenteon ja yritysten näkökulmista ei kunnolla eritellä. Esitys yhdistymissopimukseksi on moneen kertaan käytetyn vakiintuneen pohjan sovellutus.
Ehdotettu uusi Vaasa olisi maantieteelliseltä olemukseltaan luonnoton. Tämä ilmeni jo
selvityksen kuluessa, mutta ei itse selvittäjille. He jatkoivat kovakorvaisesti sivuilleen vilkuilematta. Pelkään, että intohimoton ja ylimielinen selvitys vie Vaasan seudun asetelmia
monta askelta taaksepäin.
Kuntajakoselvitykset voisivat tuottaa parhaimmillaan tähdellistä tietoa kansalaisten ja
päättäjien käyttöön. Nykykäytäntö on kuitenkin tiensä päässä. Liian vähäisen huomion
kiinnittäminen selvittäjien valintaan johti ainakin Vaasan seudulla selvitysraportin ja
-prosessin hinnan ja laadun väliseen räikeään epäsuhtaan.
Tuntuu pahalta, kun nuorten, lahjakkaiden tutkijoiden on sinniteltävä minimaalisella rahoituksella, mutta samaan aikaan yhteiskunnalla riitttää runsaita resursseja heppoisten
selvitysraporttien teettämiseen, joiden hyöty on minimaalinen suhteessa niiden aiheuttamiin kustannuksiin.”
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JOHTOPÄÄTÖKSET
SATTUMAN JOHDATTELEMA OPPIMISPROSESSI
Rovaniemellä Yläkemijoen aluelautakuntamalli laajennettiin vuonna 2013 pitkän epäröinnin
jälkeen myös kunnan muille maaseutualueille. Se sai myös laajaa kansallista julkisuutta. Helsingin Sanomat kiinnitti siihen pääkirjoituksessaan näyttävästi huomiota ja esitteli sen uuden paikallisdemokratian valovoimaisena edelläkävijänä (Helsingin Sanomat: pääkirjoitus
22.1.2012). Tämä nosti lähidemokratian parrasvaloihin. Aina päädytään samaan: Helsingin
Sanomien merkitys on Suomessa edelleen ylivertainen.
Kuntaliitokset lisäsivät kiinnostusta Yläkemijoen aluelautakuntaan. Siitä tehtiin myös
päättäjille tarkoitettu julkaisu (Pihlaja 2012), joka sai suurta huomiota. Kaksi ministeriä
käynnisti vuoden 2012 keväällä selvittelytyön, jossa arvioitiin Suomeen sopivia lähidemokratian vaihtoehtoja. Työ valmistui samana vuonna ja siinä esiteltiin monipuolisesti erilaisia
alueperustaisia suoran demokratian välineitä (Pihlaja-Sandberg 2012).
Aikaisemmat Yläkemijoen mallin esittelyt eivät herättäneet minkäänlaista vastakaikua
(esimerkiksi Katajamäki 2008a ja 2008b ja 2009b). Oppimisprosessin käynnistyminen edellytti yhteiskunnallisen tilanteen kypsymistä vaiheeseen, jolloin päätöksentekijät oivalsivat,
että uusissa suurkunnissa ei selvitä ilman toimivaltaisen paikallishallinnan järjestelyjä. Vuoden 2015 kuntalaissa kunnanosahallinto otettiin huomioon, mutta käytännön ratkaisut ovat
jatkossakin kunnallisvaltuuston päätettävissä.
Toistaiseksi ei ole perustettu vahvan toimivallan kunnanosaelimiä. Rovaniemelläkin
aluelautakunnat on lakkautettu. Takertuminen perinteisiin kuntien hallintokäytäntöihin
salpaa uusien demokratiakäytäntöjen vakiintumista. Tätä kutsutaan alan kirjallisuudessa
polkuriippuvuudeksi. Kuntaliitosselvittäjiksi on valittu henkilöitä, joiden tietämys uuden demokratian välineistä on puutteellista. Esimerkiksi aikaisemmin käsitellyssä Vaasan seudun
erityisen kunjakoselvityksen (Enestam–Repo 2015) tekijöillä ei ollut minkäänlaista käsitysta
uuden demokratian käytännöistä.
Systemaattinen ylikansallisen oppimisen järjestelmä olisi tuonut Yläkemijoen mallin
huomattavsti nopeammin ja monipuolisemmin yleiseen tietoisuuteen. Samalla olisi ehkä oivallettu, että modernissa yhteiskunnassa hallintouudistukset on valmisteltava alhaalta ylöspäin. Ylhäältä määriteltyjen ratkaisujen aika on ohitse.

LIIAN KEVYT MENETTELY
Vaasan seudun asetelma valmisteltiin hyvin. Tehtiin tutkimus Uumajan kunnanosahallinnon kokemuksista. Järjestettiin seminaari, jossa kerrotttin mallin mahdollisuuksista Vaasan
seudun näkökulmasta. Seminaari herätti huomiota ja paikalle saatiin Vaasan seudun keskeiset kuntapäättäjät. Oppimisprosessissa ei kuitenkaan onnistuttu, sillä yhteistä luovaa pohdintaa mallin soveltamisen mahdollisuuksista ei syntynyt. Vastakkainasettelu Vaasan ja ympäristökuntien välillä syveni. Myös uusin kuntaliitosyritys epäonnistui. Senkin kaavailuissa
oli lähidemokratian osalta suuria puutteita. (Eriksson 2019).
Vaasan seudun kokemus osoittaa, että ylikansallisen oppimisen välineet ovat vielä kehittymättömiä. Perinteiset keinot ovat riittämättömiä. Suomalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden
välinen yhteistyö toimi ja sen tuloksena syntyi monipuolinen analyysi Uumajan kunnaosahallinnosta. Tällainen perustieto on ylikansallisessa oppimisessa tärkeää, mutta se ei vielä
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riitä. Todellinen haaste alkaa, kun tutkijoiden on ryhdyttävä siirtämään saamiaan tuloksia
käytännön päätöksentekijöiden oppimisprosesseihin.
Vaasan asetelmassa tyydyttiin ainoastaan yhden vuorovaikutusareenan organisoimiseen
ja se osoittautui täysin riittämättömäksi. Tiedon sisäistäminen ja yhdistäminen päätöksentekoon olisi edellyttänyt pitkäjänteisyyttä. Myöskään tekemäni hahmotus uuden Vaasan aluelautakuntiin perustuvasta paikallishallintomallista ei saanut vastakaikua. Se jäi liian abstraktiksi. (Katajamäki 2009c).

TIIVISTYS: PAIKKAPERUSTAISUUDEN EDISTÄMINEN
ALUELAUTAKUNTIEN AVULLA
Aluelautakunta on paikallisyhteisöjen kehittämisen, lähipalvelujen organisoimisen ja paikallisdemokratian monipuolistamisen väline. Se on neoendogeenisten kehittämisasetelmien
edistäjä. Kaupunki- ja maaseutukuntien liitoksissa aluelautakuntien avulla voidan ottaa huomioon maaseutu- ja kaupunkialueiden erilaisuus.
Aluelautakunta on paikkaperustaisuuden konkreettinen esimerkki. Ainoastaan poikkeustapauksessa vanha peruskunta on tarkoituksenmukaisin aluelautakunnan toimintaalue. Aluelautakuntien rajojen määrittely on vaativa tehtävä; muodostettavien alueiden tulee
olla toiminnallisesti järkeviä ja asukaspohjaltaan riittäviä, mutta ei kuitenkaan liian suuria.
Maaseudulla aluelautakuntamallin soveltaminen edellyttäisi kylän käsitteen nykyistä
väljempää määrittelyä. Uudet kylät olisivat olemassa olevien kylien muodostamia yhteistoiminta-alueita. Hallinnollisesti ne olisivat kunnan organisaatioon kuuluvia aluelautakuntia.
Tavoitteena olisivat toiminnallisesti mahdollisimman luontevat aluekokonaisuudet. Vaikka
kuntien rajat jatkossa muuttuisivat, maaseudun toiminnalliset paikallisalueet, uudet kylät
pysyisivät. Tämä olisi tärkeää maaseudun huomioon ottamisen jatkuvuuden kannalta. Käsitys maaseudusta ei saa olla riippuvainen hallinnollisista aluejakopäätöksistä.
Myös kuntien keskustoissa voidaan soveltaa aluelautakuntia. Niiden toimivaltaa ja tehtäviä on tuolloin kuitenkin pohdittava eri tavoin kuin maaseutualueilla, koska monet palvelut
sijaitsevat joka tapauksessa lähietäisyydellä. Toisaalta osallistuminen oman alueen kansalaislähtöiseen kehittämiseen koskee myös keskustojen asukkaita; myös tiheän palveluverkon
alueilla aluelautakunnille on tilausta.
Aluelautakuntien toimivallat vaihtelisivat toimintaympäristöjen mukaan. Rikkoutuuko
tällöin kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate? Toisaalta pyrkimys kohdella kaikkia
paikallisyhteisöjä juuri samalla tavoin riippumatta maantieteellisestä ympäristöstä saattaisi
johtaa kansalaisten katsannosta mekaanisiin ja jopa syrjiviin käytäntöihin. Tässä mielessä
aluelautakuntien toimivallan säätäminen maantieteellisen toimintaympäristön mukaan olisi
kansalaisten kannalta oikeudenmukaista.
Aluelautakuntien tehtävät ja toimivalta vahvistettaisiin kunnanvaltuustossa. Valtuusto
hyväksyisi myös aluelautakuntien toiminta-alueet. Aluelautakuntien toimivaltaan siirrettävistä asioista ja johtosäännöistä päätettäisiin valtuustossa sektorilautakuntien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Neuvottelut järjestettäisiin kunnanhallituksen johdolla. Kunnanhallitus esittäisi aluelautakuntien budjettikehykset osana normaalia budjettiprosessia.
Aluelautakuntien budjetit hyväksyttäisiin kunnanvaltuuston budjettikokouksessa.
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Kunnanvaltuusto määräisi aluelautakuntien tarvitsemat viranhaltijat valmistelu-, esittely- ja
toimeenpanotehtäviin. Uusia virkoja ei aluelautakuntien vuoksi perustettaisi. Jäsenet aluelautakuntiin esitettäisiin avoimissa kansalaiskokouksissa. Maaseudulla kylätoimikunnat ja
kaupungeissa kaupunginosayhdistykset olisivat sopivia kansalaiskokousten organisoijia. Tavoitteena olisi löytää mahdollisimman päteviä ja sitoutuneita oman alueensa edustajia. Kunnanvaltuusto nimittäisi aluelautakuntien jäsenet.
Valtuuston nimittäessä aluelautakuntien jäseniä voitaisiin myös käyttää poliittista harkintaa. Tavoitteena kuitenkin olisi, että aluelautakunnissa suora kansalaislähtöinen demokratia kohtaisi kunnan perinteisen edustuksellisen demokratian. Aluelautakuntamalli ei
lisäisi budjetin loppusummaa, sillä aluelautakuntien budjetit muodostettaisiin irrottamalla
osa tehtäväperusteisesta budjetista alueperustaiseksi.
Suurin osa budjetista olisi edelleen ohjattava tehtäväperusteisesti. Suurta kumousta eivät
aluelautakunnat aiheuttaisi. Kansalaisten kannalta olisi kyse lähipalvelujen saavutettavuudesta sekä lähidemokratian lisäämisestä ja ristiriitojen välttämisestä kunnan pääkeskusten
ja reuna-alueiden välillä. Aluelautakuntien sisältämät mahdollisuudet ovat huomattavasti
niiden sisältämiä riskejä suuremmat.
Aluelautakunnat olisivat monialaisia tilaajalautakuntia. Ne voisivat päättää, mistä niiden
toimivallassa olevat palvelut hankitaan. Aluelautakuntien kautta olisi mahdollista edistää
paikallista palvelualan mikroyrittäjyyttä, koska kilpailutuksen volyymit eivät olisi suurempien, ylipaikallisten yritysten kannalta riittäviä. Samalla syntyisi luontevia asetelmia lisätä
kansalaisjärjestöjen roolia palvelujen tarjoajina.
Aluelautakuntien avulla on mahdollista toteuttaa kunnallishallintoa, jossa tehokkuus- ja
läheisyysperiaatteet jäsentyvät kansalaisten hyvää elämää ja turvallista arkea voimistavasti.
Globalisoituvassa maailmassa aluelautakunnat edustaisivat kansalaislähtöistä uutta paikallisuutta, jonka ytimessä olisivat edustuksellisen ja suoran demokratian kohtaaminen sekä
julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen monimuotoinen yhteistyö.
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UUSI PAIKALLISUUS
PALOSAAREN ROMANTIIKKA
Muutimme vaimoni Eijan kanssa Vaasaan vuoden 1982 keväällä. Saimme molemmat työpaikan meille aikaisemmin tuntemattomasta kaupungista. Löysimme asunnon hieman
keskustan ulkopuolelta. Asuinalueemme Palosaari, Präntöö osoittautui vanhaksi työläiskaupunginosaksi. Jotakin samaa siinä oli kuin lapsuuteni Nummenmäessä. Meren ja vanhojen
tehdaslaueiden läheisyys rauhoitti. Työväentalot olivat jäljellä ja joitakin jäänteitä vanhasta
miljööstä. Paikan henki oli hyvä.
Jorma Ojaharjun Vaasa -trilogia alkoi uudessa asuinympäristössä avautua (Ojaharju
1976, 1979 ja 1982). Olimme siellä, mistä Jompan tarinat olivat lähtöisin. Myöhemmin kävin
hänen kanssaan keskusteluja paikallisuudesta, tarinoista ja maagisesta realismista. Vaasan
kaupunginteatteri esitti vuonna 2011 tulkinnan Vaasa-trilogian ensimmäisestä osasta.
Mielestäni esitys epäonnistui. Parhaimmillaan se olisi voinut toimia lokaliteettitutkimuksen lailla: heijastaa yleistä yhteiskuntakehitystä erityisessä paikallisyhteisössä. Minun oli pakko käsitellä esitystä blogissani Aluekehityksen arki. Vieläkin asia kaihertaa niin pahasti, että
teksti on pakko julkaista. Samalla se kertoo jotakin minulle rakkaaksi tulleesta Palosaaresta.

