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Sakari Hänninen

JOHDANTO

Voi sinua, joka et halua erottautua muista ja tuoda
esiin itseäsi. Voi sinua, joka et ole löytänyt tyyliäsi

etkä kehitä lahjojasi. Voi sinua, joka et jää mieleen ja
vetäydyt kuoreesi. Voi sinua, joka vähättelet esikuvia ja
vihoittelet voimattomuuttasi. Voi sitä paikkakuntaa, joka
tunnetaan kotiseutumuseostaan. Voi sitä yhdyskuntaa,
jota ohikulkutie kiertää. Voi sitä kaupunkia, joka mainos-
taa itseään luonnollaan. Voi sitä maata, joka tunnetaan
tasa-arvostaan. Voi sitä valtakuntaa, jolla ei ole sankari-
hautoja. Ette ole mitään, ellette kuvittele olevanne jota-
kin! Ette ole yhtään mitään ilman identiteettiä!

Meidän täytyy kertoa itsestämme: poliisille, tulli-
miehelle, tuomarille, papille, työhönottajalle, lääkärille,
koulukuraattorille, avioliittoneuvojalle, sosiaalityöntekijälle,
opettajalle, haastattelijalle, esimiehelle, elämänkerturille,
psykologille, kiinteistövälittäjälle, pankinjohtajalle, opinto-
ohjaajalle, virkamiehelle, työvoimaviranomaiselle, kansan-
edustajalle, konsultille. Menestymisemme riippuu siitä,
millaisen kuvan annamme itsestämme. Päivittäin. Tilan-
teesta toiseen. Meidän on näyttäydyttävä parhaimmil-
lamme, koska meihin kohdistuu lupauksia, odotuksia, toi-
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veita, taka-ajatuksia, luottamusta, panostusta. Emmehän
saa pettää niitä, jotka meihin uskovat, jotka meitä palkit-
sevat. Kuinka asioita voidaan hoitaa, ellei tiedetä kenen
kanssa ollaan tekemisissä? Kuinka ongelmia voidaan rat-
kaista, ellei niitä yksilöidä ja henkilöidä?

Puhe on identiteetistä. Tuskin on sitä oliota, jolle ny-
kyisin ei muotoiltaisi identiteettiä. Siitä pitävät huolen kir-
jailijat, tutkijat, tuotekehittelijät, mainostajat, kilpailulauta-
kunnat ja oikeusistuimet. Monet ovat ne konstruktiiviset
käänteet, joiden ansiosta identiteetti on nyt niin monen
tieteenalan kiinnostuksen keskiössä ja kirjojen kansissa.
Identiteetti ei suinkaan esiinny yksin, vaan kieliperheensä
parissa: autonomian, ruumiillisuuden, kulttuurin, elämän-
tavan, kulutuksen. Niiden varjoon ovat jääneet raken-
teet ja funktiot, valtiot ja vieraantumiset, luokat ja liik-
keet, tavarat ja tietoisuudet.

Mistä sitten johtuu, että eri tieteenaloilla, eri näkö-
kulmista puhutaan juuri identiteetistä? Tai mistä tämä alati
kasvava kiinnostus kertoo? Globalisoitumisesta? Alueel-
listumisesta? Uusista yhteiskunnallisista liikkeistä? Femi-
nismistä? Individualismista? Hallintatavan murroksesta?
Politiikan henkilökohtaistumisesta? Ideologioiden ehty-
misestä? Muuttoliikkeistä? Monikulttuurisuudesta? Ym-
mällään olosta? Muutoksen nopeudesta? Rajojen kaatu-
misesta? Informaatiotulvasta?  Valintojen vaikeudesta?
Kilpailun koventumisesta? Pienen kauneudesta? Histo-
rian lopusta?

Identiteetti on perinteisesti kiinnostanut meitä itse-
ymmärryksen muotona, kuin ilmaisuna ’kas tässä ihmi-
nen’. Sittemmin mietelmät ’ihmisen kaltaisuudesta’ ovat
menettäneet vakavuutensa. Syyt ovat ilmeiset. On oi-
vallettu, että luonnehdinnat itsestämme riippuvat käyttä-
mästämme kielestä: olemme puhetekojemme tuotteita.
On hyväksytty, että tietämyksemme on riippuvainen sii-
tä, kuinka käsityskykyämme luonnehdimme. On vakuu-
tuttu siitä, että ’todellisuuden’ rakentaminen on itsemme
rakentamista. Löydämme itsemme vain tekemällä itsem-



Johdanto

7

me. Yhä useammin puhutaan jopa ikuisen paluun ironi-
sessa mielessä: kuinka tulla sellaiseksi joka olen. Tästä
näkökulmasta katsottuna identiteetti ei ole mikään minuu-
teni olemus, pikemminkin naamio, joka samalla houkut-
telee katseita ja suojaa niiltä.

Identiteetti on kovin muuttuva käsite. Pikemmin kuin
kuva se on koottava, joka on konstruoinnin tulos. Iden-
titeettejä voidaan pitää yhtä hyvin sosiaalisina, poliittisi-
na, taloudellisina, historiallisina, kulttuurisina, symbolisina
konstruktioina. Identiteetin konstruointi on prosessi, joka
tapahtuu ajassa ja tilassa, siis kronotooppisesti. Myös
menneisyyttä voi pitää ’identiteetin paikkana’. Identitee-
tin muodostumista voi jäljittää esimerkiksi paikallisperin-
teestä, jolloin se usein – vaikkei välttämättä – rinnastuu
paikallisen mentaliteetin kanssa. Tällainen identiteetin
tulkinta korostaa yhteisöjen koossapysymisen dynamiik-
kaa. Sitä on mahdollista pitää väistyvänä puhetapana olo-
suhteissa, joissa identiteetille annetaan jatkuvasti yhä
uusia ja entistä häilyvämpiä merkityksiä, kuten demo-
kratioissa tapahtuu.

Identiteetin käsitteellistä konstruointia kannattaakin
miettiä demokratiaa vasten. Tämän yhteyden oivalta-
miseksi on hyvä palauttaa mieleen Alexis de Tocquevillen
näkemys siitä, kuinka amerikkalainen demokratia on
muokannut englannin kieltä. Hänen mukaansa demokra-
tioiden jatkuva levottomuus johtaa myös kielenkäytön lo-
puttomaan muunteluun, jolloin sanat menettävät helposti
(vaihto)arvonsa, vanhat ideat ehtyvät, käsitteet muuttavat
merkitystään ja tulevat entistä tulkinnanvaraisemmiksi.
Tuloksena on puhetilanne, jossa sanat ja lauseet jäävät
vapaasti vaeltamaan ilman kaitsijaa. Tässä tilanteessa
kirjoittajat ja tulkit tuskin koskaan pitäytyvät yhteen aja-
tukseen tai näkökantaan, vaan tuntuvat aina kuvittele-
van mielessään ajatusryppäitä, mikä jättää lukijan arvat-
tavaksi mitä täsmällisesti ottaen tarkoitetaan. (de Tocque-
ville 1969, 478-480)

Alexis de Tocqueville korostaa demokratioiden miel-
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tymystä, jopa intohimoa, yleisiin tai yleiskatsauksellisiin
ajatuksiin, mikä ilmenee kielessä yleistävien termien ja
abstraktien sanojen käyttönä. (de Tocqueville 1969, 481)
Tämä lisää sanojen kantokykyä, mutta tekee niistä
monimielisiä ’käsitteellisiä henkilöitä’. Identiteetti – mo-
dernissa mielessä – onkin mainio esimerkki abstraktista
käsitteestä, joka on kuin pohjaa vailla oleva laatikko: sin-
ne voi pistää mielin määrin mieleisiään ajatuksia ja ottaa
ne uudestaan esiin tarpeen mukaan. (de Tocqueville 1969,
482) Tällainen laatikko on toki kätevä käsiteväline kil-
pailtaessa intellektuaalisilla markkinoilla merkkiarvoja
vaihtamalla.