Teatteriesitys vailla viitekehystä
Parhaimmillaan teatteri kuvaa yleisen ja erityisen välistä suhdetta: miten suuri maailma heijastuu pieneen maailmaan. Tähän olisi ollut mahdollisuus myös Vaasan kaupunginteatterin
uutuusnäytelmässä ”Valkoinen kaupunki”, joka perustuu Jorma Ojaharjun Vaasa-trilogian
ensimmäiseen osaan.
Ojaharjun kirjan tärkeä teema ovat vuoden 1918 tapahtumat Vaasassa. Keskiössä on
Palosaaren tehdas- ja työläisyhteisö. Palosaareen asukkaiden ja heidän tarinoidensa kautta
Ojaharju kertoo näkymättömiin painetusta, vaietusta ja vaiennetusta todellisuudesta: myös
Vaasassa oli punaisia, myös Vaasassa oli ristiriitoja ja väkivaltaa, kaikki eivät olleet valkoisen
Suomen kannattajia. Vuoden 1918 Palosaari oli mikrokosmos, jossa kihelmöi ristiriitainen ja
repivä Suomen itsenäistymisen alkutaival. Yleinen ja erityinen kohtasivat, kietoutuivat, sekoittuivat ja kipuilivat Palosaarella.
Yleisen ja erityisen kohtaamisen särmä ei Vaasan kaupunginteatterin esityksessä elä eikä
hengitä. Näyttelijät ovat erinomaisia; heistä ei epäonnistuminen johdu. Ongelmia on kolme:
dramaturgia, ohjaus ja lavastus. Ne eivät tarjoa riittäviä välineitä suuren ja pienen maailman
kohtaamisen erittelyyn.
Jos Valkoinen kaupunki olisi akateeminen opinnäyte, sanoisin, että yksi esityksestä puuttuu ja sen mukana kaikki: viitekehys, yhteiskunnallinen konteksti. Tapahtumat ajelehtivat
näyttämöllä sattumanvaraisesti, kohtaukset ovat erillisiä pilkahduksia, tosin loistavasti näyteltyjä. Kokonaisuus ei kuitenkaan hahmotu. Katsojalle ei anneta mahdollisuutta pohtia yleisen ja erityisen syvähenkistä kohtaamista. Katsojalle ei suoda oivaltamisen riemua. En tosin
kiistä, etteivätkö myyttisten palosaarelaistarinoiden sketsiversiot voisi vanhoja vaasalaisia
viihdyttää ja tarjota emotionaalisia samaistumisen kohteita. Vakavasti otettavaa yhteiskunnallista teatteria ne eivät kuitenkaan ole, puhumattakaan, että ne olisivat ”maagista realismia”, jonka edustajaksi Ojaharju joskus mainitaan.
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Valkoisen kaupungin dramaturgin, ohjaajan ja lavastajan olisi ollut ehkä tarpeen perehtyä
hieman syvällisemmin Suomen itsenäistymiseen liittyviin yhteiskunnallisiin prosesseihin ja
jännitteisiin. Käsiohjelman viittaukset ”suureen kertomukseen”, johon myös Palosaari liittyy, ovat oikeaanosuneita. Valitettavasti itse esitykseen tämä näkökulma ei välity. Satunnaiset punalipun heilutukset, pateettiset verbaalipurkaukset, remellys näyttämöllä ja katsomon
sivukäytävillä sekä työväenlaulujen luikautukset ovat irrallisia huitaisuja, joiden yhteiskunnallinen yhteys jää hämäräksi. Myös Palosaarelta olisi ollut käytettävissä erinomaista taustamateriaalia; tuoreimpana FT Peter Ehrströmin vuonna 2010 ilmestynyt Palosaaren kehityshistoriaa tarkasteleva väitöskirja ”Från bomull till kunskapsindustri - en lokalitets- och
restruktureringsundersökning av stadsdelen Brändö, Vasa”. (Ehrström 2010)
Ymmärrän toki taiteellisen vapauden ja teatteritulkinnan subjektiiviset elementit, mutta
yhteiskunnalliseksi tarkoitetun teatterin uskottavuus edellyttää perusasioiden hallitsemista;
vasta tästä alkaa tulkinta. Hyvätkään näyttelijät eivät pelasta, jos dramaturgi, ohjaaja ja lavastaja eivät ole sisäistäneet näytelmänsä kuvaamien tapahtumien yhteiskunnallista yhteyttä.
Valkoinen kaupunki on näytelmä, jonka valmistelussa olisi kannattanut tehdä yhteistyötä
paikallisyhteisöjen tutkimukseen erikoistuneiden yhteiskuntatieteilijöiden kanssa.
Varsin yksinkertaisilla keinoilla peräämääni viitekehystä olisi voinut rakentaa: suhjuisten saaristokuvien sijasta olisi näyttämön taustaseinällä kannattanut näyttää suuria kuvia
vanhan Palosaaren miljöistä, Ojaharjun tarinoiden tapahtumapaikoista. Vaikka Jompan tarinoissa on paljon sepitettä, paikat ovat totta. Voisi heijastaa tekstejä, joissa kerrotaan, mihin
yleiseen yhteiskuntakehityksen vaiheeseen tämä erityinen kohtauksen kuvaama tapahtuma
Palosaarella liittyy. Vai olisiko tämä liian “brechtiläistä”? Vanha Palosaari oli vahvan yhteisöllisyyden paikka. Näyttämöllä kuitenkin kuvataan paikkaa, jossa ei syntyisi aitoja vuorovaikutuksen prosesseja; yhteisö ei ole lavastuksessa läsnä.
Valitettavasti Jorma Ojaharjun pääteos ei vielä tällä kertaa saanut ansaitsemaansa teatteritulkintaa, vaikka aineksia oli tarjolla roppakaupalla. Näytelmän katsottuani oivalsin dramaturgian, ohjauksen ja lavastuksen tähdellisyyden. Jos ne eivät ole kunnossa, jos niissä ei
ole intohimoa eikä yhteiskunnallisten yhteyksien oivallusta, taitavatkaan näyttelijät eivät pelasta: esitys kutistuu omaksi mikromaailmakseen itseään varten, jolla ei ole vastinetta näyttämön ulkopuolella, suuressa maailmassa.

IHMISEN MITTAINEN LIIKE7
Vaasaan muutettuamme huomasimme naapurissamme kauniin, vanhan rakennuksen. Kuulin, että siinä on Vaasan Setlementtikeskus. Minulla oli hämärä käsitys setlementtiliikkeestä:
kristillisyyteen liittyvää hyväntekeväisyyttä, kansainvälinen tausta. Muutimme muutamaksi
vuodeksi pois Palosaarelta, mutta palasimme vuonna 1995. Nyt asetuimme vastapäätä Setlementtikeskusta. Kaunis talo alkoi kiehtoa minua yhä enemmän. Sen katseleminen rauhoitti
ja loi turvallisuutta.
Nuorempana olin tutkinut työttömyyttä. Kirjoitin työllisyyspolitiikasta paikallislehdissä.
Ilmeisesti toiminnanjohtaja oli huomannut tämän, koska hän pyysi minua Vaasan Setlementin alkamassa olevan Siivet –hankkeen ohjausryhmään. Tavoitteena oli löytää työllistymispolkuja pitkäaikaistyöttömille. Kutsuun saattoi vaikuttaa myös, että noihin aikoihin
olin Vaasan kaupunginvaltuutettu. Pääsin sisään kauniiseen taloon ja setlementtiliikkeeseen.
Vaasalaisten setlementtiaktiivien esityksestä minut valittiin Suomen Setlementtiliiton
liittohallitukseen, jossa olin vuodesta 2006 vuoteen 2010. Setlementtiliikkeellä on kauniin
7 Setlementtiliikkeen historialliallinen katsus perustuu useisiin internet –lähteisiin.
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suuri kertomus. Koin setlementtiaatteen muistuttavan suuresti arvostamani katollisen kirkon vapautuksen teologiaa. Samaan on viitannut myös Tarja Halonen (Uusi-Rauva 2008:
7). Tulkitsin sen edustavan Jeesus Nasaretilaisen keskeistä viestiä: ”Kaiken minkä te olette
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te teette minulle” (Matteuksen evankeliumi 25:40).
Setlementtiliike ei saarnaa. Se tekee käytännön tekoja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi paikallisyhteisöissä, ihmisten keskellä. Minulle setlementtiliike osoittautui itseni näköiseksi paikkaperustaisuuden edistäjäksi. Halusin olla mukana.
Ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall perustettiin vuonna 1884 Lontoon East Endiin.
Se oli tuohon aikaan köyhyyden, kulkutautien, rikollisuuden, prostituution, huonojen asumisolosuhteiden ja murheen runtelema lohduttomuuden paikka; englantilaisen luokkayhteiskunnan pimein takapiha. Toynbee Hallin perustivat anglikaanipappi Samuel Augustus
Barnett ja hänen vaimonsa Henrietta. He halusivat tuoda seurakuntaansa toivon ja valon
näkymiä. Barnettiin pariskunta oli sisäistänyt tuon ajan sosiaalireformistisen ajattelun ja he
osasivat panna sen myös täytäntöön.
Barnetteilla oli yhteyksiä Oxfordin ja Cambridgen yliopistoihin. Toteutettiin ajatus yliopistojen asettumisesta köyhille alueille. Opiskelijat asuivaf Toynbee Hallissa ja tekivät sosiaalityötä asukkaiden parissa. Tällä tavoin tulevia vaikuttajia tutustutettiin yhteiskunnan
todellisiin ongelmiin. Toynbee Hallissa työskenteli esimerkiksi vuodesta 1903 vuoteen 1905
sittemmin London School of Economicsin professori ja rehtori William Beveridge, jonka
vuonna 1942 julkaisema kirja Social Insurance and Allied Services (tunnetaan paremmin nimellä Beveridge Report) on hyvinvointivaltioidean perusteos. Se on myös yksi Pekka Kuusen
klassikon 60-luvun sosiaalipoltiikka esikuvista
Toynbee Hallin esimerkki elähdytti ja vuoteen 1900 mennessä setlementtejä oli yli 100
Yhdysvalloissa ja Englannissa. Vuonna 1888 Toynbee Hallissa vieraili yhdysvaltalainen Jane
Adams. Hän inspiroitui kokemastaan ja perusti vuonna 1889 Chicagoon Hull Housen.
Adams oli merkittävä setlementtiaatteen kehittäjä. Hän näki setlementit alkuperäisen
kristillisyyden, lähimmäisenrakkauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjinä. Ne
olivat yhteiskuntaluokkien ja kulttuurien yhdistäjiä, joilla on paikallisyhteisöissä suuria sivistyksen ja oikeudenmukaisuuden vahvistamisen tehtäviä. Jane Adamsilla oli merkittävä rooli
myös nousevassa rauhanliikkeessä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Vuonna 1931
hän sai elämäntyönsä kruunuksi Nobelin rauhanpalkinnon.
Setlementtiliike kansainvälistyi nopeasti, sillä jo vuonna 1906 perustettiin kansainvälinen yhteistyöjärjestö The International Federation of Settlements and Neighbourhood
Centres (IFS). Suomen ensimmäinen setlementti Kalliola perustetiin vuonna 1919 Helsingin
Kallioon, huono-osaisuuden ytimeen. Se ei ollut sattuma, sillä sisällissodan kauheuksien ei
haluttu toistuvan. Monet ajattelivat, että paikallisyhteisöjen ristiriidat ja huono-osaisuus olivat revennet liiallisiksi. Niistä sikisivät viha ja julmuudet. Tätä taustaa vasten setlementtiliike
asettuu osaksi kansallisen eheyttämisen pyrkimystä.
Eheyttämisen eetos pilkahtelee esimerkiksi Suomen setlementtiliikkeen alkuvaiheen
johtajien ajattelussa. Mukana oli myös ehkä häivähdystäkin enemmän työväenliikkeen voimistumisen pelkoa sekä työväenluokan maailmankatsomuksen ja kulttuurin vähättelevää
tulkintaa, vaikkei näitä kovin selvästi tohdittu ilmaista (vrt Uusi-Rauva 2008: 76-79, 94, 99100, 106).
Setlementtiliikkeen uranuurtaja Suomessa oli Sigrid Sirenius. Hän oli tutustunut setlementtiaatteesen Lontoossa työskennellessään siellä merimiespappina. Hän oli taitava aat-
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teen mies ja setlementtiliike alkoi levitä. Nopeassa tahdissa setlementtejä perustettiin Viipuriin, Kemiin, Tampereelle, Rovaniemelle ja Turkuun. Sodan jälkeen eteneminen jatkui ja
nykyään Suomessa toimii 50 setlementtiä. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Liikkeen keskusjärjestö on Suomen Setlementtiliito.
Setlementit tuottavat palveluja yhteistyössä kuntien, ministeriöiden sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Ne ovat sitoutuneett erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten aseman parantamiseen. Toiminta on laaja-alaista. Mukana
on lapsi-, nuoriso- ja vanhus- ja perhetyötä sekä työtä maahanmuuttajien ja monikulttuurisuuden parissa.
Paikallissetlementeillä on myös kansalaisopistoja. Setlementtiasunnot Oy ja Setlementtiasumisoikeus Oy ovat merkittäviä sosiaalisen perustein tarjottavien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen järjestäjiä. Setlementtiliike työllistää 5 000 henkilöä. Lisäksi mukana on tätä
huomattavasti suurempi joukko vapaaehtoisia.
Myös Suomessa setlementtiliikkeellä on ollut läheinen yhteys akteemiseen maailmaan.
Tärkeä perustanlaskija oli suomalaisen sosiaalipolitiikan suuri mies Heikki Waris. Nuorena
hän työskenteli Kalliolan setlementtiin kuuluneen Kalliolan vapaaopiston rehtorina. Sigrid
Sirenius vaikutti vahvasti hänen ajatteluunsa.
Kalliossa työskentely antoi luultavasti tärkeän kimmokkeen Wariksen vuonna 1932
valmistuneelle väitöskirjalle Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Sittemmin Wariksesta tuli Helsingin yliopiston pitkäaikainen sosiaalipolitiikan
professori (1948-1968) ja yksi sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista suomalaisista yhteiskuntatieteilijöistä.. Suomen Setlementtiliiton liittohallituksen puheenjohtaja hän oli 19491951.

IDEA UUDESTA PAIKALLISUUDESTA
Aloitin Suomen Setlementtiliiton liittohallituksessa vuoden 2006 alussa. Olin ylpeä päästessäni sisäpiiriin. Vaikuttuneisuutta lisäsi, että Tarja Halonen oli ollut puheenjohtaja vuodesta
1989 vuoteen 1995. Tämän jälkeen presidentti Halonen nimitettiin Setlementtiliiton kunniapuheenjohtaksi. Hänellä oli tapana kutsua liittohallitus lounaalle Mäntyniemeen kerran
vuodessa. Tällä tavoin pääsin tutustumaan tasavallan kaikkein pyhimpään: tasavallan presidentin arjen ympäristöön.
Liittohallituksessa alettiin keskustella setlementtityön tulevaisuudesta. Takana oli vuosikymmenien perinne. Asetelmat olivat vakiintuneet. Ajan merkit olivat kuitenkin selvät:
perinteiset toimintamuodot kaipasivat uudistumista, vanhat ideat eivät kantaneet, tarjouskilpailuja palveluiden järjestämisestä hävittiin. Kilpailuvaltio kuritti. Rahoittajat alkoivat olla
tyytymättömiä kansalaisjärjestöjen toisiaan muistuttaviin erillishankkeisiin.
Kilpailuvaltiokehitys haastoi ja hämmensi setlementtiliikettä. Paikallisyhteisöjen orpoontuminen oli vahvistumassa, kun suuruuden logiikan läpimurto alkoi keskittää palveluja.
Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet olivat kapenemassa. Syntyi ajatus setlementtiliikkeen
uudistamishankkeesta. Sitä alettiin ehdotuksestani kutsua uudeksi paikallisuudeksi. Huomasin olevani samassa tilanteessa kuin kumppanuushankkeen ja sopimuksellisuushankkeen
alkaessa: oli idea uudesta toimintatavasta ja halu tehdä siitä vakiintunut käytäntö.
Paikallisuus oli myös kansainvälisessä keskustelussa saamassa lisää kantavuutta. Huomioni kiinnittyi esimerkiksi David Cameronin hallituksen Big Society -hankkeeseen Englannissa. Siinä korostettiiin paikallisyhteisöjen ja kanslaisjärjestöjen vastuutta palvelujen järjestämisessä (Haavisto 2011). Big Society ei Englannissa kunnolla edennyt. Vasemmistossa se
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tulkittiin valtion yritykseksi vetäytyä paikallisyhteisöistä. Myöskään Cameronin hallinto ei
kyennyt ideaa konkretisoimaan.
Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, kehittämispäällikkö Sami UusiRauva ja minä aloimme valmistella Uusi paikallisuus –hanketta. Haimme rahoitusta Rahaautomaattiyhdistykseltä (nykyinen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA).
Sitkeytemme palkittiin, sillä kolmannella kerralla onnisti ja saimme viiden vuoden rahoituksen vuosille 2011-2015. Olin tottunut pieniin hankerahoituksiin. Myönnetty kaksi miljoonaa
euroa tuntui käsittämättömältä. Rahoitupäätös oli Raha-automaatiyhdistyksen katsannosta
rohkea, sillä Uusi paikallisuus -hankkeen kaltaisia ei oltu aikaisemmin rahoitettu.

UUDEN PAIKALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT
Hahmotin vuoden 2011 alussa hankkeemme asettumisen yhteiskunnalliseen yhteyteen seuraavasti:
”Myös kansalaisjärjestöt ovat joutuneet kilpailuvaltiossa uuteen tilanteeseen. Hyvinvointivaltiossa julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö perustui kumppanuuteen,
jossa kansalaisjärjestöt saivat hoitaakseen kuntien, valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamia yhteiskunnallisia palveluja. Vanhat järjestelyt ovat kuitenkin
väistymässä. Tilalle on tullut kilpailuttaminen: kansalaisjärjestöt joutuvat kisaamaan
kansallisten ja kansainvälisten palvelualan suuryritysten kanssa. Tällaisessa asetelmissa kansalaisjärjestöillä ei ole menestymisen mahdollisuutta. Myös RAY:n rahoitusehtoja
kansalaisjärjestöille on kiristetty, jotta estetään ”kilpailutilanteen vääristyminen”.
Kilpailuvaltion käyttäytyminen on ristiriitaista. Yhtäältä korostetaan kolmannen sektorin tärkeyttä, mutta toisaalta rajoitetaan sen toimintaedellytyksiä epäsuhtaisilla kilpailutuksilla ja poistamalla RAY:n kaltaisten rahoitusorganisaatioiden tuki. Suuressa osassa
maata todellisia markkinoita ei edes ole; vetoaminen kilpailun vääristymiseen on pienillä
paikkakunnilla keinotekoista.
Kilpailuvaltio on syrjäyttämässä kansalaisjärjestöjä niiden perinteisistä yhteistyöasetelmista julkisen sektorin kanssa. Samalla paikkaperustaisuus ohenee, koska kilpailutusten
jälkeen kansalaisjärjestöjen ja pienten paikallisten yritysten tilalle tulevat suurten palvelukonsernien tulosyksiköt, joiden paikallinen sidos on nimellinen ja markkinaehtoinen.
Kansalaisten hyvä elämä ja onni edellyttävät arjen sujuvuuden ensisijaisuuden tunnustamista ja takaamista. Hyvä arki, hallinnan tunne sekä ennustettava elämä ovat voimallisia
uudistusten edistäjiä ja onnellisuuden lähteitä. Kansakunnan paras ei toteudu, jos yhteiskunnan alueellista organisoitumista koskeva päätöksenteko irrotetaan kansalaisten
maantieteestä ja edistykseksi tulkitaan ylhäältä ohjattu hyvän elämän periaatteita kunnioittamaton ja onnen edellytyksiä tallova itsetarkoituksellinen ja hallintokeskeinen pakkouudistaminen.
Tehokkuuden ja paikallisuuden huomioon ottamisen välillä ei tarvitse olla ristiriitaa, mikäli paikallistasolle taataan edellytykset omaehtoisten ratkaisujen kehittämiseen. Kansalaislähtöinen palvelujen organisointi on mahdollista toteuttaa koko maassa, kaikissa
paikallisyhteisöissä.
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Kaikkea ei luonnollisestikaan voida organisoida paikallislähtöisesti. Yhtenä esimerkkinä on erikoissairaanhoito. Kuitenkin huomattavan monet peruspalveluihin liittyvät
kysymykset ovat paikallisia ja niiden organisointia voidaan pohtia paikallisyhteisöjen
vaihtelevista tarpeista käsin. Tämä on paikkaperustaisen politiikan ydin; yhteiskunta on
palautettava paikallislähtöiseksi. Suuruuden logiikkaan ja osaoptimointiin perustuva hallintokeskeisyys ei ole kansalaisten edun mukaista.
Paikallislähtöistä yhteiskuntaa luonnehti kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja
julkisen sektorin monipuolistuva yhteistyö. Tätä asetelmaa kutsutaan uudeksi paikallisuudeksi. Ensimmäisen kerran uuden paikallisuuden periaatteita hahmotteli Janne
Autto vuonna 2002 ilmestyneessä tutkimuksessaan Hyvinvointivaltion muutos ja uusi
paikallisuus (Autto 2002).
Uutta paikallisuutta edistetään edellytyksiä luovalla kehittämisellä, jonka ytimenä on
paikallisyhteisöjen oikeus kehittyä omista lähtökohdistaan. Edellytyksiä luova kehittäminen vieroksuu suuruuden logiikkaa ja ylhäältä annettuja hallintokeskeisiä ratkaisuja.
Sen tavoite on paikkojen, kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden lisääntyminen. Kaiken
perusta on kansalaislähtöisyys.
Uusi paikallisuus ei ole valmis toimintamalli. Sen edistäminen edellyttää käytännön kokeiluja erilaisissa maantieteellisissä ympäristöissä. Tämä on myös Uusi paikallisuus –
hankkeen lähtökohta. Taustalla on kriittinen suhtautuminen kilpailuvaltion suuruuden
logiikkaan sekä palvelujen keskittämisen ja kansalaisten maantieteen ohittamiseen, jotka ovat käynnistäneet paikallisyhteisöjen orpoontumisen. Hankkeen avulla etsitään orpoontumisen pysäyttämisen ja paikkaperustaisen kansalaisyhteiskunnan palauttamisen
välineitä.
Käytännön toiminnan avulla tutkitaan, millä tavoin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia omien lähiyhteisöjensä palvelutarjontaan, harrastusmahdollisuuksiin ja maankäytön
suunnitteluun pystytään parantamaan. Tavoitteena ovat paikkaperustaiset toimintamallit, joiden avulla asukkaat, kansalaisjärjestöt, kunnat, seurakunnat ja yritykset muodostavat yhdessä edellytyksiä luovan kehittämisen asetelmia. Samalla tavoitellaan setlementtityön uusia toimintatapoja, joita voidaan soveltaa kaikkien paikallissetlementtien
toiminta-alueilla.”
Hankkeen ytimeksi valikoitui kolme osahanketta, jotka toteutettiin kolmessa paikallisyhteisössä:
1. Vaasan Palosaari, muutoksen kokenut perinteinen teollinen paikallisyhteisö.
2. Kemijärvi, perinteinen, rakennemuutoksen vaiheessa oleva teollinen paikallisyhteisö.
3. Tampereen Hervanta, joka on kehittymässä maahanmuuton myötä kulttuurisesti yhä
moni-ilmeisemmäksi.
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Lähtökohtana olivat seuraavat teemat:
1. Lähipalveluiden organisointi kansalaisjärjestöjen, mikroyritysten ja kunnan tiivistyvän yhteistyön avulla.
2. Kansalaisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojen ja taitojen kehittäminen.
3. Harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen.
4. Koulujen ja kirjastojen moninaiskäytön parantaminen.
5. Terveyden edistäminen. Tähän liittyvät liikunta sekä muiden lähiharrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen. Yksinäisyyden ja turvattomuuden lieventäminen.
6. Kansalaisten yhteistyömuotojen kehittäminen elävässä elämässä ja sosiaalisessa mediassa. Samalla kehitetään toimintatapoja, joiden avulla kansalaiset ottavat enemmän vastuuta asuinympäristönsä yleisestä viihtyisyydestä ja siisteydestä.
Teemat olivat esimerkinomaisia. Prosessin eteneminen alkaisi synnyttää osahankkeiden välisiä eroja. Uuden paikallisuuden sisältö perustui kunkin paikallisyhteisön erityispiirteisiin.
Tavoitteena oli yhtenäisen metodiikan kehittäminen, jotta uuden paikallisuuden prosessi
pystytään laajentamaan uusille alueille. Metodiikan tähdellisimpiä aineksia olivat paikallisyhteisön ja kunnan välisen suhteen järjestäminen sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyöfoorumin systematisointi. Uusi paikallisuus keskittyi ongelmien sijasta ratkaisuihin.

UUSI PAIKALLISUUS –HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN
Kunkin kokeilualueen setlementtikeskukseen palkattiin projektipäällikkö. Koko hankkeen
johtaja työskenteli setlementtiliiton tiloissa Helsingissä. Hänen apunaan oli projektisihteeri.
Osahankkeille nimettiin ohjausryhmä. Muodostettiin myös valtakunnallinen ohjausryhmä,
jonka puheenjohtaja olin. Hankkeen asiantuntijoiksi kutsuttiin Tampereen yliopiston sosiaalityön laitos, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti.
Ajatuksena oli, että valtakunnallisen ohjausryhmän määrittelemien periaatteiden mukaisesti kolmen kokeilupaikkakunnan projektipäälliköt suunnittelevat ja toteuttavat toimintaalueensa asukkaiden, kansalaisjärjestöjen, seurakunnan ja yritysten kanssa käytännön toimintaa.
Kunnan edustajien oli määrä olla mukana alusta lähtien, koska uuden paikallisuuden
keskeinen tavoite oli rakentaa todellinen vaikutusyhteys paikallisyhteisöistä kunnalliseen
päätöksentekoon.
Hankkeen aluksi projektipäälliköt tekivät laajan haastattelukierroksen ja keräsivät muuta aineistoa. Aloitettiin myös kokeilut sosiaalisessa mediassa. Päävälineenä oli Facebook.
Kustakin alueesta kerääntyi monipuolinen tietovaranto. Sitä hyödynnettiin myös oppilaani
tekemässä pro gradussa (Tuominen 2012). Kiinnostavasti toteutettiin Heikki Wariksen jo
1934 esittämää ideaa, jonka mukaan setlementtien tärkeä toimintamuoto on yhteiskunnallinen tutkimustyö (Uusi-Rauva 2008: 35).
Uudenlainen horisontaalinen kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tavoitteleva toimintatapa
herätti jonkin verran ihmetystä ja reviirinvartiointia. Valtakunnallisen ohjauryhmän työskentely epäonnistui. Jäsenet olivat kiireisiä eikä hanke kiinnostanut riittävästi. Työskentely
hiipui melko nopeasti. Osahakkeiden ohjausryhmissä tapahtui myös lopahtamista, mutta
ydinryhmät sinnittelivä läpi koko viisivuotisen hankkeen.
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UUDEN DEMOKRATIAN KOKEILUALUSTA
Kullakin kokeilupaikkakunnalla syntyi monenlaista toimintaa. Järjestettiin erilaisia tapahtumia ja innostettiin asukkaita yhteisiin rientoihin. Tämä oli hyvin myönteistä ja innostavaa.
Hankkeen projektipäälliköt keräsivät parhaat kokemukset ja sattumukset yhdessä kirjoittamaansa tarinakirjaan (Körkkö et al 2015).
Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa työskenteli Uusi paikallisuus-hankkeen aikana professori Pirkko Vartiaisen johdolla deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtamisen
tutkimusryhmä. Se tutki uusia kansalaisvaikuttamisen välineitä , joita ovat esimerkiksi kansalaisraadit, kehittämiskävelyt ja ryhmätyötä helpottavat World Cafét (ks. esimerkisi Setlementtiliitto 2015a). Professori Vartiaisen ryhmän tutkimuksia sovellettiin Uusi paikallisuus
–hankkeessa.
Osallistuin myös itse suoran vaikuttamisen käytännön kokeiluihin. Seuraavaksi siirrymme
Vaasan Palosaarelle, jossa vuonna 2012 toteutimme kansalaisraadin ja kehittämiskävelyn.
Palosaaren esimerkki on kuvaus toimintatavoista, jotka ovat mahdollisia kaikissa paikallisyhteisöissä.