Miten sitten identiteetti käsitteenä toimii demokraat-
tisissa olosuhteissa? Perinteisemmässä mielessä identi-
teettiä voidaan pitää lempeänä käsitteenä, joka hyväilee
meidän tuntojamme. Tästä käy esimerkiksi patriootti-
nen, jopa nationalistinen puhe, joka perimmältään kum-
puaa (itse)rakkaudesta. (Anderson 1991, 141) Paradok-
saalista tässä puhetavassa toki on, että meihin kohdistu-
va rakkaus voi helposti kääntyä vihaksi eli iskuksi vasten
toisten kasvoja.

Identiteetin ei tarvitse toimia hellänä käsitteenä. Se
voi olla kiusallinen käsite, joka häiritsee meitä tuijotuk-
sellaan. Se voi olla arvoituksellinen käsite, joka pitää meitä
jännityksessä. Se voi olla ankara käsite, joka sivaltaa
meidät hereille. Tutkijat pyrkivät käyttämään identiteet-
tiä nykyisin yhä useammin ankarassa tai ankaran kriitti-
sessä mielessä kiinnittämällä huomion siihen, miten itseyt-
tä määritellään tuottamalla toiseutta, tai oikeastaan mi-
ten tämä voitaisiin välttää. Tällöin ei kysytä mitä identi-
teetti on, vaan miten se toimii. Identiteetti toimii eron yh-
teydessä: nykyisin identiteetti yrittää näyttää tai merkitä
eron demokratioissa, joissa kaikki erot pyrkivät häi-
pymään. Onko siis identiteetti paradoksaalinen käsite, siis
abstrakti käsite, joka tavoittelee mahdollisimman suurta
konkreettisuutta? Tarkemmin kysyttynä: liittyykö sen
käyttöön paradoksaalinen pyrkimys eli erottautumisen
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tarve demokratioissa, joissa mikään ei ole pysyvää, ai-
nutlaatuista, ensisijaista. Ei varsinkaan Ihminen itse.

Puhe identiteetistä saattaakin nousta oivalluksesta,
ettei Ihminen ole sellaisenaan niin kiinnostava tietämisen
ja tuntemisen kohde kuin olemme kuvitelleet viimeiset
sataviisikymmentä vuotta. Jospa olemme lähestymässä
Foucaultin kuvaamaa tilannetta, jossa Ihmistieteiden ai-
kaansaannoksiin suhtaudutaan kuin rantahietikkoon piir-
rettyihin ihmiskasvoihin, joita meren aallot huuhtovat.  On-
ko siis identiteetin etsinnän takana katoamisen tai me-
nettämisen pelko ja ahdistus? Mutta miksi pitäisi tuntea
ahdistusta siitä, jos Ihminen siirretään syrjään! Paikkahan
jää vapaaksi ihmisille, jotka voivat itse puhua puolestaan.
Identiteetistä voidaan yksinkertaisesti puhua, koska ih-
miset haluavat itse nimittää ja määritellä itsensä.

Identiteetistä tuntuu olevan ylivoimaista puhua vain
omasta näkökulmasta eikä muiden puolesta, siis mah-
dollisimman konkreettisesti. Se mikä saattaa olla mah-
dollista runoilijoille ja kirjailijoille, ei tunnu olevan yhtä
mahdollista tutkijoille, päätelmien tekijöille. Tässä pulma-
tilanteessa tutkijoille on tarjolla eräitä strategioita. He
voivat puhua identiteetistä vain monikossa eli pluralisoida
puheensa äärimmilleen, mutta tällöin käsite menettää
yleispätevyyttään ja kantokykyään. He voivat välttää
kohdentamasta identiteettiä pitämällä sitä eräänlaisena
satunnaisena, valinnaisena ja alati muuttuvana tunnus-
merkkien lajitelmana, mutta tällöin käsite kadottaa erot-
telukykyään. He voivat välttää henkilöimästä identiteet-
tiä pitämällä sitä lähinnä tilanteiden ja tapahtumien ja vain
niihin osallistumisen kautta henkilöiden ja ryhmien kunkin-
hetkisenä luonnehdintana, mutta tällöin käsite kadottaa
yksilöintikykyään. Nämä strategiat ovat silti laajasti käy-
tössä nykyisessä identiteettiä koskevassa tutkimuskirjal-
lisuudessa.

Ei ole ihme, että identifioitavasta ’minuudesta’ tai
’itseydestä’ on yhä vaikeampaa puhua tutkijoiden kes-
kuudessa. Sen sijaan – ja samasta syystä – identiteetin
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yhdistäminen toimintaan ja kontekstiin, nimenomaan aika-
paikkaan ja tilaan, on entistä houkuttelevampaa. Identi-
teettiä koskevan tai sivuavan tutkimuksen keskeistee-
moiksi onkin noussut pohdinta tilallistumisesta, globalisaa-
tiosta, glokalisaatiosta, alueellistumisesta, aluetietoisuu-
desta, verkottumisesta, paikallisten perinteiden murtumi-
sesta (detraditionalisaatiosta), paikkojen ja paikantajun
katoamisesta, tilojen virtailusta, kiinteän sulamisesta, ko-
koon luhistumisesta (imploosiosta), sijainninvaihdosta
(deterritorialisaatiosta), paimentolaisuudesta, uusheimo-
laisuudesta, liikkeestä, vauhdista ja nopeudesta. Tällä
saralla toki näkyy koko lainavaatteiden komeudessa uu-
sien topologisten käsitteiden kukkatarha, kun paikkaa ja
tilaa tulkitaan uudelleen mahdollisimman monimäärityk-
sisen, pirstoutuneen ja fraktaalisen toimijan käymien sym-
bolisten kamppailujen kenttänä.

Uusien käsitteiden tuotanto ei sinänsä selitä sitä, miksi
tältä tilan ja identiteetin rajapinnalta löytyvät kysymyk-
set ovat nousseet niin keskeisiksi. Syynä saattaa sitten-
kin olla se, että kyseessä on myös teorian ja käytännön,
totuusjärjestelmän ja käytäntöjärjestelmän, kritiikin ja krii-
sin, kirjoituksen ja puheen kosketuspinta. Tästä syystä
nämä kysymykset ovat myös kamppailun ja hallinnan asia.

Identiteetistä puhutaan kamppailtaessa tunnustuk-
sesta: hyväksynnästä, arvostuksesta, kunnioituksesta.
Identiteetistä puhutaan luotaessa järjestystä käyttäyty-
mistä ohjaamalla ja ajattelua ehdollistamalla. Identitee-
tistä puhutaan tällä hetkellä sellaisillakin tieteenaloilla, joilla
siitä on perinteisesti pyritty visusti vaikenemaan, kuten
taloustieteessä. Tämän kokoelman kirjoittajat edustavat
eri tieteenaloja: valtio-oppia, maantiedettä, arkkitehtuu-
ria, kansanperinteen tutkimusta ja folkloristiikkaa. Iden-
titeettiä koskevat kysymykset kuuluvat näiden alojen
ydinteemoihin. Tässä julkaistavat kirjoitukset tarkastelevat
eri näkökulmista alueellistumisen, identiteetin ja politii-
kan suhdetta. Tarkastelujen yhteisenä lähtökohtana tai
ongelmanasetteluna voidaan pitää sen pohtimista, miten
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paikan menettämisen tai aluetietoisuuden murroksen
kokemus entisestään vahvistaa itsensä (olemisen, toimin-
nan, ajattelun) paikantamisen tarvetta. Mitä enemmän
tutuksi ja turvalliseksi mielletty paikka tuntuu katoavan
tai hämärtyvän, sen tärkeämmältä tuntuu haaste ’kuulua
johonkin’. Tämä haaste ei kohdistu vain alueen asuk-
kaille, vaan myös heidän käyttäytymistään ohjaamaan
pyrkiville päättäjille ja asiantuntijoille.