UUTTA DEMOKRATIAA PALOSAARELLA8
Ajan henki on suoran demokratian lisääminen. Edustuksellinen demokratia on edelleen keskiössä, mutta sen vahvistaminen ja monipuolistaminen edellyttävät uusia välineitä. Vaasan
yliopiston hallintotieteilijät ovat järjestäneet useita kansalaisraateja, joiden osallistujat ovat
asiantuntijoiden kanssa vuorovaikutuksessa pohtineen erilaisia teemoja. Kansalaisraateihin
osallistuvat vapaaehtoiset ja heidät valitaan niin, että he muodostavat pienoiskuvan tarkasteltavan teeman kannalta tähdellisistä kansalaisryhmistä. Yhden kansalaisraadin osanottajien määrä on 15–25 henkilöä.
On osoittautunut, että kansalaisraatimenetelmä innostaa osallistujia ja syntyy mielenkiintoisia yhteiskunnallisia avauksia. Kansalaiset ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta, jos
heille tarjotaan siihen mahdollisuus. Kansalaisraati on esimerkki uudesta, laajennetusta demokratiasta, jossa kansalaisten ja päättäjien vuorovaikutus sekä tasaveroiset keskustelut ovat
keskiössä.
Deliberatiivisen eli puntaroivan demokratian ydintä on faktoihin perustuva harkitseva
pohdinta. Ideana on, että verkkainen ja monipuolinen keskustelu, hidas demokratia, tuottaa
syvällisempiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempiä tuloksia kuin tehokkuutta korostava pikademokratia. Kansalaisraadin kaltainen suoran vaikuttamisen väylä ei kyseenalaista edustuksellista demokratiaa, vaan täydentää ja vahvistaa sitä. (Raisio-Vartiainen 2011.)
Palosaaren kansalaisraati järjestettiin vuoden 2012 toukokuussa. Se aikana vajaat kaksikymmentä eri-ikäistä palosaarelaista, miehiä ja naisia, pohti neljänä iltana asiantuntijoiden
tarjoaman faktatiedon lähtökohdista Palosaaren tulevaisuuden tärkeitä kysymyksiä. Työskentely huipentui julkilausumaan, johon kirjattiin kahdeksan kehittämisteemaa. Julkilausuma
luovutettiin vaasalaisille päättäjille valtuustosalissa. Valitettavasti julkilausuman vaikutukset
jäivät vähäisiksi. Luultavasti poliitikot ja viranhaltijat eivät suhtautuneet siihen vakavasti.
Julkilausumassa korostettiin asukkaiden vastuuta oman asuinalueensa siisteydestä. Asukasyhdistyksen toivottiin alkavan organisoida tähän liittyviä kansalaistalkoita. Uusille kau8 Teksti on editoitu osasta artikkelia ”Paikallisuuden ytimessä: tarkastelussa Vaasan Palosaari”, jonka kirjoitin vuonna 2013 yhteistyössä FT Peter Ehrströmin kanssa. Tämä osa artikkelista on minun kirjoittamani.
Artikkeli on julkaistu teoksessa Oppiva alue, menestyvä alue. Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi (Luoto et al 2013).
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punginosatapahtumille sekä Palosaaren rikkaan historian elävöittämiselle nähtiin runsaasti
mahdollisuuksia. Koulujen ja Palosaaren sivukirjaston monipuolisempaa käyttöä ideoitiin.
Jotta Palosaari säilyy mahdollisena asuinympäristönä eri-ikäisille, tarvitaan monipuolisia
koko elinkaaren kattavia terveyspalveluita sekä vanhan puutalomiljöön rikastamista sen
luonteeseen sopivalla kaavoituksella.
Kansalaisraadissa pohdittiin myös epäselvyyden tilassa olevien Mansikkasaaren ja sen
ympäristön tulevaisuutta. Alueen olemuksen vanhana telakka-, teollisuus- ja satama-alueena
haluttiin säilyvän. Uudisrakentamisen on sovittava alueen historialliseen ilmeeseen. Kansalaisraati arvioi arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen tarjoavan hyvän lähtökohdan
suunnittelulle. Rantojen haluttiin säilyvän kaikkien yhteisessä käytössä. Mansikkasaaren välitön siivoaminen arvioitiin välttämättömäksi. (Majaneva-Virkola 2012a.)
Kansalaisraadin lupaavien kokemusten innoittamina päätettiin kokeilla myös toista kansalaisia osallistavaa menetelmää. Turvallisuuskävelyistä on saatu hyviä kokemuksia. Niiden
avulla kansalaiset ovat paikantaneet omien asuinalueiden turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita (esimerkiksi Sarka 2011).
Päädyimme hieman laventamaan turvallisuuskävelyn ideaa. Valitsimme näkökulmaksi rakennetun ympäristön kehittämisen. Kävelyyn haettiin osallistujia Facebookin, lehti-ilmoituksen ja puskaradion välityksellä. Päätimme ottaa mukaan korkeintaan 25 osallistujaa.
Tämä määrä täyttyi helposti. Kävely järjestettiin hieman ennen vuoden 2012 kunnallisvaaleja. Tämän vuoksi mukaan otettiin myös 10 kunnallisvaaliehdokasta. Kävelyn aikana käytettiin suomea ja ruotsia. Minä ja FT Peter Ehrström olimme kävelyn vetäjät. Käytännön
järjestelyistä ja dokumentaatiosta vastasi Uusi paikallisuus -hankkeen Palosaaren projektipäällikkö Anne Majaneva-Virkola.
Kuljimme ennalta suunnittelemamme reitin. Muutaman kerran pysähdyimme havainnoimaan, keskustelemaan ja ideoimaan. Osallistujat kirjasivat dokumentointilomakkeille
havaintojaan ja ehdotuksiaan. Arvioimme etukäteen, että kierros kestää vajaat kaksi tuntia.
Arvio osoittautui oikeaksi.
Palosaaren torilla ihasteltiin uutta päällystettä. Torin ilme kohenisi, jos grillikioski saisi pehmeän ja torin väritykseen sointuvan puupinnan. Kirjaston julkisivu voitaisiin valaista
kohdevalaisimin. Tämä korostaisi rakennuksen kauneutta ja merkitystä palosaarelaisille.
Varisselän rannalla huomattiin, että yhdeltä katuosuudelta puuttuvat valot, joten muutamaa
lyhtypylvästä toivottiin.
Rantapuistossa pohdittiin lyhyesti Vikingan rannan tulevaa käyttöä. Rannan asukkaat
ovat vaivihkaa omineet myös ranta-alueet, vaikka he eivät niitä omista. Lievää kannatusta sai
kevyen liikenteen väylän rakentaminen, koska rantojen tulisi kuulua kaikille kaupunkilaisille. Toisaalta epäröitiin, koska rannan omakotiasukkaat eivät luultavasti tällaista hyväksyisi.
Yleinen etu ja yksityiset intressit ajautuisivat todennäköisesti konfliktiin.
Matka jatkui vanhan saippuatehtaan alueelle. Päärakennukseen ideoitiin musiikkitaloa.
Kaikki alueen rakennukset haluttiin säilyttää ja kunnostaa. Viereisen Påttin jätevedenpuhdistamon melu- ja hajuhaitat olisi pystyttävä minimoimaan, jotta aluetta voitaisiin ryhtyä
kehittämään. (Majaneva-Virkola 2012b.)
Mansikkasaarta tarkasteltiin Sundin mantereenpuoleiselta rannalta ja todettiin alueen
tila. Nykyisellään urbaani kesanto ei ole mairitteleva näky yhdessä Vaasan parhaimmista paikoista. Suuri yksimielisyys vallitsi, että kaupunginvaltuuston on kaudella 2013–2016 uskallettava tehdä Mansikkasaaren tulevasta käyttötarkoituksesta päätöksiä. Samalla on myös ratkaistava läheisen Rahkolan vanhan tehdasalueen ja saippuatehtaan alueen tulevat toiminnat.
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Tyydytyksellä todettiin, että kaupunki on viimeinkin aloittanut Mansikkasaaren siivoamisen
vuosikymmenien vitkastelun jälkeen. Monet puhuivat virkistyskäytön puolesta. Mahdollisen
rakentamisen toivottiin olevan matalaa. Entisiin Wärtsilän telakan rakennuksiin ideoitiin
kulttuuri- ja musiikkitiloja (Majaneva-Virkola 2012b).
Kävely päättyi Yliopistonrantaan. August Alexander Levónin (1820–1875) patsaan äärellä muisteltiin historiaa. Puuvillatehtaan loppuminen uhkasi 1980-luvun alussa ankeuttaa
alueen, mutta rohkeiden päätösten ansiosta Vaasan yliopisto tuli tilalle. Nyt miljöö on jännittävä yhdistelmä vanhaa ja uutta. Suuri vaasalainen uudistaja ja teollisuusmies Levón olisi
hyvin ylpeä perustamansa tehtaan nykykäytöstä ja alueen muuntumisesta uuden vuosituhannen tietoympäristöksi.
Samassa yhteydessä muisteltiin, millainen yliopiston alue oli 1980-luvun alussa. Siinä oli
piirteitä, jotka ovat verrattavissa Rahkolan ja saippuatehtaan alueiden rappioon. Murheellinen kehitys kuitenkin kääntyi, kun uskallettiin olla rohkeita. Nykyään yliopiston alue on yksi
Vaasan näyttävimpiä ympäristöjä.
Yksi kävely tuotti useita kehittämisehdotuksia. Se osoitti, että kansalaiset ovat aidosti
kiinnostuneita omasta asuinympäristöstään Tarvitaan uusia vaikuttamisen välineitä. Yhteinen kävely antaa mahdollisuuden keskustella, muistella ja kehittää uusia ideoita. Raitis ilma
kirkastaa ajatuksia samalla kun fyysinen ja psykkinen kunto kohenevat.
Kävelyn jälkeen vaihdettiin ajatuksia Setlementtikeskuksessa. Ilta päättyi seesteiseen visioon: kolmenkymmenen vuoden kuluttua voidaan muistella kuulaan kauniina syysiltana,
kuinka viisaita Vaasan poliitikot olivatkaan 2010-luvulla, kun he uskalsivat nähdä oleellisen.
Vähitellen Mansikkasaaresta ympäristöineen tuli lukuisia arkkitehtuuripalkintoja voittanut
vaasalaisten loppumattoman ylpeyden aihe.

UUDEN PAIKALLISUUDEN SAAVUTUKSET
Myös Kemijärvellä ja Hervannassa kokeiltiin uuden demokratian välineitä. Pisimmälle päästiin Kemijärvellä, jossa erityisesti kansalaisraadit kiinnostivat. Vuonna 2013 tehtiin ulkoinen
arvio kaikista hankkeen aikana toteutetuista kansalaisraadeista (Raisio-Lindell 2013).
Kansalaisraadeista ilmestyi myös useita julkaisuja Mikko Värttö teki vuonna 2014 pro
gradu –tutkielman Hervannan kansalaisraadista osallistuvan demokratian kanavana (Värttö
2014). Tutkittiin kansalaisraadin vaikuttavuutta (Värttö et al 2015). Tehtiin raportti osallistumisesta ja osallisuudesta lähidemokratiassa (Rahikka-Räsänen ja Ryynänen 2014). Laadittiin myös käytännön opas kansalaisraadin järjestäjille (Setlementtiliitto 2015b).
Uusi paikallisuus –hankkeessa kokeiltiin monipuolisesti uuden demokratian välineitä.
Kansalaisraatien tunnetuksi tekemisessä hankkeella oli luultavasti tärkeä rooli. Toistaiseksi
ei kuitenkaan ole löytynyt tehokkaita menettelytapoja, joiden avulla kehittämisehdotukset
saadaan osaksi kuntien päätösvalmistelua.
Yksi etenemistie uuden demokratian välineiden juurruttamiseksi voisi olla kunnallisen
osallisuusstrategian laatiminen, jossa hahmotettaisiin vaikuttamiskeinojen kokonaisuus ja
yksittäisen vaikuttamiskeinojen rooli. Pohdin tätä Uusi paikallisuus –hankkeen siihenastisten kokemusten perustalta Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa 25.2.2013 :
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Uusi demokratia on organisoitava
Viime aikoina on keskusteltu suoran demokratian lisäämisen tarpeesta. Kansalaisille ei
enää riitä pelkkä äänestäminen, vaan erityisesti kunnissa tarvitaan uusia vaikuttamisen
välineitä. Toistaiseksi uuden demokratian keinoista on keskusteltu yksi kerrallaan. Erityisesti kunnissa olisi kuitenkin pohdittava, minkälainen kokonaisuus suoran demokratian käytännöistä voitaisiin sommitella.
Etenkin suurentuvissa kunnissa asukkaat pelkäävät arjen ympäristöjään koskevan päätöksenteon karkaavan liian etäälle. Yksi uuden demokratian keskeinen osatekijä on
toimivaltainen kunnanosahallinto. Sen aluejaotus on mietittävä kansalaisten tarpeista
lähtien. Aina eivät vanhat peruskunnat ole parhaita vaihtoehtoja. Kunnaosahallinnon
piirissä tulee olla ainakin osa perusterveydenhuollosta, kotipalvelut, kirjastot, neuvolat,
päivähoito ja alakoulut sekä mahdollisuus vaikuttaa kaavoituksen periaatteisiin.
Todellinen kunnanosademokratia edellyttää alueperustaista budjetointia sekä tarkkaa
pohdintaa keskitetysti ja hajautetusti hoidettavista asioista. Tähänastiset kokemukset
ovat osoittaneet, että näennäisen toimivallan alue-elimiä ei kannata perustaa.
Kansalaisraadit lisäävät kuntalaisten osallisuutta. Uuden demokratian vakavasti ottavassa kunnassa pohditaan, missä asioissa kansalaisraateja sekä muita asiantuntijoiden
ja kuntalaisten yhteistyöfoorumeita kannattaa käyttää. Kansalaislähtöiset pohdinnat voivat liittyä kunnanosiin, mutta yhtä hyvin voidaan käsitellä yleisempiä asioita, esimerkiksi
kaavoituksen periaatteita koko kunnassa. On tärkeää päättää tavoista, joilla kansalaisfoorumien esitykset otetaan osaksi päätöksenteon valmistelua. Tähän on toistaiseksi kiinnitetty riittämättömästi huomiota.
Internetiin on mahdollista kehittää monelaisia kansalaisia ja päätöksentekijöitä palvelevia osallisuuden muotoja. Tähdellistä on kuitenkin huolehtia riittävistä resursseista, jotta
varteenotettavat näkemykset kyetään siivilöimään ja valmistelemaan konkreettisiksi esityksiksi. Facebookpeukutusten seuranta ja keskusteluketjujen ihmettely eivät riitä.
Internet tarjoaa kansalaisille oivan mahdollisuuden esittää konkreettisia parannusehdotuksia. Kunnan kotisivulle voidaan tehdä selkeä käyttöliittymä, jonka avulla asukas voi
merkitä karttaan kohdan, jossa on esimerkiksi päällystevaurio. Hän voi liittää mukaan
selostuksen ja valokuvan. Jos organisointi on asianmukaista, ilmaantuu paikalle parin
päivän kuluessa kunnan korjauspartio. Vastaavaa täsmäjärjestelyä on mahdollista soveltaa esimerkiksi kansalaisten palveluissa havaitsemiin puutteisiin.
Uuden demokratian muoto on myös osallistuva budjetointi. Kunnan talousarviossa varataan esimerkiksi 100 000 euroa lasten leikkipuistojen kehittämiseen. Lapsille annetaan
mahdollisuus ideointiin ja parhaat ideat toteutetaan. Vastaava määräraha voidaan budjetoida esimerkiksi kirjastojen kehittämiseen. Kirjastojen käyttäjät saavat esittää uusia
sisältöjä kirjastojen palveluihin.
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Kunnissa on tähdellistä tunnistaa demokratiaa vahvistavat uudet mahdollisuudet. Niiden
avulla pystytään sommittelemaan kansalaisvaikuttamisen kokonaisuus, jossa alueperustaiset, koko kuntaa koskevat ja internetissä olevat välineet täydentävät ja tukevat toisiaan.
Kunkin erillisen keinon rooli ja huomioon ottamisen tavat on määriteltävä täsmällisesti.
Monipuolisesti kansalaisten osallisuudesta huolehtiva kunta toteuttaa kunnan perusideaa: kunta on asukkaidensa muodostama yhteisö.
Toistaiseksi kunnissa ei ole vakavasti otettavia osallisuusstrategioita tehty. Keskustelu uuden
demokratian välineistä ei ole kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä esimerkiksi kuntalaisraadit
on mainittu vuoden 2015 kuntalaissa.
Uuden demokratian kysymyksenasetteluista tuli Uusi paikallisuus –hankkeen sivutuotteena Vaasan yliopiston hallintotieteitä yhdistävä teema. Voimistuva yhteys näkyy esimerkiksi oppilaani Niklas Lundströmin vuonna 2015 hyväksytyssä väitöskirjassa Aluekehittämisen
pirullinen peli (Lundström 2015).
Uusi paikallisuus –hankkeen yksi tavoite oli kansalaisten innostaminen omien asuinalueidensa kehittämiseen. Kävi ilmi, että kansalaiset saadaan helposti mukaan tapahtumiin,
joissa on hauska tunnelma, ohjelmaa, tarjoilua ja mukavaa yhdessäoloa Sama on havaittu
myös muualla: yhteinen ilonpito viehättää. Yhteinen kehittäminen on vaikeampaa. Esimerkiksi osallistujien saaminen kansalaisraateihin ja kehittämiskävelyihin vaatii paljon työtä ja
markkinointia.
Kansalaiset aktivoituvat, kun oman paikallisyhteisön arkea uhkaa heikkeneminen. Silloin
osallistutaan ja vastustetaan. Valitettavasi innostus kuitenkin monesti herää liian myöhään
eikä enää mahdeta mitään: ikävät päätökset on jo tehty. Uusi paikallisuus –hanke osoitti, että
kansalaisten aktivoiminen ennalta toimimiseen, kun asiat vielä ovat hyvin, on äärimmäisen
vaikeaa ja monta kertaa toivotonta. Osoittautui myös, että oman asuinalueen tulevaisuudesta
keskusteleminen sosiaalisessa mediassa on vähemmän kiinnostavaa kuin esimerkiksi ravintolan ruoka-annosten ja lemmikkieläimien kuvien jakaminen.
Kansalaisjärjestöjen paikkaperustainen yhteistyö eteni jonkin verran Uusi paikallisuus
-hankkeen aikana. Esimerkiksi Palosaarella järjestettiin toripäiviä ja kevätkarnevaalit. Leikkimielinen Palosaaren itsenäiseksi julistaminen herätti innostusta. Vastaavaa tapahtui myös
Kemijärvellä ja Hervannassa. Uusi paikallisuus -hankkeen tapahtumat dokumentoitiin monipuolisesti (Körkkö et al 2015).

TIIVISTYS: JÄLLEEN TOTEUTUMATTA JÄÄNYT KONKREETTINEN UTOPIA
Uusi paikallisuus osoitti, että kansalaislähtöisen toiminnan vahvistuminen paikallisyhteisöissä on mahdollista. On luotava edellytyksiä ja oltava pitkäjänteinen. Suuressa julkisuudessa paikallinen toiminta jää kuitenkin usein vaille huomiota. Onnistunut kansalaisraati ja sen
tuloksena syntynyt lähipalveluoivallus, naapuriapupiiri tai mikroyrityksen idea ovat mitättömyyksiä liikepankin makrotason talousennusteen rinnalla.
Toiveikkaan uhmakkaasti tiivistin tuntemukseni Uusi paikallisuus- hankkeen loppuseminaarissa Vaasassa 27.11.2015:
”Pieniin paikallisyhteisöihin perustuva Suomi on noussut maailmanluokkaan, ei pelkkiä
suurkeskittymiä arvostava kiilusilmä. Kilpailukykymme ja menestyksemme ovat syntyneet paikka- ja kansalaislähtöisesti, alhaalta ylöspäin. Tämä perustavanlaatuisuus ei ole
muuttunut. Suomi pärjää myös jatkossa, jos kykenemme huolehtimaan kaikkien aluei-
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den ja kaikkien asukkaiden menestyksen ja onnellisuuden edellytyksistä. Se on suomalaisen sivistyksen ja menetystarinan perusta myös tulevaisuudessa.
Myönteisille sattumille on annettava maksimaalinen mahdollisuus. Yllättäville yhdistelmille on annettava tilaa. Tämän edellyttää paikkojen moninaisuutta; jossakin juuri oikeat
ihmiset ja asiat kohtaavat. Syntyy uusia oivalluksia, uusia työpaikkoja, uusia sankaritarinoita.
On luovuttava ennaltamääräytymisopista, jonka mukaan menestys on mahdollista ainoastaan suurissa kaupunkikeskittymissä. Paikkojen moninaisuus maksimoi myönteisten
sattumien todennäköisyyden. Tämä on yhteiskunnan evoluution välttämätön ehto ja
suloinen säännönmukaisuus. Paikallisuuden loppumattomasta kirjosta nousee toivon
maantiede.
Makrotalouden mallit eivät meitä auta, kun on tehtävä yhteiskunnallisia laatuloikkia.
Muualla Euroopassa, koko maailmassa suhtaudutaan vakavasti paikkaperustaiseen politiikkaan. Myös Suomessa on paikkaperustaisen käänteen aika.”
Yli kymmenen paikallisetlementtiä allekirjoitti vuonna 2015 aiesopimuksen Uusi paikallisuus -hankkeen kaltaisen toimintatavan toteuttamisesta: ”Setlementtiliiton tavoitteena on
vuosien 2016–2018 aikana yhdessä muodostaa vahva valtakunnallinen kansalaistoiminnan
verkosto, joka tukee setlementtejä paikallisen kansalaistoiminnan kehittämisessä asukkaiden tarpeiden pohjalta” (Setlementtiliitto 2015c).

Valitettavasti näyttää kuitenkin siltä, että Uusi paikallisuus -hankkeen juurtuminen setlementtiliikeen arkikäytännöksi jäi vaillinaiseksi. Tapahtui kuin sopimuksellisuushankkeessa:
perinteisen toimintatavan näennäinen turvallisuus ja projektirahoituksen jatkuminen ainakin toistaiseksi estivät uuden toimintakulttuurin läpimurron.

JÄÄHYVÄISET SETLEMENTTILIIKKEELLE
Vähin erin Uusi paikallisuus -hankkeen aikana alkoi etäisyyteni setlementtiliikkeeseen kasvaa. Tähän vaikutti, että vuonna 2010 minua ei enää valittu Setlementtiliiton hallitukseen.
Koin tämän nöyryyttävänä, sillä setlementtiliikkeen uudistajaksi tarkoitettu Uusi paikallisuus -hanke oli juuri alkamassa. Kyynisinä hetkinä ajattelin liikkeen johdossa ajateltavan:
“Hannu on tehnyt tehtävänsä, Hannu saa mennä.” Lopulliset jäähyväiset jätin vuoden 2016
keväällä, kun synnyinkaupunkiini Turkuun muuton vuoksi erosin Vaasan Setlementin hallituksesta.
Luulin löytäneeni setlementtiliikkeestä itselleni henkisen kodin. Yritin tosissani päästä
sisälle liikkeeseen, jonka arvot ja ihanteet tunsin omakseni. En kuitenkaan onnistunut. Jäin
ulkopuoliseksi. En ole koskaan käsittänyt, miksi minun on niin vaikea löytää sielunkumppaneita. Olen aina ollut ulkopuolinen, lapsesta saakka. Se ilmeisesti on hinta jostakin, jota
minun on vaikea määritellä.
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YHTEISKUNNALLISEEN
KESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN
Yliopistoille määritellään yliopistolaissa kolme tehtävää: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jälkimmäistä on alettu kutsua yliopistojen kolmanneksi tehtäväksi.
Innostuin kolmannesta tehtävästä jo varhain, kun Helsingin Sanomat julkaisi vuonna 1983
pääkirjoitussivun artikkelina pohdintani aluepolitiikan tulevaisuudesta (Katajamäki 1983).
Tämä kannusti jatkamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista. Se on ollut tapani
toteuttaa yliopiston kolmatta tehtävää.

LAAJALLA RINTAMALLA
Urani aikana kirjoitin nelisensataa lehtiartikkelia ja kolumnia. Esiinyin myös runsaasti yliopiston ulkopuolella. En ole pitänyt lukua esitelmistäni, koska niitä oli niin usein. Varovainen
arvio on, että pidin yli 500 esitelmää alue- ja maaseutukehityksestä sekä tässä kirjassa esittelemistäni hankkeista.
Esitelmämatkoillani eri puolelle Suomea tutustuin monenlaisiin ihmisiin ja ilmiöihin.
Opin omasta mielestäni aluekehittämisen oleellisuuksista monin verroin enemmän kuin lukemalla kammiossani omissa abstraktioissaan leijuvia englanninkielisiä journaaleja ja kirjoittamalla niiden edellyttämiä artikkeleita. Vaikuttaminen yhteiskunnassa on ollut minulle
tärkeämpää kuin esiintyminen englanninkielisissä tiedejulkaisuissa. Jos olisin evoluutiobiologi, ajattelisin toisin. Tieteenala ratkaisee.
En suosittele omaa valintaani nykypolven tutkijoille, sillä englanninkielisiin journaaleihin kirjoittaminen on välttämätöntä oman urakehityksen kannalta. On oltava kansainvälinen, on kirjoitettava englanniksi.
Yhtenäisin sarja tekstejä minulla on ollut Pekka Haaviston perustaman Suomi -lehden,
Vihreän Langan, Hämeen Sanomien, Vasabladetin ja Maaseudun Tulevaisuuden vakiokolumnistina. Vasabladetissa julkaisin eläköitymisvuoteeni 2016 mennessä noin 180 kolumnia.
Maaseudun Tulevaisuudessa olin kolumnistina vuodesta 2008 vuoteen 2015 ja kirjoitin noin
80 kolumnia. Paikallislehti Pohjalaiseen kirjoitin keskimäärin viisi mielipidekirjoitusta vuodessa ja Helsingin Sanomiin vähintään yhden vieraskynäartikkelin vuodessa. Eläkevuosinani
on kirjoittamiseni jatkunut Turun Sanomissa.
Vuosina 2008-2016 kirjoitin Vaasan yliopiston sivulla julkaistua blogia Aluekehityksen
arki. Tekstejä kertyi reilusti yli 200, osa varsin pitkiä artikkeleita. Blogiuudistuksen yhteydessä Vaasan yliopiston tiedotus ei arkistoinut tekstejäni asianmukaisesti eikä niitä ole enää
saatavilla. Kun pyysin kirjoituksiani, minulle lähetettiin käsittämätön tekstimassa. Tulin blogikirjoitusteni hävittämisestä hyvin surulliseksi. Tämänkö olin ansainnut ? Eläkevuosinani
olen kirjoittanut pienimuotoista blogia Huomioita ajan virrasta.Twitterin kevytkeskusteluihin en ole osallistunut.
Eniten käsittelin kirjoituksissani ja esitelmissäni alue- ja maaseutukehityksen kysymyksiä. Suuri linja oli keskittävän politiikan arvostelu sekä hajauttavien ratkaisujen ja paikkaperustaisen politiikan perusteleminen. Erityisesti Maaseudun Tulevaisuus oli hyvä foorumi,
sillä lukijoita on noin 330 000. Vasabladetin kautta tavoitin koko ruotsinkielisen yhteisön,
sillä lehteä luetaan myös Etelä-Suomessa.
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MAASEUTUKAUPUNKI KUUMENSI TUNTEITA
Blogikirjoitukseni synnyttivät toisinaan keskustelua. Hauska ja vakavakin esimerkki oli vuoden 2010 pohdintani maaseutukaupungeista. Se on saanut aluekehitykseen liittyvistä aloitteistani eniten huomiota. Tämä kertoo jotakin myös sosiaalisen median luonteesta: helposti
omaksuttavat ehdotukset huomataan.
Suomeen on syntynyt maaseutukaupunkeja
Vuoden 2009 alussa Suomeen syntyi useita pinta-alaltaan laajoja ja yhdyskuntarakenteeltaan monipuolisia kuntia, kun keskuskaupunki ja useat ympäröivät kunnat liittyivät yhteen ja muodostui uudenlainen
kuntatyyppi, jossa laajat maaseutualueet ympäröivät kaupunkiydintä.
Uudenlaisista maaseutujen ja kaupunkien yhdistelmistä alettiin käyttää nimitystä ”kaupunki”. Perinteisessä mielessä ne eivät kuitenkaan ole kaupunkeja. Kaupungit ovat tiiviitä yhdyskuntia, joiden luonne
on selkeästi erilainen kuin väljän asutuksen ja avoimien maisemien maaseudun. Uudet kaupungit eivät
täytä vahvan maaseutumaisuutensa vuoksi perinteisen kaupungin määritelmää.
Suomessa onkin tarpeen tehdä käsitteellinen ero uudenlaisten moniaineksisten kaupunkien ja perinteisten kaupunkien välillä. Olisi otettava käyttöön käsite on ”maaseutukaupunki”. Nimitys kuvaa kunnan
monipuolista luonnetta; kunta muodostuu maaseudun ja kaupungin yhdistelmästä ja eroaa tällä tavoin
perinteisistä kaupungeista. Samalla nimi muistuttaa päättäjiä, että maaseudun erityispiirteiden huomioon ottaminen on välttämätöntä.
Ehdotan, että Seinäjoen, Hämeenlinnan, Kokkolan ja Kouvolan kaltaisia maaseudun ja kaupunkien yhdistelmiä aletaan kutsua virallisesti maaseutukaupungeiksi. Maaseutukaupungin nimitys olisi syytä varata myös vahvasti maaseudun leimaamille pikkukaupungeille, joista esimerkkejä ovat Kauhajoki, Kauhava ja Alajärvi. Jotkut kunnat käyttävätkin jo maaseutukaupunkinimitystä kotisivuillaan , esimerkiksi
vuonna 2012 kaupungiksi aikova Kaustinen.
”Kaupungin” ja ”maaseutukaupungin” erottamiseksi on helppo kehittää yksinkertaiset tilastolliset kriteerit, joissa otetaan huomioon asukastiheys, taajama-aste sekä pääkeskuksen ja muiden alueiden väestömäärien suhde. Maaseutukaupunki olisi sisällytettävä valmisteilla olevaan uuteen kuntalakiin. Näin
meillä olisi jatkossa kaupunkeja, maaseutukaupunkeja ja kuntia.

Syntyi vilkas ja tunnepitoinen keskustelu. Esitystäni kommentoitiin useissa tiedotusvälineissä. Myös maaseutukaupungeiksi esimerkinomaisesti nimeämäni reagoivat. Erityisen väkeviä
kommentteja tuli Seinäjoelta. Muutaman päivän kuluttua minun oli pakko reagoida:
Maaseutukaupunki osoitti tarpeellisuutensa
Uusi kuntanimike herättää intohimoja
Esitin viime viikolla blogissani maaseutukaupunki -käsitteen virallista käyttöönottoa. Pohjanmaan radion vireä toimitus huomasi kirjoitukseni ja teki siitä uutisen.Myös useat pävälehdet kirjoittivat asiasta.
Syntyi kiinnostava keskustelu. Kävi ilmi, että uudenlaiset moniaineksiset kaupungin ja maaseudun muodostamat yhdistelmät ovat mielenkiintoisia kuntakokonaisuuksia, joiden nimitykseen liittyvät pohdinnat herättävät paljon huomiota. Ehdottamani ”maaseutukaupunki” osui tietämättäni herkkään kohtaan.
Syntynyttä keskustelua pidän erittäin virkistävänä. Uusien kuntakokonaisuuksien kutsuminen maaseutukaupungeiksi ei olekaan itsestäänselvää.
Mainitsin useita esimerkkejä maaseutukaupungeista. Yhtenä esimerkkinä mainitsin Seinäjoen, joka on
mielestäni mitä tyypillisin maaseutukaupunki; laajojen ja elinvoimaisten maaseutualueiden sekä kaupunkimaisen ytimen muodostama kokonaisuus, jota luonnehtii vahva maatalous ja vahva elintarviketeollisuus.
Maaseutukaupunkina Seinäjoki voisi rakentaa itselleen vahvan ja omaleimaisen ”brändin”. Samalla Seinäjoen päätöksenteossa ei unohtuisi, kuinka tärkeä maaseutu on kunnan vetovoimalle ja kilpailukyvylle. Maaseutukaupunki on minun maailmankuvassani vahvan ja omaleimaisen kunnan tunnusmerkki.
Ylllätyksekseni kuitenkin huomasin, että Seinäjoen kaupunginjohtaja suhtautuu ehdotukseeni huvittuneesti. Mitä huvittavaa siinä on, että Seinäjoki aidosti on kaupunkimaisen ytimen ja laajan maaseudun
yhdistelmä ja että tämän kokonaisuuden luonnehtijaksi sopisi ”maaseutukaupunki”. Onko maaseutu
kenties kaupunginjohtajan mielestä ruma sana?
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Koomisuuden rajoja kolkutteli kutkuttavasti Ilkka –lehden pääkirjoituksen reagointi maaseutukaupunkiin (Ilkka 5.11.2010) Koska olen vaasalainen, ehdotettiin, että Vaasan nimeksi sopisi vuosina 1855–1917
käytetty Nikolainkaupunki. Lapsellisen jalanpoljennan ei tulisi kuulua Santeri Alkion perustaman lehden
tyylivalikoimaan. Myös Ilkan pääkirjoitustoimituksessa ”maaseutu” näyttää olevan hankala ilmaus, jota
tulisi uuden Seinäjoen yhteydessä välttää. En soisi Ilkan pääkirjoituksen tapaisen irvistelyjournalismin
lisääntyvän vakavahenkiseksi tarkoitetetussa keskustelussa aluekehityksen kysymyksistä. Irvistelyjournalismin henkinen koti on lasten hiekkalaatikkoleikeissä, joissa erimielisyyksiä ratkotaan naamaliikkeitä
tekemällä.
Varsinkin Seinäjoen suunnalta tullut reagointi osoitti, että ”maaseutukaupunki” on tärkeä käsite. Tämän vuoksi lähetän valtioneuvoston asettamalle maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle ehdotuksen, että
se pyrkisi vaikuttamaan kuntalain uudistuksessa siihen, että maaseutukaupunki otettaisiin virallisesti
käyttöön. Esitykseni mukaan kunnat voisivat jatkossakin päättää, haluavatko ne olla kaupunkeja, mutta
kunnan yhdyskuntarakenteen luonne ratkaisisi, tuleeko kunnasta ”kaupunki” vai ”maaseutukaupunki”.
Kriteerejä sovellettaisiin taannehtivasti, joten tulevaisuudesta osasta nykyisiä kaupunkeja tulisi maaseutukaupunkeja.