Kokoelman kirjoittajat ovat eri tavoin ’kadonnutta
paikkaa etsimässä’. Seppo Knuuttilan artikkelissa ’Men-
neisyys identiteetin paikkana’ mietitään sitä, miten ja
miksi identiteetin käsite näytti menettäneen kuvaus-
voimansa 80-luvun alkuvuosina ja missä muodossa se
on nyt palannut tutkimukseen. Identiteettiä pidetään ny-
kyisin elämänmittaisen rakentamisen ja purkamisen pro-
sessin tuloksena, eikä suinkaan minään pysyvänä, an-
nettuna ominaisuutena. Enää ei kysytä mitä identiteetti
on vaan miten se rakentuu. Identiteetit ovat siis ajallisia
prosesseja, joissa mennyt, nykyinen ja tuleva punoutuvat
yhteen. Knuuttila hahmottaakin kuvausmallin, jossa iden-
titeetin ajalliset ilmaisut voidaan jäsentää ’sisäisen aika-
tajunnan’ mukaisesti. Lisäksi hän erittelee kylätutkimuk-
sen tarjoamaa valaisevaa esimerkkiä siitä, kuinka muis-
tot paikantuvat kokemusten ajoittumisen mukaisesti ja
kuinka identiteetti rakentuu kerronnan kautta omien ko-
kemusten paikantumisen mukaisesti.

Kirsti Salmi-Niklander pohtii artikkelissaan ”Maail-
man parhaat kulkuneuvot” sitä, miten tämän vuosisadan
alkupuolella Karkkilan teollisuusyhdyskunnasta pääkau-
punkiin reissuamaan lähteneet miehet kokivat hetkelli-
sen liikkeellä olon kipeän huuman, sen mukanaan tuo-
mat toiveet ja pelot. Miesten muisteloita (käsinkirjoitetuis-
ta lehdistä, murrepakinoista, perinnekeräelmistä) luke-
malla hän jäljittää paikasta irtaantumisen ja paikkaan si-
toutumisen ’dialektiikkaa’: matkalla ollessaan miesten
ajatukset kiertyivät aina myös (koti)paikan ympärille.
Miesten – kuten heidän ajatustensakin – liikkeet kier-
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sivät kehää, mikä samalla symboloi modernisaation kaik-
kea muuta kuin suoraviivaista liikettä.

Tiina Valpola tarkastelee kirjoituksessaan ’Kuntakriisi
ja teollinen perimä’ kahden teollisuuspaikkakunnan, Suo-
men Karkkilan ja Ruotsin Norbergin, kamppailua ole-
massaolonsa puolesta. Molemmat paikkakunnat ovat vii-
me vuosikymmeninä käyneet läpi voimakkaan rakenne-
muutoksen ja ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Paik-
kakunnan näivettymisen, ellei peräti katoamisen, uhan
edessä on toteutunut eräänlainen ’Norbergin ihme’ ja
’Karkkilan ihme’, kun paikkakunnilla on noussut luovaa
toimintaa alueiden pelastamiseksi. Tämä toiminta on am-
mentanut voimaansa ’paikan hengestä’, joka on sitä myö-
ten vahvistunut kun yhdyskuntien hajoaminen on eden-
nyt. Kyse on selviytymisen paradoksista.

Sakari Hännisen mielenkiinto artikkelissa ’Kamppailu
identiteetistä’ suuntautuu sekin Karkkilan kujanjuoksuun.
Näkökulma on tyystin toinen kuin Tiina Valpolalla tai Kirsti
Salmi-Niklanderilla. Paikkaan identifioitumista eritellään
siinä asukkaiden käyttäytymisen  hallinnoimisen, järjes-
tyksen tuottamisen näkökulmasta. Ongelmat paikan-
netaan ja asukkaat vastuullistetaan virheistä ja veloista
soveltamalla hallinnoinnin tekniikoita, jotka edellyttävät
ihmisten kuuliaista sitoutumista paikalleen ja paikkaan-
sa. Tältä kannalta katsottuna ’kotiseuturakkauskin’voi
toimia yhtä hyvin riskien siirtämisen tai laskun maksat-
tamisen keinona kuin omaehtoisuuden osoituksena.

Jyrki Käkönen esittää artikkelissaan ’Valtion mah-
dista alueiden valtaan’ yleiskatsauksen valtiokeskeisen
ja valtiokeskeisesti mielletyn ’maailmanjärjestelmän’
muutoksesta. Taustaksi hän kuvaa sitä kehitystä mitä
kautta modernista valtiosta – kansallisvaltiosta ja yhte-
näisvaltiosta – tuli yhteiskunnallisen toiminnan koordinoiva
keskus. Hän painottaa kuinka moderni valtio ja kansan-
talous kehittyivät käsi kädessä siten, että talous yhte-
näistyi alueellisiksi markkinoiksi, jotka verkottuivat maail-
mantaloudeksi. Viime vuosikymmenen alkupuolella al-
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koi siirtyminen globaalitalouteen, joka on eri asia kuin
kansainvälinen tai maailmantalous. Finanssikeskukset ja
pörssit ovat pääroolissa globaalissa taloudessa, jossa
kansallisvaltiot ja kansalliset politiikat menettävät merki-
tystään. Näiden kansallisesti rajattujen tekopaikkojen ja
toimintatilojen syrjäytyminen avaa puolestaan mahdolli-
suuksia (valtiota pienemmille) alueille osallistua suoraan
globaaliin. Tässä on kyse alueellistumisesta, sosiaalisen
ja poliittisen tilan uudelleen rakentumisesta. Alueel-
listumisen esimerkkeinä Käkönen esittelee muun muas-
sa Barentsin euroarktisen alueen ja Mälarin alueen.

Perttu Vartiaisen artikkelin ’Paikallisen ja globaalin
uusi välitön yhteys vai epäjärjestys?’ varsinaisena erit-
telyn kohteena ovat paikallisen hallinnan uudet muodot.
Hänkin korostaa sitä, että globaali ja paikallinen ovat nyt
entistä välittömämmin keskenään vuorovaikutuksessa,
mitä yleisesti kutsutaan glokalisaatioksi. Vartiainen ei
suostu suhtautumaan muutokseen kritiikittömän myön-
teisesti, vaan näkee sen monin tavoin kiistanalaisena,
jännitteisenä ja ristiriitaisena. Epäjärjestys on tässä yh-
teydessä vakavasti otettava mahdollisuus – josta Kark-
kilan tapaus on Vartiaisen mielestä pohdinnan arvoinen
esimerkki. Kirjoituksessa paneudutaankin muutoksen si-
sältöön, tällä kertaa lokalisaation näkökulmasta. Toisin
kuin monet muut tutkijat, Vartiainen välttää helppoja yleis-
tyksiä. Vaikka hän yksilöi lukuisia paikallisen hallinnan
uusia kehityspiirteitä, hän varoo puhumasta mistään olen-
naisesti uudesta yhteiskunnallisesta säätelymuodosta. Hän
haluaakin tietoisesti jättää kysymyksen paikallisen hal-
linnan mahdollisuuksista ja ristiriidoista yleistä vastausta
vaille.

Anssi Paasi tarkastelee artikkelissaan ’Alueiden re-
nessanssi ja identiteettipuhe’ suomalaista aluekeskuste-
lua, tarkemmin sanottuna alueellisesta identiteetistä ja
alueellisesta tietoisuudesta käytyä keskustelua. Alueet
ja niiden identiteetit ovat sosiaalisia konstruktioita, jotka
usein elävät omaa ihmisten arkielämästä irrallista elä-
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määnsä. Mutta ne ovat myös poliittis-retorisia konstruk-
tioita, joita tuotetaan ihmisten tilanteellisen toiminnan ja
ymmärryksen ohjaamiseksi. Onkin erityisen tähdellistä
tehdä ero sen välillä puhutaanko alueiden identiteetistä
vai alueiden asukkaiden identiteetistä. Alueet ja niiden
identiteetit ovat toki paljon pysyvämpiä ja ritualisoidumpia
kuin ihmisten aluetietoisuus. Niiden välinen suhde voi olla
etäinen, jopa jännitteinen. Jotta ’alueet’ olisivat (poliitti-
sesti) merkityksellisiä, ne on tuotava jollakin tapaa osak-
si ihmisten alueellista tietoisuutta. Tämä on sitä vaike-
ampaa, siis abstraktimmalta vaikuttavaa, mitä laajemmas-
ta alueyhteisöstä on kysymys. Paasi pohtiikin sitä, miten
identiteetin rakentuminen riippuu tarkasteltavasta alue-
tasosta (paikallinen, alueellinen, kansallinen, globaalinen).
Suomalainen aluepuhunta tarjoaa tästä, kuten yleensä alu-
eellisen identifikaation prosessista, hyviä esimerkkejä.

Tämän kirjoituskokoelman nimeksi on valittu ’Missä
on tässä?’. Kysymyslause on lainattu Margaret At-
woodin teoksesta Survival (1972), joka on teoreettinen
johdatus kanadalaiseen kirjallisuuteen. Atwoodille tämä
kysymys viittaa siihen “mitä kysymme kun havaitsem-
me olevamme tuntemattomalla alueella. Se nostaa esiin
monia muita kysymyksiä. Miten tämä paikka on suhteessa
muihin paikkoihin? Miten löydän tieni täällä? “ (Atwood
1972, 17) Kanada on luonnollisesti Atwoodille tällainen
’tuntematon paikka’, jossa on luonteenomaisempaa ky-
syä ensiksi ’Missä on tässä’ kuin ’Kuka minä olen’. (Leh-
tola 1997, 20) Mutta tuskin nyt tarvitsee matkustaa Ka-
nadaan, jotta kohtaisi ympäristöllisen vierauden. Kun tällä
hetkellä paikantaju helposti nuljahtaa sijoiltaan globaalis-
ten virtojen tilassa, niin vierauden kokemus tulee helpos-
ti vastaan ’omallakin maalla’. Siitä nimi.
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Seppo Knuuttila

MENNEISYYS
IDENTITEETIN PAIKKANA

Monet niistä asioista, jotka 1980-luvun alkupuolella
 julistettiin kuolleiksi, on otettu tällä vuosikym-

menellä uuteen tarkasteluun. Suurten kertomusten pe-
rintö on vielä jakamatta, torjutut ideologiat ovat voimis-
saan, subjektin katoaminen oli tilapäinen väärinkäsitys
samoin kuin historian loppu. Myytit askarruttavat meitä
edelleen, identiteetti ja yhteisö ovat taas kuumia käsittei-
tä. Mutta kysymys ei ole paluusta vanhaan, sillä jotakin
on tapahtunut.

Tarkoitukseni on seuraavassa pohtia miten ja miksi
identiteetin käsite näyttää menettäneen kuvausvoimansa
80-luvun alkuvuosina, ja millaisten merkitysten kantamana
se on palannut tutkimukseen. Pyrin valaisemaan eräitä
väliin tulleita tekijöitä, jotka erottavat identiteetin vanhat
ja uudet tulkinnat. Ajatustottumuksiamme heijastavana
taustana tarkastelen kahta kulttuurin jäsennystapaa, joista
toinen kiinnittyy periodisoinnin traditioon ja toinen
kontekstien merkitykseen. Molemmilla on yhtymäkohtia
sekä vanhaan että uuteen identiteettitutkimukseen siinä
mielessä, että ne yhtäältä todistavat kulttuurien olemuk-
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sellisuuden puolesta ja toisaalta korostavat menneisyyden
ja nykyisyyden välistä katkosta tai ainakin syvää mur-
rosta.

Periodisointien suuri traditio sisältää mm. myyttisten
maailmankausien, kulttuuristen kehitysvaiheiden sekä
aika- ja tyylikausien erottelun. Niitä ei ole tässä tarpeen
eritellä, kunhan pidetään mielessä kaikkien luokitusten
ajallinen ja paikallinen suhteellisuus. Yhtenä sosiologis-
etnografisten periodisointimallien lähimenneisyyden
suunnanantajana voi pitää David Riesmanin kuuluisaa
kirjaa The Lonely Crowd (1950), jossa Riesman kuvaa
miten vanhan- ja keskiajan perinteestä ohjautuva ihmi-
nen on ennen muuta valistuksen vaikutuksesta muuttu-
nut sisältä ohjautuvaksi ja miten hänestä on nykyajan
myötä tullut ulkoa ohjautuva (tahdoton marionetti). Hy-
vin saman tapaisen jäsennyksen on esittänyt Margaret
Mead (1971; siinä seuraavat ajallisesti toisiaan  post-,
ko- ja prefiguratiiviset kulttuurivaiheet – nimenomaan
tässä järjestyksessä). Suomessa antropologi Matti Sar-
mela on kehitellyt malleista oman versionsa, jossa hän
erottaa lineaarisesti toisistaan lokaalisen (paikallinen),
delokaalisen (keskitetty) ja postlokaalisen (paikaton) kult-
tuurisen ajan (1989). Suomen kulttuurihistoria- ja historia-
teoksissa kuten myös kansankulttuurin yleisesityksissä
on toistettu kaavaa, jonka mukaan maassa on siirrytty
vanhasta yhtenäiskulttuurista viime ja tämän vuosisa-
dan kuluessa kaupunkimaiseen yleiskulttuuriin sekä
toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä moni-
arvoiseen yhteiskuntaan (ks. esim. Talve 1980, Leh-
tonen 1982, Rasila 1985).

Tällaisten periodisointien ongelma on siinä epistemo-
logisessa harhassa, jonka mukaan menneisyys on suljet-
tu ja siten periaatteessa täydellisesti kuvattavissa oleva
kategoria. Se mikä syrjäytyy kuvataan yhtenäiseksi, koko-
naiseksi, mutta se mikä syrjäyttää on vielä epämääräi-
nen ja moniaineksinen. Kolmas vaihe on aina kuvausajan-
kohdan näkökulmasta tuleva, joskin sen oireita voidaan
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ennakoida ja hahmotella vaikkapa Alvin Tofflerin miljoo-
napainoksiin yltäneiden tieteisteosten tapaan (esim. 1972
ja 1981). Kun kaikki aikakausijaot perustuvat arvoarvos-
telmiin, kuten Chaïm Perelman on esittänyt, ne ovat
neuvottelunalaisia ajatuskonstruktioita ja ”sidoksissa
erotteluun yhtäältä olennaisen ja toisaalta oheisen, sa-
tunnaisen tai toissijaisen välillä” (1996, 114,118).

Pitkäkestoisten mentaliteettimuotojen on otaksuttu
läpäisevän eri perustein konstruoituja ajallisia periodeja.
Niinpä historiantutkija Henrik Steniuksen mukaan mei-
dän pohjoismaista nykyisyyttämme määrää vielä yhden-
mukainen menneisyys, ja niin kauan kuin ”kehityksen idea
hallitsee ajattelutapaamme, identiteettikertomuksilla on
vankkumaton rakenteensa”.