Esitykseni maaseutukaupungista ei koskaan edennyt viralliseen valmisteluun. Seinäjokikin
julistautui hiljattain Avaruuden pääkaupungiksi. Nimitys on monimerkityksellinen Seinäjoen ilmeen kirkastaja. Se on myös suoranuottinen ilmoitus: ”Seinäjoki on siirtynyt omalle
kiertoradalleen, seuratkaa jos pystytte”. Joka kerta, kun ulkoilutan naapurimme Auvo -koiraa Turun Korppolaisenmäessä pysähdyn sen korkeimmalle kohdalle, otan baskerin päästäni
ja katselen Turun Linnan yli kohti lakeuksien avaruutta. Kumarran syvään. Se on vähintä
mitä entinen Nikolainkaupungin asukas voi tehdä.
Häikäistyin siinä määrin Avaruuden pääkaupungista, että kirjoitin eläkevuosien blogiini
Huomioita ajan virrasta vuonna 2019 haltioituneen tekstin:
Seinäjoen ihme
Jos Turku olisi säilynyt pääkaupunkina, Seinäjoki olisi nykyään vähäinen syrjäkylä, tuskin sitäkään. Pääkaupungin siirtyminen Helsinkiin vaikutti rautateiden linjaukseen ja Seinäjoesta tuli tärkeä risteysasema. Siitä alkoi pitkä marssi nykyiseen menestykseen.
Ensin yllettiin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, sitten kauppalaksi ja viimein vuonna 1960 kaupungiksi.
Kauan kuitenkin säilyi leima kurakauppalana. Länteen kumartavassa ja maakuntaansa pyllistävässä
Vaasassa puhuttiin pitkään Östermyrasta. Seinäjoen matka kuitenkin jatkui. Rakentui usean arvorakennuksen ainutlaatuinen Aalto-keskus maamerkkinään mahtikirkko Lakeuden Risti. Tarinan mukaan
Alvar Aalto olisi halunnut siitä kokomustan, mutta Seinäjoen silloisten päättäjien rohkeus ei riittänyt,
olisipa riittänyt.
Omaa yliopistoa Seinäjoelle ei saatu, mutta taitava liittoutuminen Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistojen sekä Sibelius-Akatemian kanssa on synnyttänyt monipuolisen yliopistokeskuksen. Sitä täydentää vahva ammattikorkeakoulu.
Seinäjoen rooli modernina elintarviketeollisuuskeskuksena on vahvistunut. Rohkeat kuntaliitokset ovat
vedättäneet asukasluvun reilusti yli 60 000:teen, lähes Vaasan tasalle. Omituisen Pohjanmaan maakunnan muodostaminen 1990-luvulla rannikolle ja historiallisen Etelä-Pohjanmaan pirstominen teki
Seinäjoesta ”Etelä-Pohjanmaan” pääkaupungin. Entinen pääkaupunki Vaasa jäi luonnottoman rannikkomaakuntansa vangiksi.
Kurakauppala on totisesti noussut takarivin varjoista kirkkaaseen eturintamaan. Myös kulttuurissa: Provinssi, Tangomarkkinat ja muutamat muut pienemmät tapahtumat eivät jätä selittelyille sijaa.
Maailmanmaineeseen nousseet Duudsonit täydentävät seinäjokelaisen kultuurin venyvyyttä. Vaasassa
ja Seinäjoelle ilmestyvät lehdet Pohjalainen ja Ilkka yhdistettiin ja vuoden 2020 alussa alkaa ilmestyä
Ilkka-Pohjalainen. Ehkä en ole täysin väärässä, jos ennustan, että Seinäjoen journalistinen vaikutusvalta
vahvistuu.
Eikä tässä vielä kaikki. Hiljattain Seinäjoen keskustan ulkopuoliselle pellolle avattiin mammuttimainen
kauppakeskus Ideapark. Tällainen uhmakas hanke haastaa aikakautemme vaatimuksen hiilidioksidipäästöjen ja autoilun vähentämisen kiivaasta tarpeesta tavalla, joka on mahdollinen ainoastaan Seinäjoella. Keskustorin ympäristöön on rakennettu korkeita kerrostaloja. Lakeuden Manhattan luo loistoaan
lähes rannikolla kyyristelevään Vaasaan saakka.
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KOLUMNISTIN MONIKÄRKINEN VAIKUTTAMINEN
Esittelen seuraavaksi muutamia Maaseudun Tulevaisuuden kolumnejani. Ne ovat esimerkkejä tavastani osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tekstit ovat alkuperäisessä kieliasussaan, joitakin olen hieman lyhentänyt.
Keskeinen teemani maaseutututkijana on ollut kysyntälähtöinen maaseutupolitiikka.
Sen ydin on, että maaseutu voi vastata monenlaisen yhteiskunnalliseen kysyntään. Perusteet
määrittelin 1990-luvun alun kirjassa Maaseudun kolmas tie (Katajamäki-Kaikkonen 1991).
Kerron näkökulmastani 20.2.2012 julkaistussa kolumnissa.
Maaseutupääoma
Pohdinnat maaseudun roolista osana suomalaista yhteiskuntaa ovat nykyään niukkoja. Tulevaisuuden
oletetaan piirtyvän muutamien suurkeskittymien kautta. Niiden ulkopuolisia alueita ei koeta kiinnostaviksi tai tarpeellisiksi. Vallalla on absoluuttisen keskittämisen henki. Tällainen maamme maantiedettä oivaltamaton katsanto on lyhytnäköinen ja kansallisten etujemme vastainen. On käynnistettävä
syvähenkinen keskustelu siitä, minkälaiseen yhteiskunnalliseen kysyntään Suomen maaseutu pystyy
vastaamaan. Tämä näkökulma on ollut esillä maaseutupolitiikassa ja maaseututkimuksessa jo yli kaksikymmentä vuotta ja SITRAkin on sen Maamerkit -ohjelmassaan keksinyt, mutta nyt on aika terävöittää
sanomaa.
Yhteiskunnalliseen kysyntään vastaaminen tiivistyy maaseutupääoman käsitteeseen. Sen keskeinen sisältö on edelleen ruuantuotanto. Ihmisten pitää syödä ja maaseudulla on valmiudet vastata tähän kysyntään. Tämä huvittavalta kuulostava itsestäänselvyys on jälleen iskostettava yleiseen tietoisuuteen.
Turvallinen ruoka ja ympäristön huomioon ottaminen ovat nousevia yhteiskunnallisia suuntia. Niihin
voi suomalainen maaseutu vastata tarjoamalla lähellä tuotettua ja terveellistä ruokaa.
Maaseutupääoman ydintä ovat myös uusiutuvat energialähteet. Maaseutumme luonnonvara- ja tuotantoperustan kautta on mahdollista synnyttää maailmanluokan biotalous, joka kehrää hajautetusti sähköä ja lämpöä sekä jalostaa puuta ennen näkemättömiksi uusiksi tuotteiksi. Hajautetun energiamallin
kehittäminen vastaa yhteiskunnan kysyntään ja synnyttää maaseudulle tuhansia työpaikkoja. Samalla
hajautettuun energiantuotantoon liittyvä osaaminen vastaa globaaliin kysyntään ja biotaloudesta voi kehittyä merkittävä suomalainen vientituote. Ilman maaseutupääoman käyttämistä ja kehittämistä tämä
ei kuitenkaan toteudu.
Maaseutupääoman tähdellistä sisältöä ovat myös maaseudun tarjoamat virkistys- ja asumismahdollisuudet. Paikallinen osaaminen voidaan muuntaa maaseutuasumista tukevaksi toimeliaisuudeksi, jossa
on mahdollisuuksia monenlaiselle pienyrittäjyydelle. Maaseudun maisemallisten mahdollisuuksien ja
väljyyden hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa luovat edellytykset uuden maaseudun yhteisöille,
joissa tiivis yhdyskunta sekä lähienergiaan ja lähiruokaan perustuvat ratkaisut lisäävät uuden maaseutuasumisen ja joustavien työjärjestelyjen kysyntää. Maaseutuympäristön mahdollisuuksia oivaltamattomat ja kaupunkikeskeiset kaavoituskäytännöt voidaan muuttaa ja kehittää uuden kylän valovoimainen
malli. Maaseutuympäristön tarjoamat mahdollisuudet luoville ympäristöille ja sitä kautta uusille yrityksille ovat maaseutupääoman huonosti tunnistettu osa-alue.
Maaseutupääomaa ovat myös ihmisenmittaiset hallintoratkaisut ja esimerkiksi kylätoiminnan edustama
yhteistoiminnallisuus. Kansalaiset kaipaavat elämältään turvallisuutta ja ennustettavuutta. Ongelmien
yllättäessä on tärkeää tietää, kenen puoleen kääntyä. Maaseudulla on edelleen voimissaan kanssakäymisen kulttuuri, jossa kansalaiset, paikallispoliitikot ja viranhaltijat tuntevat toisensa. Tällainen asetelma
on vahvuus.
Toisaalta on myös jaksettava muistuttaa keskittäjille, ettei maaseutupääoman ihmisenmittaisuutta kannata rapauttaa, koska se on ollut yksi suomalaisen menestystarinan kulmakivi. Suomen pärjäämisen perustavanlaatuisuudet eivät ole muuttuneet. Tämä on edelleen pienten paikallisyhteisöjen maa.
Maaseutupääoma on monipuolinen kokonaisuus maaseudun aineellisia ja aineettomia voimavaroja. Sen
vaaliminen edistää suomalaisen yhteiskunnan kysyntälähtöistä menestystä ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Yleisradion Helsingin toimituksen suhtautuminen maaseutuun muuttui 2010-luvulla. Uutisointi muuttui kärjekkääksi ja maaseudun asukkaita syyllistäväksi. Jouduin useita kertoja
kommentoimaan YLEn valtakunnallisia maaseutu-uutisia. Vuoden 2014 lopussa uutisoin-
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nissa sattui paha ylilyönti. Minun oli sitä 8.12.2014 julkaistussa Maaseudun Tulevaisuuden
kolumnissa kommentoitava:
Maaseutukauna kiehuu
Yleisradion verkkosivun pääuutinen oli 3.12.2014 ”Sata kuntaa elää Suomessa muiden rahoilla – katso
oman kuntasi tilanne”. Päätelmä on tehty vertaamalla kunnan verotulojen ja valtionosuuksien suhdetta
toisiinsa. Jos kunnan valtionosuudet ovat omia verotuloja suuremmat leimataan se muiden syöttilääksi
ja vapaamatkustajaksi.
Suomi on hyvinvointivaltio, jonka perustana on oikeudenmukaisuus. Yhteisiä resursseja käytetään kaikkien suomalaisten parhaaksi asuinpaikasta riippumatta. Eri alueiden oikeudenmukainen kohtelu edellyttää, että kaveria ei jätetä. Tätä varten on kuntien välinen tasausjärjestelmä. Tällaiseen solidaarisuuteen
on perustunut suomalainen menestystarina.
Tarkoitushakuinen vastakkainasettelu sekä maaseutukunnissa asuvien leimaaminen armopaloista eläviksi toisen luokan kansalaisiksi ei ole sivistysvaltion eikä sen kansallisen yleisradioyhtiön arvon mukaista. Uutisessa sanotaan, että espoolaiset maksavat Pohjois-Savon pikkukuntien laskuja. Tämä ei pidä
paikkansa. Meillä on yhteiskuntasopimus, joka turvaa kaikille kansalaislle perusoikeudet asuinpaikasta
riippumatta.
Myös Pohjois-Savo ja sen asukkaat rakentavat yhteiskuntaa: siellä tuotetaan ruokaa, harjoitetaan monipuolista teollisuutta, tarjotaan virkistysmahdollisuuksia myös espoolaisille, hoidetaan metsiä ja kasvatetaan nuoria palvelemaan isänmaataan.
Haluaako yleisradion uutistoimitus kyseenalaistaa suomalaisen yhteiskunnan perustavanlaatuisen oikeudenmukasuusperiaatteen ? Kannattaako yleisradion uutistoimitus oikeutta syrjiä ja leimata kansalaisia asuinpaikan perusteella ? Eikö yleisradioin uutistoimitus tunnista Suomen alueellisen työnjaon ja
alueiden välisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä ?
Uutisen yhteydessä toistetaan myös hokema, että haihattelu koko maan asuttuna pitämisestä on kaunis
tavoite, mutta ei käytännön realismia. Näin asiaa ei ole enää aikoihin esitetty. Keksikää jo uusi fraasi.
Tätä on papukaijamaisesti toistettu viimeiset kymmenen vuotta. Nyt luovuutta kehiin.
Asuttuna pitämisen sijasta minä ja kaltaiseni hajautetun yhteiskunnan kannattajat pitävät tärkeänä kehitysedellytysten turvaamista myös pienempien paikkakuntien asukkaille ja yrityksille. Tällä tavoin syntyy hajautettu kilpailukyky, joka vahvistaa monipuolisesti Suomen menestystä.

Aluekehittämisen asetelmat ovat Suomessa jämähtäneitä. Rituaalinomaisesti tehdään erilaisia suunnitelmia ja strategioita. Tämä ilmenee eityisesti maakuntien suunnittelujärjestelmässsä. Kehittelin uudenlaista näkökulmaa ja halusin esitellä sitä 27.5.2013 julkaistussa
kolumnissa.
Ketterä maakuntakehittäminen
Ilmastonmuutoksen eteneminen, talouden äkkiliikkeet sekä paikallisen ja globaalin moniulotteinen
kietoutuminen aiheuttavat tulevina vuosikymmeninä yllätyksiä, jotka kohtelevat alueita eri tavoin. Yllätykset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Erilaisten riskien määrä kasvaa. Jo parikymmentä vuotta on
yhteiskuntatieteissä puhuttu riskiyhteiskunnasta.
Ajan riennon aiheuttamien käänteiden ennustamattomuus ja ennalta määriteltävien vaihtoehtojen tunnistamisen mahdottomuus on hyväksyttävä. Konsulttiskenaarioihin on turha tuhlata rahoja. Tulevaisuutta ei myöskään voi perustaa oletukseen nykyisten rakenteiden ja vahvuuksien muuttumattomuudesta. Tärkeintä on varautuminen: on osattava tarvittaessa toimia yhdessä, tuli mitä tuli.
Merkittävä työnantaja voi lopettaa toimintansa, on nopeasti löydettävä sijaintipaikka uudelle yritykselle
tai on muulla tavoin tartuttava avautuvaan mahdollisuuteen. Ennalta arvaamattomat tilanteet edellyttävä joustavuutta ja nopeaa toimeen tarttumista. Tähän eivät normaalit hallintokäytännöt veny. Tarvitaan
nopea toimintatapa.
Sopivia alueita nopealle toimintatavalle ovat maakunnat. Ne ovat monipuolisia kaupunkien ja maaseutujen muodostamia alueyhteisöjä. Jokaiseen maakuntaan kannattaisi perustaa nopean toiminnan joukkue, joka tarvittaessa reagoisi välittömästi ja valmistelisi normaalikäytäntöjä joustavampia ratkaisuja.
Nopean toiminnan joukkueeseen tarvittaisiin hallinnon, yrityselämän, asiantuntijaorganisaatioiden,
kansalaistoiminnan ja poliittisen kentän parhaat voimat. Joukkueen kokoaminen sopisi maakunnan

VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE − KONKREETTISET UTOPIAT PAIKKAPERUSTAISEN POLITIIKAN EDISTÄJINÄ
HANNU KATAJAMÄKI

liitolle. Se on luonteva tehtävä aluekehitysviranomaiselle. Joukkue tarvitsisi myös riittävän määrän asiantuntijoita, jotka tekisivät taustaselvityksiä ja valmistelisivat nopean toiminnan joukkueen kokoontumisia. Vapaaehtoiset löytyvät yrityksistä, hallinnosta, kansalaisjärjestöistä ja korkeakouluista.
Nopean toiminnan joukkue kokoontuisi normaalitilanteessa kaksi kertaa vuodessa erittelemään ja tulkitsemaan yhteiskunnallista kehitystä oman maakunnan kannalta. Työskentelyn alussa olisi tarpeen kehittää toimintatapa tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa reagointia. Joukkueen koolle kutsuminen olisi
maakuntajohtajan vastuulla.
Joukkueen tehtäviin kuuluisi myös julkisten keskustelunavausten tekeminen. Niissä pohdittaisiin oman
maakunnan kannalta tähdellisiä ja päiväkohtaisia asetelmia kauskantoisempia kysymyksiä. Joukkue
järjestäisi seminaareja, keskusteluja ja ideoivia kansalaisfoorumeita. Se käynnistäisi myös laaja-alaisia
kehittämishankkeita, joita rahoitettaisiin EU:n ja kansallisten rahoituslähteiden kautta.
Nopean toiminnan joukkueelle perustettaisiin vuorovaikutteinen kotisivu, johon kerättäisiin aineistoa
oman maakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeistä muutosprosesseista. Kotisivun ylläpitämisestä vastaisi maakunnan liitto. Internetiin kerätty muutosprossien seurantajärjetelmä tarjoaisi yhteisen tietopohjan tulevaisuuspohdinnoille ja edistäisi älykkään alueen kehittymistä.
Jotta jokaisen maakunnan monipuoliset ja omaehtoiset kehitysdellytykset pystytään turvaamaan, on
maakunnallinen edunvalvonta organisoitava uudelleen. Nykyisestä sirpaloituneesta ja yksilösuorituksiin
perustuvasta hajanaisuudesta on siirryttävä yhtenäiseen edunvalvontaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa
omaa maakuntaa koskeviin päätöksiin riittävän ajoissa. Maakunnallisen edunvalvonnan uusi organisointi olisi nopean toiminnan joukkueen luonteva tehtävä.