Me (Pohjoismaissa, SK) ajattelemme, että syvällä meissä
asuu aitouden ydin, alkuäiti, joka antaa meille uskon kaut-
taaltaan samanlaiseen, jakamattomaan yhteiskuntajär-
jestelmään yhdenmukaistettuine moraalisine normeineen,
jotka opettavat meille, että hyvä elämä merkitsee elämää
konformiteetissa, muiden tavoin.

Tähän täytyy lisätä, että konformismia painottavat yhte-
näiskulttuurin kuvaukset ovat aina olleet yhteiskunnallis-
ten eliittien mielen mukaisia ja akateemisten kirjurien laa-
timia. Identiteettinäkökulmasta tämä on merkinnyt ulkoi-
sesti kollektiivisen, mutta sisäisesti hierarkkisen subjek-
tin tuottamisprojektia. Ja kun subjekti esitetään nykyi-
syyteen tulemisen prosessissa menetetyksi (”kansaa ei
enää ole”), kerrottu menetys vain vahvistaa sen kerran
olemassa olleeksi. Sama retorinen kuvio näyttää toistu-
van niissä lukuisissa sosiologisissa teksteissä – Durk-
heimista saakka – joissa todetaan, ettei perinteisiä yhtei-
söjä enää ole: ennen vanhaan niitä on siis ollut. Tämän
päättelytavan mukaan, jota voisi luonnehtia essentia-
listiseksi etnografiaksi, ensin vakuutetaan, että jotakin on
ollut olemassa ja sen jälkeen selostetaan mitä se ”jo-
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takin” on. Metodisessa mielessä postmodernikin ymmär-
retään modernin tarkasteluksi ja tulkinnaksi.

Kuvattua selityksen järjestystä olisi kiinnostavaa risti-
valaista problemaattisella teesillä, jonka mukaan ”kerto-
mukset on eletty ennen kuin ne kerrotaan – paitsi fiktion
tapauksessa” (ks. Kusch 1988). Tämä kuitenkin johdat-
taisi ajatukset kertomusten välittävään luonteeseen, jol-
loin jouduttaisiin tavallaan väärään filosofiseen keskus-
teluun eli pohtimaan ajattelun suhdetta olemiseen ynnä
muita välitysten ja vastaavuuksien ongelmia. Slomith
Rimmon-Kenanin ehdotus on tällä kertaa konstruktiivi-
sempi. Nimittäin suullisenkin kerronnan tutkimukseen
pätee hänen havaintonsa, jonka mukaan perinteisesti on
ajateltu niin, että ”kerronnalla on välittävä funktio suh-
teessa, jonka osapuolia ovat merkki ja tarkoite; todelli-
suus ja sen representaatio”. Rimmon-Kenan ehdottaa,
että kerronnan välittävä ja monien filosofisten kiistojen
rasittama funktio korvattaisiin saavutettavuuden
(accessibility) käsitteellä, joka jättää avoimeksi kerron-
nan, representaation ja minuuden ontologisen aseman
sekä sen ovatko todellisuus ja minuus olemassa ennen
kuin ne kerrotaan vai ovatko ne kerronnan tuotteita (1995,
29-30). Narratiivisen identiteetin kannalta tämä saattaisi
merkitä vapautumista myös niistä ontologisista sitou-
muksista, jotka ovat olleet tyypillisiä sosiaalista integ-
raatiota painottaville identiteetti- ja kontekstitulkinnoille.

Kontekstiharhoja?

Viime vuosina eräät kulttuurintutkijat ja yhteiskuntatie-
teilijät ovat kuvanneet kansallisen kulttuurin kontekstu-
aalisuutta tavalla, joka on poikennut melko tavalla esi-
merkiksi folkloristien kontekstipohdinnoista (ks. Ben-
Amos 1994). Suomalainen kulttuuri on heidän kirjoituk-
sissaan kuvattu homogeeniseksi ja yksitasoiseksi; sen
semiosfääri (merkkimaailma) on harvapiirteinen eli köy-
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hä (Tarasti 1992, 207); sitä voidaan luonnehtia ”ensim-
mäisen asteen kulttuuriksi” (Alapuro 1993), jossa merkit
ja merkitykset lankeavat toistensa piiriin eli ovat yhtä.
Edelleen on arveltu, että Suomessa ihmiset ovat sitä mil-
tä näyttävätkin, eikä tarvitse kehittää erityisen syvällisiä
kykyjä tulkita toisia ihmisiä, heidän ajatuksiaan ja aiko-
muksiaan (Anttila 1993, Ehrnrooth 1996). Nämä teesit
kiinnittyvät Suomessa tällä vuosikymmenellä käynnissä
olleeseen suhteellisen vilkkaaseen suomalaisuuskeskus-
teluun, kansalliseen itseanalyysiin. En puutu siihen tässä
yhteydessä enempää; ehkä yleistävät kontekstiluonneh-
dinnat kuitenkin jäsentyvät paremmin, kun niiden taus-
talla nähdään mm. ajallisia, tilallis-paikallisia, kansallisia
erotteluja, joilla on kaikessa problemaattisuudessaan laaja-
alainen vaikutus identiteettikuvauksiin. Niinpä kansalli-
sesta identiteetistä voidaan – ja ehkä pitäisikin – aina
kysyä, kenen representaatioista kulloinkin on kysymys
ja/tai onko toisia edustuksia, jotka eivät syystä tai toises-
ta tule esiin (Paasi 1996; Honko 1996. Myös Paul Gilroy
on kiinnittänyt huomiota siihen miten identiteettikirjoit-
telussa kansakunnat (nations) usein kuvataan kulttuuri-
sesti homogeenisiksi ja niiden kansalaiset aina vaihdet-
tavuuteen saakka identtisiksi keskenään; 1996, 225).

Miten kulttuurinen konteksti on sitten mainituissa
suomalaisuuskirjoituksissa konstruoitu? Silmiinpistävin
piirre on, että kaikki edellä mainitut ominaispiirteet on
kuvattu ns. matalan kontekstin tekijöiksi. ”Matalakon-
tekstinen kulttuuri on integroitunut ja homogeeninen. Ih-
miset muistuttavat siinä toisiaan etnisesti, kielellisesti,
uskonnollisesti, moraalisesti jne... Puhutun kielen lisäksi
ei tarvita muita koodeja, esimerkiksi mimiikkaa ja intonaa-
tiota” (Anttila 1993, 115; vrt. Daun 1989, 127-131). Näillä
huomautuksilla näyttää olleen kantavuutta useallakin
suunnalla; usein viitteet johtavat Åke Daunin kirjaan
Svensk mentalitet (1989), harvemmin Edward T. Hallin
kirjoituksiin, vaikka hän on lienee käsiteparin high context
ja low context culture tunnetuin lanseeraaja (Hall 1981).
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Daunin tekstistä saa sen käsityksen, että ”lågkontext-
kultur” on jo sillä tavoin vakiintunut ilmaus, ettei sen läh-
tökohtia tarvitse mainita. Vaikka käsiteparia käytetään-
kin antropologisissa teksteissä erilaisten sosiaalisten jär-
jestelmien luonnehdintaan, niin tulkinnoissa näyttää ole-
van varsin erilaisia painotuksia.

Kun Hall erityisesti kirjassaan Beyond Culture (1981;
ks. myös Hall 1969) kuvailee ja vertailee korkea- ja mata-
lakontekstisia kulttuureja erilaisten systeemisten konst-
ruktioiden avulla (taksonomiat, oikeuskäsitykset ja byro-
kraattiset käytännöt, tilankäyttö, kielimuodot, liikenne),
hän suurpiirteisesti sijoittelee kulttuureja korkean ja ma-
talan skaalalle. Millaiset seikat sitten luonnehtivat hänen
mukaansa korkea- ja matalakontekstisia kulttuureja?
Ensiksikin sellaisissa  homogeenisissa kulttuureissa, joi-
den sosiaaliset muodot ovat vahvasti integroivia sekä tie-
dot, taidot ja katsomukset yhteisesti jaettuja, kontekstien
merkitys on suuri, korkea; ihmiset ymmärtävät toisiaan
vähästä. Vastaavasti matalakontekstisia kulttuureja luon-
nehtii korostunut yksilöllisyys, vieraantuneisuus ja frag-
mentaarisuus; tällaisissa kulttuurisissa konteksteissa ih-
miset käyttäytyvät ohjelmoidusti, ”ihmiset tulevat yhä
enemmän koneidensa kaltaisiksi”. Informaatiomuotojen
ja merkityspotentiaalien kasvaessa kulttuuristen kon-
tekstien merkitys siis madaltuu.

Ilmeisesti Åke Daunin kuvaus perustuu tulkintaan,
jonka mukaan matalakontekstisessa kulttuurissa lausumia
tai muita viestejä ei tarvitse selittää eikä niiden merkityk-
sistä neuvotella (”Generellt utgår svenskar från att folk
menar det säger.” 1989, 127). Hall antaa kyllä ainekset
tällaiseenkin tulkintaan:

Korkeakontekstinen (HC) kommunikaatio tai viesti on sel-
lainen, jossa suurin osa informaatiosta kulkee fyysisen
ympäristön välittämänä tai henkilön sisäistämänä, ja pieni
osa siitä siirtyy koodatussa, eksplisiittisessä viestissä.
Matalakontekstinen (LC) kommunikaatio toimii päinvas-
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taisella tavalla. Siinä valtaosa informaatiosta sisältyy
eksplisiittiseen koodiin. ...

Vaikka mitään kulttuuria ei voida löytää yksinomaan as-
teikon jommasta kummasta päästä, jotkut niistä ovat kor-
keita kun taas toiset ovat matalia. Amerikkalainen kult-
tuuri, vaikkei se olekaan pohjimmaisena, sijaitsee astei-
kon matalassa päässä. Me (britit) tarvitsemme yhä sveit-
sinsaksalaisia, saksalaisia ja skandinaaveja enemmän jo-
kapäiväisen kulttuurimme kontekstualisointia. (1981, 91)

Mutta Hallin mukaan korkeakontekstisissa kulttuureissa
tehdään myös jyrkempi ero meidän ja ei-meidän välillä
kuin matalakontekstisissa. Ja korkeaan kontekstiin en-
kulturoitunut henkilö odottaa, että hänen puhettaan tulki-
taan oikein eikä hänen tarvitsee täsmentää sanottavaan-
sa; lyhyesti sanoen viestintä on entymemaattista, premis-
sejä avoimeksi tai lausumatta jättävää. Lisäksi Hall kir-
joittaa korkea- ja matalakontekstisista henkilöistä, (mo-
daali)persoonallisuuksista: ”korkea” on kompetentti
omassa elinympäristössään, ”mutta hänen täytyy siirtyä
kontekstiasteikossa alemmaksi silloin kun hän kohtaa
uutta. Sen sijaan matalakontekstiset ihmiset voivat säi-
lyttää luovuutensa ja kekseliäisyytensä uuden edessä mut-
ta joutua vaikeuksiin heti, kun he työskentelevät vanho-
jen järjestelmien rajoittamina” (1981, 127).

Jo nämä esimerkit Edward T. Hallin tavasta käsitel-
lä korkeiden ja matalien kontekstien ulottuvuuksia riittä-
nevät osoittamaan koko kuvausapparaatin monitulkin-
taisuuden; se on saanut vaikutteita niin kulttuurien kom-
munikaatioteorioista kuin kulttuuri ja persoonallisuus -
tutkimuksesta (ks. Hall 1969 ja Hall 1992, 209-226).
Kontekstien kriteerit ovat ristiriitaisia ja vertailuasetelmat
epätasaisia, mistä seuraa mm. että esimerkiksi ruotsa-
laista (tai norjalaista tai suomalaista) kulttuuria voitaisiin
Hallin kriteerien mukaan kuvata yhtä hyvin korkea-
kontekstisina, varsinkin jos ajallista perspektiiviä laajen-
nettaisiin ja kulttuurin traditionaalisia aspekteja koros-
tettaisiin.
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Historiantutkija Eva Österberg (1991) on nielaissut
Åke Daunin tulkinnan matalakontekstisesta kulttuurista
ja soveltaa sitä islantilaisten saagojen hiljaisuusstrategioita
käsittelevään tarkasteluunsa, vaikka hänen muut, sinän-
sä varsin kiinnostavat havaintonsa tukisivat paljon pa-
remmin tulkintaa, jonka mukaan kulttuurin homogeenisuus
viittaa kontekstien vahvaan ohjaavaan vaikutukseen.
Suomalainen hiljaisuuden tutkija Pirjo Kukkonen on lu-
kenut Österbergin kirjoituksen ja toteaa tätä noudatellen
ja myös Dauniin – toisen käden lähteenä – viitaten, että
Pohjoismaissa ihmisten kanssakäymisen struktuurit il-
mentävät hyvin vähän vaihtelua. ”Juuri tällaisissa yhteis-
kunnissa ihmiset ymmärtävät toistensa hiljaisuuksienkin
kieltä” (1993, 100). Itse ymmärtäisin, että sosiaalisten,
interaktiivisten ja normatiivisten kontekstien merkitys on
tällöin korkea. Ben-Amos asettuu tälle kannalle kirjoit-
taessaan: ”Mitä ytimekkäämpi ja vakaampi kansanru-
nouden teksti on, sitä enemmän se on riippuvainen kon-
tekstista, ja päivastoin, mitä pidempi ja samalla kielelli-
sesti vaihtelevampi teksti on, sitä vähemmän se on
kontekstista riippuvainen” (1993, 213). (Ks. myös Stahl
1989, 41-43.)

En halua väittää, että Åke Daunin ja häntä seuran-
neiden tutkijoiden tulkinnat matalasta ja korkeasta kon-
tekstista olisivat perustavanlaatuisesti virheellisiä tai epä-
autenttisia. Mutta niitä voi pitää riittämättöminä siinä mie-
lessä, että ne luonnehtivat kulttuureja ad hoc alisteisiksi
joillekin yleisille periaatteille (homogeenisuus, yksi-
tasoisuus) (ks. Heller 1984). Yksityiskohtien tiheä kuva-
us edellyttäisi myös sen pohtimista, mitä kaikkea kon-
tekstit saattavat merkitä ja kuinka ne julkilausumattomina
edellytyksinä tuottavat ja ohjaavat käyttäytymisen mer-
kityksiä.

Kulttuurien lineaariset periodisoinnit ja vertikaaliset
kontekstualisoinnit edustivat aikanaan – ennen ns.
”writing culture” -keskustelua (ks. Clifford & Marcus
1986; Behar & Gordon 1995) – hyvässäkin maineessa



Menneisyys identiteetin paikkana

25

ollutta pyrkimystä systeemiseen etnografiaan, jonka pii-
rissä identiteettikin ymmärrettiin  yhteenkuuluvuuden ja
kollektiivisuuden projektina. Mutta kun identiteetistä ai-
emmin kysyttiin, mitä se on (kuka minä olen, keitä me
olemme), viime aikoina on pyritty problematisoimaan
myös sitä, kuinka se ”mitä on” prosessoituu.

Miten keskustelu identiteeteistä
on muuttunut?