Teksti sai hieman huomiota, sillä yksi maakuntajohtaja lähetti sen kiertopostina kollegoilleen. Mitään konkreettista ei kuitenkaan seurannut. Silloisella kotikentälläni Pohjanmaan
maakunnassa yritin ehdottaa ideani toteuttamista useita kertoja, monilla foorumeilla. Tulokset olivat laihoja: mitään ei ole tapahtunut. Ehkä idea oli huono ja esittäjä väärä. Mahdollisesti molempia.
Tein toivorikkaana toisenkin ehdotuksen. Ajatuksena oli Paikallinen Suomi -kansanliikeen synnyttäminen. Aloitteeni ei herättänyt vastakaikua. Innosta hehkuen kirjoitin Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissani 30.1.2012:
Paikallinen Suomi
Suomesta rakennettiin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä hyvinvointivaltio. Se perustui
kansallisen eheyttämisen politiikkaan ja hajautettuihin ratkaisuihin. Hyvinvointivaltion muutos alkoi
1990-luvulla, sillä informaatio- ja kommunikaatioteknologian kirittämä Suomi arvioitiin liian jähmeäksi.
Alkoi kilpailuvaltion aika. Talousehtoisuus vahvistui ja alettiin uskoa keskittäviin ratkaisuihin. Kilpailuvaltiossa kuitenkin säilyi hajauttamisen idea: maakuntakeskusten kautta tulkittiin välittyvän kehitystä,
joka pirskahtelee myös maaseudulle. Maaseudun huomioon ottaminen alkoi kuitenkin kilpailuvaltion
päätöksenteossa hiipua.
Kilpailuvaltion hajakeskittävä idea ilmeni vielä 1990-luvulla esimerkiksi ammattikorkeakoulujen perustamisena niihin maakuntakeskuksiin, joissa ei ollut omaa yliopistoa. Viime vuosina tilanne on jälleen
muuttunut ja kilpailuvaltion hajakeskittäminen on alettu nähdä aikansa eläneenä. On alkamassa metropolivaltiopolitiikan aika.
Talouden ja politiikan eliitti sekä heitä myötäsukaisesti silittävät tutkijat tavoittelevat noin viiteen vahvaan keskukseen perustuvaa Suomea. Tämän saavuttamiseksi on yhteiskunnan rakenteiden trimmaamisen tehostuttava. Metropolivaltio suosii absoluuttisen keskittämisen ideaa. Uskotaan harvoihin
innovaatiokeskittymiin ja suuruuden logiikan vaihtoehdottomuuteen. Maaseutua ei tässä asetelmassa
tunnisteta. Hallinnossa tavoitellaan yhä suurempia ja tehokkaampia yksiköitä.
Innovaatiokeskittymien ulkopuolisten alueiden asukkaiden kohtalosta ei ole keskusteltu. Epämääräinen
puhunta paikallisidentiteetin ja lähivaikuttamisen tärkeydestä ei ole uskottavaa, jos ainoat vaikuttamisen
välineet ovat lausuntojen antaminen palvelujen lakkauttamisesta, kun päätös on jo tehty, internetin palautejärjestelmiin vastaaminen ja keskustelu kunnan Facebooksivulla. Jotkut aluetutkijat ovat sentään
rehellisiä: metropolivaltion laita-alueille ja kuihtuville keskuksille olisi tarjottava tyylikkään taantumisen
strategioita. Kuinka haluttu on aikanaan ministerintehtävä, jonka pääsisältönä on ydin- ja harvaan asutun maaseudun sekä maaseutukaupunkien saattohoito ?
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Jo riittää hallinnon ja suuruuden logiikan ehdoilla tapahtuva ”kehittäminen”. Jo riittää kansalaisten
maantieteen huomiotta jättäminen. Paikallisyhteisöjen Suomen on on osattava järjestäytyä uuden vuosituhannen kansanliikkeeksi. Kylätoiminta ei pysty yksin puolustamaan kyliä. Kotiseutuliitto ei yksin
kykene paikallisuuden tärkeyttä vallan kammareihin välittämään. Erillisinä kansalaisjärjestöt eivät yllä
pysäyttämään metropolivaltion absoluuttisen keskittämisen politiikkaa.
Tarvitaan paikkaperustaista politiikkaa. Puolueet eivät enää pidä paikallisuutta tärkeänä. Tarvitaan uusi
kansanliike: Paikallinen Suomi. Suomen Kylätoiminnan, Suomen Nuorisoseurojen liiton , Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Setlementtiliiton, Suomen Omakotiliiton, seurakuntien ja muiden paikallisyhteisöissä toimivien kansalaisjärjestöjen on yhdessä perustettava Paikallinen Suomi. Siitä voi kehittyä todellinen vastavoima metropolivaltiopolitiikalle.
Paikkaperustaisen politiikan kannattajat, liittykää yhteen ja perustakaa Paikallinen Suomi. Vielä on
mahdollista yhdessä rakentaa avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi

Kataisen-Stubbin hallituksen aika 2011-2015 antoi minulle paljon kirjoittamisen aihetta.
Jatkuva kompurointi kirjoitti itse itsensä kolumneihin. Vuonna 2013 oli kiintoisa episodi,
kun hallitus kaavaili kaupunkiseuduille kuntien pakkoliitoksia. Minun oli pakko reagoida absurdiin kaavailuun Maaseudun Tulevaisuudessa 9.9.2013 julkaistussa kolumnissa.

Hallitus haastaa edustuksellisen demokratian
Kuntauudistus ei ole kaikilla kaupunkiseuduilla sujunut hallituksen tahdon mukaisesti: kehyskuntien
kiinnostus on vähäistä, keskuskunnan takamaaksi tuleminen ei innosta. Suurkunnan laita-alueiden
vaikutusmahdollisuudet ja palveluiden säilyminen pohdituttavat. Tähänastiset monikuntaliitokset ovat
antaneet pontta epäilyille: reuna-alueiden palvelut ovat vähentyneet, poliittinen painoarvo on keventynyt. Ei myöskään ole onnistuttu osoittamaan, että kuntaliitokset olisivat keino organisoida palvelut
oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.
Hallitus pitää sitkeästi kiinni suurkuntaideastaan. Uusi vaihe alkoi, kun suurimmille kaupunkiseuduille
räätälöitiin väkisin vääntämällä mahdollisuus pakkoliitoksiin. Alkukesästä säädettyyn kuntarakennelakiin suunnitellaan täydennystä, joka sallisi pakkoliitoksen suunnitellun uuden kunnan äänioikeutettujen
enemmistön ollessa liitoksen kannalla. Kansanäänestyksen tulos olisi tarvittaessa ratkaisevampi kuin
peruskuntien valtuustojen enemmistön näkemys.
Hallitus on tarkoitushakuinen: kansanäänestys järjestettäisiin kaavaillun suurkunnan alueella ja enemmistön kanta ratkaisisi. Useimmissa keskuskaupungeissa ylivoimainen enemmistö kannattaa kuntaliitoksia. Kehyskuntien asukkaiden kriittisempi näkökulma ei tilannetta muuttaisi, sillä heidän äänimääränsä ei riittäisi. Hallituksen esittämä menettely on suoran demokratian irvikuva.
Hallituksen esitys on epäoikeudenmukainen. Itsestäänselvästi kansanäänestyksen tulosta tulisi tarkastella kunnittain. Tällöin ei kuitenkaan saavutettaisi hallituksen haluamaa lopputulosta, sillä kansanäänestyksen tulos olisi ristiriitainen eikä riittävän vahvoja perusteita kuntaliitoksen puolesta saataisi.
Hallituksen uusin esitys on murheellinen osoitus arvovallan politiikan järjen ja pelisilmän sumentavasta
voimasta. Kun kuntauudistus on ajautunut ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin, yritetään epätoivoisilla
keinoilla pelastaa kelvottomasti valmistellun reformin rippeet. Huonosti harkittu yritys oireilee hallituksen kuntapoliittisen uskottavuuden peruuttamatonta murenemista. Samalla se kertoo hallituksen vaikeuksista hahmottaa kuntien päättäjien ja kansalaisten arkea. Pakkokeinojen sommittelu on heikkouden
ja osaamattomuuden tunnustamista.
Ei ole häpeä tunnustaa, että todellisuus on osoittautunut hallitusohjelmaa vahvemmaksi. Arvoton ketkuilu demokratiamme ja kuntien itsemääräämisoikeuden ytimessä kannattaisi lopettaa, koska viimeistään perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan hallituksen uusimman kuntaliitoskaavailun mahdottomuuden.
Hallituksen epätoivoinen yritys kaatui omaan mahdottomuuteensa. Siitä alkoi lopullinen liuku kohti
vääjäämätöntä: Kataisen-Stubbin hallitus möhli molemmat kärkihankkeensa kuntauudistuksen sekä
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen.

Vuoden 2015 eduskuntavaalit mullistivat maamme poliittisen tilanteen. Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen hallitus oli ennen kokematon. Vaalin tulos synnytti kiintoisan

VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE − KONKREETTISET UTOPIAT PAIKKAPERUSTAISEN POLITIIKAN EDISTÄJINÄ
HANNU KATAJAMÄKI

tilanteen, kun erityisesti pääkaupunkiseudulla nostatettiin vastakkainasettelua meidän ja
”niiden” välille. ”Ne” olivat jossakin muualla, landella. Tähän keskusteluun osallistuin minäkin 1.6.2015 Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissani:
Paniikkia urbaanissa limousinessa
Vaalitulos on synnyttänyt erityisesti pääkaupunkiseudulla kovan nostatuksen, jonka pääsisältönä on
väite, että kaupungistumista ei enää hyväksytä. Kaikki alkoi viattomasti, kun näyttelijä Krista Kosonen
päivitteli, etteivät hänen maailmaansa perussuomalaiset kuulu; hän ei tunne yhtäkään.
Sittemmin kierre kiihtyi ja nyt kihisee kunnolla. Kiilusilmäisten maakuntien miesten ja naisten pelätään
sysäävän suurkaupunki -Suomen ahdinkoon. Syrjäalueiden valtionosuudet ja elättikuntien asukkaat
ovat uhkaamassa Suomen perustavanlaatuisia globaaleja kilpailuetuja, jotka voivat toteutua ainoastaan
yhden ylivertaisen metropolin kautta. Keskustan talousmaantieteellisen työryhmän pohdinta asuntorakentamisen liiallisen keskittymisen haitoista on saanut ilmestyskirjan pedon hahmon.
Suurkaupunki-ikoni Osmo Soininvaara on huolissaan, kun teollisuuskaupungit eivät muunnu Helsingin kaltaisiksi mannermaisiksi cityiksi (esimerkiksi Suomen Kuvalehti 20/2015). Turku on jo menetetty.
Tampereella on vielä toivoa. Suuri osa Suomea on urbaanijunteille tuntematonta, alhaisen tuottavuuden
jättömaata. Äänekosken biotuotetehtaan miljardi-investointi ei ansaitse huomiota: vaikka se toteutuu
käytännössä, on se cityteorian vastainen.
Vietteleviä tutkimuksia tehdään maakuntien tupajäärien pehmittämiseksi. Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän tilaamassa tutkimuksessa todetaan, että itse asiassa Pisararata ei niinkään hyödyttäisi
Helsinkiä, vaan suuri hyöty pirskahtelee ympäri maakuntia kymmenin tuhansin työpaikoin.
Tarjotaan myös avokämmentä. Valtion taloudellinen tukimuskeskus VATT haluaa tuoreessa raportissaan Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet osoittaa, kuinka epäkelpoa tuottamattomien syrjäalueiden tukeminen valtionosuuksilla on. Resursseja tulisi suunnata nykyistä huomattavasti enemmän
tuottaville ja luovuutta kuhiseville suurimmille keskusseuduille.
Puheet ovat tulleet hyvin suorasukaisiksi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportissa annetaan
ymmärtää, että syrjäalueilla voi toki asua, mutta se on tehtävä omalla kustannuksella. Yhteiskunnan ei
tulisi tällaisiin pitoihin osallistua.
Perinteinen näkemys solidaarisuudesta ja hyvinvointivaltion yhteiskuntasopimuksesta, jonka mukaisesti vauraammat seudut avittavat vähemmän vauraita on urbaani-intellektuellien some -todellisuudessa
aikansa elänyt. Ei muisteta, että niin sanotut alhaisen tuottavuuden alueet kasvattavat osaavaa työvoimaa myös keskuseutujen tarpeisiin. Sen sijaan suorasukainen markkina-ajattelu ja itsekkyyden eetos
keräävät peukutuksia ja haastattelupyyntöjä. Pääkaupunkiseudun media manaa tihentyvästi asiantuntijoita todistamaan, kuinka mahdoton on idea hajautetusta Suomesta. Pyynnöstä laulavia hyödyllisiä
idiootteja riittää.
Tämä on kahden aluekehitysnäkökulman mittelö. Pohjimmiltaan kyse on politiikasta ja arvovalinnoista.
Metropolivaltiovisonäärien ei kannattaisi verhota ideologisia ja kaunaisia pyrkimyksiään kvasitutkimuksiin, vaan antautua reiluun debattiin.
Toisaalta väen vängällä manattu vastakkainasettelu me urbaanit tulevaisuuden toivot – te menneisyyteen kääriytyneet maalaistollot on ärsyttävän epäoleellinen. Suomea on kehitettävä kokonaisuutena.
Tarvitsemme vahvat kaupungit, monipuoliset paikallisyhteisöt ja moniin yhteiskunnallisiin tarpeisiin
vastaavan maaseudun. Suomi on ja pysyy pienten yhdyskuntien maana. Tässä mikrokosmoksessa ei ole
varaa näennäisiin vastakkainasetteluihin, jotka vievät harhaan oleellisesta: isänmaan kokonaisedun turvaamisesta.

Pidän arveluttavana, kansallisen edun vastaisena ja epäoikeudenmukaisena, että yliopistojen nykyinen ansaintalogiikka pakottaa yhteiskuntatieteilijät kääntämään selkänsä omalle
äidinkielelleen ja kotimaan keskustelunavauksille. Vähitellen tämä logiikka johtaa kykenemättömyyteen käydä vuoropuhelua oman yhteiskunnan kanssa; ei enää osata, vaikka haluttaisiin. Olen huolissani kansallisen yhteiskuntatieteen tulevaisuudesta. Seuraavassa pohdin
tukalaa tilannetta Maaseudun Tulevaisuuden 24.8.2015 julkaistussa kolumnissa:
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Suomen yhteiskuntatieteen ahdinko
Yliopistojen rahoitusmalli suosii julkaisemista kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa artikkeleita ja kirjoja
englanniksi. Julkaisut on Suomessa luokiteltu tasoihin; numero kolme on arvostetuin ja numero yksi
on juuri ja juuri kelvollinen. On myös luokka nolla, mutta sen merkitys on minimaalinen. Siihen on
kelpuutettu suurelle yleisölle tarkoitetut artikkelit. Esimerkiksi tämä kirjoitus kuuluu nollaluokkaan, jos
siihenkään.
Brittiläisen yhteiskuntatieteilijän ei tarvitse ajatella kansainvälisyyttä: hän kirjoittaa omasta yhteiskunnastaan omalla äidinkielellään. Suomalaisen kollegan on kirjoitettava muulla kuin omalla äidinkielellään
ja kytkettävä tutkimusasetelma anglosaksisten maiden katsannosta kiinnostavaan yhteyteen. Välttämättä se ei ole tähdellinen Suomen kannalta.
Tieteellisen vaikuttavuuden huipuksi lasketaan myös yhteiskuntatieteissä pääsy kolmostason lehteen.
Niissä muutama kymmenen omissa abstraktioissaan hekumoivaa tutkijaa viittaa uudelleen ja uudelleen
toistensa teksteihin. He määrittelevät ylipappeina tieteellisyyden kriteerit. Suurilevikkisessä lehdessä tai
sosiaalisessa mediassa kirjoittava saa parhaimmillaan satoja tuhansia lukijoita, herättää kansalaisia ja
päättäjiä ajattelemaan uudistuneesti, mutta tällaisella vaikuttavuudella ei anneta arvoa. Se on nollaluokkaa.
Yhteiskuntatieteilijät on pakotettu samoihin sääntöihin kuin kovien luonnontieteiden edustajat. Luonnontieteiden tutkimusongelmat ovat yleispäteviä. Yhteiskuntatieteissä pyrkimys yleispätevyyteen johtaa
yhteiskunnallisesta todellisuudesta vieraantumiseen, todellisen vaikuttavuuden hukkaantumiseen ja
tieteellisen mielikuvituksen kaventumiseen. Konkreettista yhteiskuntatutkimusta vierastaville tämä sopii. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan kellokkat siunaavat kehityksen seuraamalla katseella
kansallisen yhteiskuntatieteen hiipumista.
Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen. Ongelma on, että myös yhteiskuntatieteissä arvostetaan kohtuuttomasti mitäänsanomattomuuksilla englanniksi keikaroivaa tutkimusta. Tämä on johtamassa yhteiskuntatieteen opetuksen kapenemiseen. Opetus liitää käsiteavaruuksissa, vaikka opiskelijat tarvitsisivat käytännön esimerkein ryyditettyjä valmiuksia oman ammatillisen osaamisensa kehittämiseen sekä
teorian ja käytännön vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.
Professorinimityksissä korostuvat edelleen ylivertaisesti tutkimusansiot. Onnettomasti opettava yltää
kevyesti professoriksi, jos hänellä on vain riittävästi englanninkielisiä ylimmän tason julkaisuja. Edelleen
puhutaan opetusvelvollisuudesta. Opetuksen minimointi on yliopistoissa turhan usein ylin tavoite.
Liian monet yhteiskuntieteiden professorit kuvittelevat opettavansa tulevia tutkijoita, vaikka useimpien
opiskelijoiden mielissä siintää aivan muunlainen ura. He tavoittelevat mielenkiintoisia tehtäviä kansallisessa ja kansainvälisessä hallinnossa, yrityksissä ja kansalaisjärjestöissä
Opiskelijoiden ammatilliset valmiudet uhkaavat jäädä vajavaisiksi, koska heidän opettajansa eivät osaa
tai halua tehdä riittävästi käytännön kytkentöjä. Uhkana on yhteiskuntatieteistä valmistuneiden kykenemättömyys käydä vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa. Suomen kehittäminen häiriintyyy, kun ei enää
osata kytkeä teoriaa käytäntöön. Ehkä jo lähitulevaisuudessa on oikeutettua kysyä: ”Mikä on yhteytensä
todellisuuteen kadottaneen ja vain englantia puhuvan yhteiskuntatieteen olemassaolon oikeutus ?”