Vielä 1970-luvulla harrastetussa monitieteisessä identi-
teettitutkimuksessa tärkeimpinä kysymyksinä pidettiin 1)
yhteisöjä koossa pitävien voimien dynamiikkaa ja 2) sitä,
millä kaikilla tavoilla ihmiset identifioituvat kulttuurinsa
eri tasoihin (esim. persoonallinen, paikallinen, alueellinen,
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen, etninen, kansallinen ulot-
tuvuus). Identiteettien määritelmissä etusijalla oli yksilön
suhde ryhmään ja sen kulttuuriin. Kulttuuri samastettiin
yhteisön elämäntapaan arvoineen, normeineen ja käytös-
muotoineen. Tällainen, mm. aikansa perinteentutkimuk-
sen piirissä yleisesti jaettu ajatus identiteetistä on sisäl-
löllisesti lähellä Jacques Le Goffin mentaliteetin määri-
telmää (1978, 247-248). Sen mukaan mentaliteetti on
kulttuurisesti määräytynyt, aikakaudelle ominainen, niin
pienten kuin suurtenkin yhteisöjen kaikkia jäseniä kos-
keva ajattelutapojen ja tunteiden järjestelmä.

Kun identiteetti on tulkittu ontologisesti esittämällä,
mistä se koostuu ja mitä se on, samalla on vahvistettu
käsitteen empiristisiä sitoumuksia. Toisin sanoen on otak-
suttu, että edustavan aineiston avulla minkä tahansa yh-
teisön samoin kuin kenen tahansa yksilön identiteetti voi-
daan kuvata kokonaisuudessaan (ks. Nielsen 1991).
Ylenmääräisen soveltavan käyttönsä vuoksi identiteetin
käsite näytti tukehtuvan omaan selityskykyynsä; käsit-
teen imploosiota joudutti se, että identiteetin piiriin koot-
tiin pääasiassa myönteisiksi arvioituja seikkoja.
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Mutta jo 80-luvun puolivälin paikkeilla alettiin useillakin
tahoilla (mm. sosiaalipsykologian, naistutkimuksen, kieli-
tieteiden, historian ja antropologian piireissä) samanai-
kaisesti keskustella ns. representaatioiden fenomeno-
logiasta ja kriisistä. Nyt representaatioiden ja identiteet-
tien moniulotteisessa tarkastelussa on ennen muuta kyse
todellisuuden käsitteellistämisen ja sen erilaisten merki-
tysten ulottuvuuksista. Kun vanhan identiteettikeskustelun
polttopisteessä oli me ja meidän suhteemme toisiin, uu-
dessa vaiheessa alettiin kiinnittää nimenomaista huomiota
siihen, miten Toinen/toiset, ei-meihin kuuluvat oikein
konstruoidaan; miten ”he” ovat yhtäältä meille ja toisaalta
itselleen olemassa. Nämä konstruktiivisten ja ostensii-
visten subjektien kysymykset ovat olleet näkyvästi ja
monipuolisesti esillä naistutkimuksessa, jossa toiseuden
on katsottu sukupuolijärjestelmien konteksteissa määrit-
tyvän muun muassa yhteisöllisten etuoikeuksien, vallan-
käytön ensisijaisuuden ja edustuksellisuuden kautta.
Feministisissä tulkinnoissa on korostettu identiteettien
sisäisesti jännitteistä ja ristiriitaista luonnetta, mikä kiis-
tää ”vakaan minän” oletuksen. Identiteetti ei ole ”to-
tuus” tai ”olemus”, joka jostakin löydetään, saadaan,
annetaan tai omaksutaan, vaan kysymys on elämän-
mittaisesta rakentamisen ja purkamisen prosessista (Koi-
vunen 1996, 98). Tietenkin identiteettiprosessit voivat
saada voimansa myös erojen korostamisesta sekä syr-
jinnän ja ylemmyyden projektioista. (Fink 1991)

Folkloristisen tarkastelun näkökulmasta identiteetti-
käsitteen tulkinnalliset vaihtelut ilmenevät kiinnostavasti
Elliot Oringin ja Barbara Kirshenblatt-Gimblettin välises-
sä debatissa (1994). Laajahkossa katsausartikkelissa
Oring esittää, että nimenomaan  identiteettitutkimus on
ollut Saksassa Herderin, Grimmien ja  Suomessa Port-
hanin ajoista saakka folkloristiikan keskeinen ja eri suunta-
uksia yhdistävä teema. Tosin identiteetti terminä on il-
mestynyt teksteihimme vasta 1970-luvulla. Oring koko-
aa identiteetin käsitteen piiriin monenkirjavaa, lähinnä
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(sosiaali)psykologista sanastoa, jota hän väljästi yhdis-
telee folkloristiikan paradigmoihin. Tässä yhteydessä ei
ole tarkoituksenmukaista paneutua Oringin sinänsä kiin-
nostavan artikkelin kriittiseen arviointiin, vaan tähden-
tää, että hän esittelee pääasiassa sitä identiteettikeskus-
telua, jota käytiin niin folkloristiikan oppihistoriasta kuin
aktuaaleista tutkimusongelmistakin 1970-luvulla ja vielä
80-luvun alkuvuosina (ks. Jacobson-Widding ja Honko
1988).

Kirshenblatt-Gimblett ihmettelee kommentissaan
Oringin tulkintoja, sillä hänen omien selvitystensä mu-
kaan identiteetin käsitteellä ei ole ollut mitään erityistä
tutkimuksellista voimaa folkloristiikassa. Tätä havainnol-
listaakseen hän mainitsee käyneensä läpi vuosina 1988-
1993 julkaistujen tutkimusten (yhteensä neljä miljoonaa
artikkelia neljässätoistatuhannessa aikakausjulkaisussa)
tiedostoja, ja löytäneensä 3604 tapausta, joissa identiteetti-
sana oli joko julkaisun nimessä tai artikkelin otsikossa;
ainoastaan yhdeksässä tapauksessa identiteetti oli folk-
loren käsiteparina. Vaikka näihin lukuihin ei jäisikään tui-
jottamaan, Kirshenblatt-Gimblett on oikeassa siinä, että
(amerikkalaisessa) folkloristiikassa ei ole reagoitu siihen
identiteettikeskusteluun, jossa koko vakiintunut vanha
puhetapa on problematisoitunut uudelleen.

Oringin ja Kirshenblatt-Gimblettin debatissa kuvattu
tilanne, eräänlainen käänne – tai katkos, jos niin halu-
taan – on havaittavissa myös pohjoismaisessa folkloristii-
kassa sikäli, että keskustelu identiteetistä oli 80-luvun
alkuun saakka vilkasta laantuakseen sitten joksikin ai-
kaa. Jos nyt halutaan puhua identiteetin paluusta, on to-
dettava, että 80-luvun jälkipuoliskolla virinnyt ja viime
vuosina vahvistunut uusi keskustelu aiheesta on vanhan
lämmittämistä vain sellaisissa tapauksissa, kun vanhoja,
edelliseen vaiheeseen kuuluvia kirjoituksia julkaistaan
uudelleen eikä muutosta – väliintulleita muuttujia – huo-
mata tai niiden merkitystä halutaan jostakin syystä vä-
hätellä. (Vrt. Hall 1992: ”Kun ideologia keksittiin uudel-
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leen, torjuttu palasi tarkasteluun”; myös Kirshenblatt-
Gimblett edellyttää identiteetin poliittisen ulottuvuuden,
identiteettipolitiikan esiin tuomista.)

Identiteettiproblematiikkaa ei tämänhetkisten pohdin-
tojen valossa pyritä ainakaan ensisijaisesti ratkomaan
käsitteen tai sen kriteerien uudelleen määrittelyillä. Jos
aiemmin kysyttiin, mitä identiteetti on ja mistä kaikista
tekijöistä se rakentuu, nykytutkimusta tuntuu kiinnosta-
van enemmän se, (1) miten  samuuden ja samana pysy-
misen eri ulottuvuudet jäsentyvät; (2) miten samuuden
ja erojen kriteerit valitaan; (3) mihin identiteettien ilma-
ukset sosiaalisissa ja kulttuurisissa vuorovaikutussuh-
teissa paikantuvat; (4) miten minän ja itsen, joka ulottuu
kaikkiin persoonamuotoihin (sinä itse, hän itse, me itse
jne.), suhde välittyy narratiivisesti ajassa ja tilassa, sekä
(5) miten itse ja Toinen jakaantuvat subjekteiksi.