Sain epätavallisen runsaasti palautetta, voittopuolisesti myönteistä. Yleensä kolumneihini ei
reagoitu kovinkaan vilkkaasti. Tulin iloiseksi huomatessani, että Suomessa on vielä vahvaa
näkemystä kansallisen yhteiskuntatieteen tarpeesta ja aitoa huolta nykykehityksen lopputulemasta. Toivo järkiintymisestä virisi, ainakin lievästi.
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ELÄKEVAARIN VAIKUTTAMINEN
Vielä eläkkeelläkin olen olen yrittänyt vaikuttaa ja herättää keskustelua. Vuoden 2019 maantieteen päivillä pidin Vaasassa vetoavan puheen omalle tiedeyhteisölleni.
Maantieteilijät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Otteita Maantieteen päivillä Vaasassa 24.10.2019 pitämästäni illallispuheesta.
Useimmat yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat aluekehitykseen. Monesti päätösten aluevaikutuksia
ei kuitenkaan arvioida riittävästi. Lopputuloksena on yllätyksiä, kun kansalaisten eriarvoinen kohtelu
lisääntyy, arjen palvelut karkaavat kauas ja ympäristö tärvääntyy. Tehtyjen virhearvioiden korjaaminen
jälkikäteen on vaikeaa tai mahdotonta.
Maantieteilijöitä tarvitaan esimerkiksi osoittamaan päätösten valmisteluvaiheessa eri vaihtoehtojen
vaikutukset kansalaisten arkeen, luonnon monimuotoisuuteen ja yritysten kilpailukykyyn. Maantieteilijöiden on oltava aktiivisia puheenvuorojen käyttäjiä sähköisessä mediassa ja perinteisisssä paperiviestimissä. On myös esiinnyttävä innostavasti suurelle yleisölle ja päättäjille suunnatuissa seminaareissa.
On tavattava päättäjiä. Voi tarjota esimerkiksi lounaan kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja kertoa,
mitä mahdollisesti seuraa suunitelmissa olevasta kouluverkon harventamisesta tai kaavamuutoksesta.
Aktiivisen tarjonnan seurauksena syntyy kysyntää. Ministerien avustajat, kansanedustajat, eduskunnan
valiokuntasihteerit, paikallispoliitikot, ajatuspajojen vetäjät ja toimittajat ottavat yhteyttä. Kutsutaan
työryhmiin ja television keskusteluohjelmiin. Pyydetään kolumnistiksi.
Yliopistojen nykyinen ansaintalogiikka ei kannusta osallistumaan tutkimukseen perustuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rahoitusmalli suosii julkaisemista kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa artikkeleita
ja kirjoja englanniksi, jotka luonnollisesti ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä. Kuinka moni päättäjä
tai toimittaja lukee vaikeasti hankittavia pienen piirin journaaleja ?
Tilanne voidaan korjata sisällyttämällä yliopistojen rahoitusmalliin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, paljon puhuttu kolmas tehtävä. Yliopistot voivat ottaa käyttöön myös omia palkitsemiskäytäntöjä. Mittareiden laatimisen vaikeuteen vetoaminen on tekosyy, koska pohjimmiltaan on kyse arvostuksen puutteesta
ja pelosta siirtyä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Koronan salpaava vaikutus yhteiskuntaan sai minut tiivistämään ajatuksiani. Vuoden 2020
kesällä kirjoitin esseen, jossa tavoittelin jonkinmoisia pandemian jälkeisen konkreettisen
utopian aineksia (Katajamäki 2020).
Väkevän uudistumisen aika
Yhteiskunta on moninaisten vaikutusyhteyksien kompleksinen kokonaisuus, jonka hahmottaminen on
kansalaisille, päättäjille ja tutkijoille yhä tukalampaa. Ongelmien korjaaminen yksittäisratkaisuin saattaa vahvistaa kokonaisuuden tasolla häiriöitä ja hankaluudet lisääntyvät entisestään. Ongelmista on tullut pirullisia.
Erityisesti koronan kaltaiset yllätykset synnyttävät pirullisia ongelmia. Työryhmät, neuvonpidot, strategiat ja toimenpideohjelmat selättivät perinteisiä kesyjä ongelmia, mutta pirullisia ongelmia totunnaiset
menettelytavat eivät ratkaise. Korona-aika on paljastanut, että pirullisten ongelmien käsittely edellyttää
esimerkiksi valtion keskushallinnossa syvällekäyviä muutoksia.
On luovuttava perinteisistä hallintorajoista ja muodostettava monialaisia valmistelu- ja päätöksentekofoorumeita. Ehkäpä nykyisiä ministeriöitä ei enää tarvita. Niiden aika kuluu liiaksi reviirinvartiointiin ja
omaan hallinnnonalan tehtävien yhteiskunnan kokonaisedusta piittamattomaan varjeluun. Seurauksia
ovat esimerkiksi vastuiden pallottelu, palvelujen liiallinen keskittäminen ja kansalaisten arjen heikkeneminen.
Hallitusohjelmat on kirjoitettava tavoitelähtöisiksi ja määriteltävä kunkin ministerin vastuualueet niiden
mukaan. Hallintomenettelyt joustaisivat eikä tehtäisi nykyisenkaltaisesti, kun ministerien moninaistuvat tehtävät tungetaan väkisin menneen ajan ministeriöiden rakenteisiin. Valtiovarainministeriön kamreerilogiikka sanelee liiaksi päätöksentekoa.
Pirullisia ongelmia sikiää myös suomalaisten kykenemättömyydestä käydä dialogia. Suomi on toisiaan
kohtaamattomien monologien maa. Ivallisuus, suuriluuloisuus ja kapea-alaisuus ovat suomalaisen kes-
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kustelun pyhä kolminaisuus. Erilaiset näkemykset eivät rikasta toisiaan, jokaisella on oma malka silmässä, oivallukset jäävät tekemättä. Sanomisen sisältöä tärkeämpää on kuka sanoo.
Valtakunnanmediat julkaisevat tämän tästä tiedonkeruuyrityksillä teetettyjä kansalaiskyselyjä. Kysymyksenasettelut ovat yksinkertaistettuja ja vastausvaihtoehdot tarkoitushakuisia. Tieteellisyyden kriteerit täyttyvät vajavaisesti. Tyypillistä on myös kevytgallupien reipas ylitulkinta. Pienetkin siirtymät
puoluekannatusmittauksissa uutisoidaan sensaatioina.Kevytgallupit ovat klikkijournalismin uutteria
renkejä ja syvähenkisen keskustelun sumentajia. Niiden pintavaahto ei tavoita pirullisten ongelmien syvävirtoja. Yhtä avuttomia ovat ekonomistien abstraktit numeroleikit.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy aikanaan pois kunnilta. Kunnille jää kuitenkin tärkeitä tehtäviä: kaavoitus, koulutus, hyvinvoinnin edellytyksistä huolehtiminen, kestävän kehityksen
periaatteiden vaaliminen. Perinteinen edustuksellinen demokratia ei uusissa, korona-ajan jälkeisissä
kunnissa riitä, vaan sitä täydentämään tarvitaan suoran kansalaisvaikuttamisen tapoja, laajennettua demokratiaa. Sitä kutsutaan deliberatiiviseksi eli puntaroivaksi demokratiaksi.
Takertuminen kunnan perinteiseen hallintomalliiin johtaa kehitysavausten kaventumiseen, kansalaisten lisääntyvään vieraantumiseen paikallisesta päätöksenteosta sekä äänestysinnon hiipumiseen. Jokaisessa kunnassa on laadittava oma kansalaiskunnan perussopimus. Sen keskeinen periaate on, että
uusi kunta on asukkaidensa muodostama yhteisö, jossa edustuksellinen demokratia ja todelliseen vaikuttamiseen perustuva suora demokratia täydentävät ja vahvistavat toisiaan.
Kansalaiskuntia tarvitaan paikallisyhteisöjen elinvoiman turvaamiseksi. Keskeisiä elinvoiman tekijöitä
ovat kansalaisten hyvää elämää ja yritysten kilpailukykyä palveleva infrastruktuuri, maantieteellisiin lähtökohtiin sovitetut suunnitteluratkaisut, liikenneyhteydet, joustavasti saavutettavat arjen palvelut, luonnon monimuotoisuus sekä kansalaisia, perinteistä hallintoa ja yrityksiä lähentävä, aitoon vuoropuheluun
perustuva päätöksenteko.
Elinvoiman tärkeä periaate on läheisyyden ekonomia. Se korostaa yhdyskuntien eheyttä ja arkielämän
sujuvuuden huomioon ottamista yhteiskunnallisen päätöksenteon lähtökohtana. Läheisyyden ekonomian luonnehtimissa paikallisyhteisöissä asunnot, työpaikat ja palvelut ovat joustavasti saavutettavissa.
Läheisyyden ekonomia liittyy maantieteelliseen oikeudenmukaisuuteen. Sitä ei saavuteta mekaanisella
yhdenvertaisuusperiaatteella, jossa ajatellaan… “samalla tavoin Hangosta Utsjoelle”. Oikeudenmukaisuus saavutetaan paikallisyhteisöjen asukkaiden ja yritysten tarpeista lähtevällä eriyttämisellä. Läheisyyden ekonomian vahvistaminen olkoon korona-ajan jälkeisen päätöksenteon keskeinen periaate, toivon
maantieteen perusta.
Maamme aluekehityskeskustelua ovat hallinneet toimeksiantajiensa suurkaupunkiunelmia myötäilevat
konsultit. Hokemat kaupungistumisen vääjäämättömyydestä, pienten ja keskisuurten keskusten sekä
maaseudun näkymien toivottomuudesta eivät jatkossa voi olla kehittämispolitiikan lähtökohtia. Uusi
menestys edellyttää laajempaa katsantoa, jonka lähtökohdaksi tarvitaan maamme monipuolisen maantieteen tunnistava mahdollisuuksien tietopohja.
Ehdotan, että Suomen Akatemia käynnistää monitieteisen tutkimusohjelman, jossa tunnistetaan samanaikaisesti erilaisten maantieteellisten ympäristöjemme vahvuudet ja mahdollisuudet. Samalla pääministeri nimittää aluekehityksen seurantaryhmän. Sen jäseniksi kutsutaan monipuolinen joukko tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Tällä tavoin syntyy faktoihin perustuva lähtökohta päätöksentekijöiden
linjauksille ja rahoituspäätöksille. Saatetaan huomata, että uudet menestystarinat voivat tulla todeksi
hyvinkin yllättävissä paikoissa.

Jaoin tekstin myös sosiaalisessa mediassa. Sain yhden kommentin, kannustavan. Tämä pätee laajemminkin teksteihini. Minun on vaikea arvioida kirjoituksieni vaikuttavuutta, koska
yleensä vastauksena on ollut harvoja ilahduttavan kannustavia poikkeuksia lukuunottamatta
suuri hiljaisuus. Ehkei enää jakseta lukea kuin muutaman rivin pikaviestejä, joissa kärjistetään sisältö äärimmilleen. Tapani kirjoittaa arvioidaan liian kiharaiseksi ja aikaavieväksi.
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KAUNISTA AIKAA MUISTELLEN
Yksi urani monista huippukohdista oli 60-vuotispäiväkseni julkaistu Niklas Lundströmin ja
Seija Virkkalan toimittama juhlakirja Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta (Lundström-Virkkala 2012). Se on minulle loppumattoman ylpeyden ja kiitollisuuden aihe. Myös juuri ennen
eläkkeelle siirtymistäni saamani Vaasan Jaakkoo –kulttuuripalkinto on minulle säkenöivän
ilon lähde.
Samalla tavoin iloitsen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan valittua minut vuoden 2008
Hyväksi opettajaksi, vuonna 2014 saamastani Suomen yliopistotiedottajien tunnustuspalkinnosta, nimityksestäni vuoden 2015 maaseutukasvoksi ja vuonna 2018 saamastani kunniamaininnasta maaseutupolitiikan tienraivaajana. Suomen Maantieteellinen Seura antoi
minulle vuonna 2007 Ragnar Hult -mitallin. Se on oman tiedeyhteisöni merkittävä huomionosoitus, josta olen kiitollinen ja ylpeä. Suomen Virallisten Kyläkullujen kilta ry myönsi minulle vuonna 2021 kunniamaininnan tekemästäni työstä…”maaseudun potentiaalin ja maaseudun ihmisten äänen esiin nostamiseksi.”
Kaiken saamani suitsutuksen jälkeen minulla ei ole pienintäkään syytä olla katkera tai
kyyninen.
Elämäntyöni viesti aluekehityksen konkreettisten utopioiden tutkijana on yksinkertainen: kansakunnan menestys syntyy pienistä vireistä, paikkojen moninaisuudesta ja arvokkaan elämän edellytysten vahvistamisesta kaikissa paikallisyhteisöissä. Niistä ponnistaa kansalaisten onnea ja isänmaan hyvää edistävä toivon maantiede.
Yhteiskunnan uudistaminen on vaikeaa. Suomalaiselle luovuudelle on vierasta, että yhdessä pohditaan, miksi tuo voisi olla mahdollista ja millä tavoin voisimme yhdessä vaalia idean oraan vahvistumista. Sen sijaan pyritään kilvan osoittamaan, miksi uusi ajatus on mahdoton. Suomi on toisiaan kohtaamattomien monologien maa. Sosiaalinen media on vahvistanut
suomalaisen luovuuden pimeää puolta. Jos olisin Väinämöinen, laulaisin Twitterin suohon.
Minä ikävöin kaunista aikaani aluekehityksen konkreettisten utopioiden parissa. Ikävöin
kuutamoöinä, alkusyksyn säkenöinnissä, marraskuun ankeudessa, talven tuiskuissa, kevään
mehevinä iltoina ja kesän kirkkaina hetkinä. Loppumattomasti ikävöin.
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