Margaret R. Somers (1994) on kuvannut kerronnal-
lista identiteettiä neljän ulottuvuuden systeeminä. Folk-
loristiikkaan soveltaen narratiivisia identiteettejä kon-
struoivat (1) ontologiset ja (2) julkiset kertomukset, jotka
ovat henkilökohtaisia ja kollektiivisia ilmaisumuotoja ja
jotka kokemuksellisuuden (eletyt kertomukset) ohella
laajenevat myös tulevaan. Sen sijaan (3) metakertomuk-
set ja (4) käsitteelliset kertomukset identiteettimuotoina
tuottavat yleistyksiä, jotka rakenteistavat menneisyyttä
historiaksi (suuret kertomukset, tieteiden paradigmat);
niissä esitetään itsen laajentumia (me pohjoismaalaiset,
me eurooppalaiset) sekä aikakausien alkamisen ja päät-
tymisen kuvauksia. Vaikka Somersin jäsennys onkin mää-
rätyllä tavalla hierarkkinen, sen ulottuvuudet lomittuvat
sitä tiheämmin, mitä enemmän niitä tuottavilla toimijoilla
on yhteisiä esioletuksia.

Kerronnallisuuden faattinen eli ”kanavaa auki pitä-
vä” funktio vastaa osaltaan kysymykseen, miten ja millä
perusteella muuttuvat oliot tunnistetaan – identifioidaan
– samoiksi eri aikoina ja muuttuvissa olosuhteissa. Per-
soonallinen ja siinä mielessä yksilöllinen identiteetti
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prosessoituu minän (kuka ja mikä olen) ja laajan minän
eli itsen (miten pysyn samana henkilönä, itsenä läpi elä-
män) ja toisten suhdekonstellaatioina. Ted Cohen on kir-
joittanut vitsien – ja laajemmin ottaen humorististen kerto-
musten – ja meidän itsereflektiomme eräiden ulottuvuuk-
sien suhteista:”Tunnistamme itsemme (huumorin, SK)
peilikuvasta, joka heijastaa rakkaimman ja ehkä myös
inhimillisimmän toiveemme: menestymisen ilman pakkoa”
(1993, 238). Eräs Cohenin esimerkkikertomuksista on
tämän kirjoituksen kannalta erityisen mielenkiintoinen sen
vuoksi, että se kätkee entymemaattisesti esioletuksen,
jonka mukaan kertomuksen henkilöt eivät ole koskaan
nähneet kasvojaan eivätkä sikäli tunnista itseään (tutki-
musmatkailijoiden ja varhaisten antropologien kertomus-
ten mukaan ”primitiivit” eivät tunnista valokuvassa ole-
vaa itseään ja/tai he pelkäävät kuvan varastavan heidän
minuutensa – toiseuden tuottamistapa tämäkin). Koo-
misiin päätelmiin johtava puute perustellaan Cohenin esi-
merkkikertomuksen alussa.

Pienessä takapajuisessa kylässä asui vanha lapseton avio-
pari, joka oli muiden kyläläisten tavoin hyvin köyhä. Ky-
läläiset olivat niin köyhiä, etteivät he tienneet mitään ny-
kyajan mukavuuksista. Kukaan ei ollut nähnyt edes pei-
liä. Eräänä päivänä mies löytää likaan jo lähes kokonaan
hautautuneen pienen, heijastavan lasinpalasen. Hän vie
sen kotiinsa, kantaa sen mökkinsä ullakkokamariin, puh-
distaa ja laittaa nojaamaan seinää vasten. Hän tuijottaa
jännittyneenä peiliin pitkän aikaa, huudahtaa lopulta ”Isä!”
ja palaa alakertaan. Seuraavien viikkojen aikana hän kävi
ullakolla aina kun vain ehti ja vietti siellä pitkiä aikoja.

Vaimo alkaa huolestua. Hänessä herää pelko, että hänen
alati uskollinen siippansa on löytänyt jonkun toisen. Hän
odottaa sopivaa tilaisuutta ja eräänä päivänä hän jääkin
yksin kotiin niin pitkäksi aikaa, että voi ottaa asiasta sel-
vän. Peloissaan hän nousee portaita. Päästyään ullakolle
hän huomaa heti peilin, vilkaisee siihen nopeasti ja palaa
sitten huojentuneena alakertaan sanoen itsekseen ”Olen-
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pa helpottunut. Ukkoni ei koskaan edes vilkaisisi keneen-
kään noin ryppyiseen ja vanhaan. Hänhän voisi olla äiti-
ni.” (231)

Takapajuisuus, vanhuus, lapsettomuus, köyhyys ja tietä-
mättömyys ovat esimerkkikertomuksessa ”perinteestä
ohjautuvan” ihmisen tunnusmerkkejä (meillä tämän lajin
tunnetuin teos taitaa olla Juhani Ahon Rautatie ”eli ker-
tomus ukosta ja akasta, jotka eivät olleet sitä ennen näh-
neet”). Yleensäkin kaskuissa, joiden aiheena on ensim-
mäinen peiliin katsominen, henkilö oletetaan itsetie-
dottomaksi ulkoisesta olemuksestaan. Tulkinnallisesti kat-
soen kysymys on tietenkin persoonallisen identiteetin
ehdoista (samuus ainutlaatuisuutena, pysyvyytenä, pro-
sessina, narratiivisesti välittyvänä; vrt. Ricoeur 1992, 115-
139) ja ehkä myös siitä Cohenin mainitsemasta seikasta,
että ”mitkään makuperiaatteet eivät voi hävittää iästä
johtuvia eroavuuksia” (240). Mutta olennaista on myös
se, miten itsen ja toisen identiteetti sijoitetaan mennei-
syyteen. Niin persoonallisten kuin sosiaalisten ja kulttuu-
ristenkin identiteettien ajalliset ulottuvuudet viittaavat his-
toriallisen preesensin, alati läsnäolevan nykyisyyden nä-
kökulmasta sekä kokemuksen että odotuksen suuntaan.
Koska identiteetit ovat ajallisia prosesseja, niiden ilmai-
sut viittaavat samanaikaisesti useaan ajalliseen ulottu-
vuuteen, mitä alla oleva kokemus–odotus-kuvio pyrkii
havainnollistamaan. Thomas Wallgrenin mukaan ”koke-
muksella historiallisen tajunnan kategoriana tarkoitamme
sitä tapaa, jolla menneisyys on nykyisyydessä läsnä. Tätä
aikakokemuksen ulottuvuutta voisi sanoa nykyiseksi
menneisyydeksi. Vastaavasti odotus nimittää sen miten
tulevaisuus on nykyisyydessä läsnä, eli ’nykyistä tule-
vaisuutta’. Historiankirjoitus voidaan näin ollen nähdä yri-
tyksenä ymmärtää menneiden aikojen nykyinen mennei-
syys” (1989, 41-42).
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 mennyt mennyt mennyt
 menneisyys nykyisyys tulevaisuus
 muinaisrunot, museot, vanhat keksinnöt,
 science fiction suullinen historia särkyneet unelmat

 nykyinen nykyinen nykyinen
 menneisyys nykyisyys tulevaisuus
 valikoivat ja ”peilikuva” Euroopan Unioni/
 valikoidut Suomi jäsenmaana
 perinteet

 tuleva tuleva tuleva
 menneisyys nykyisyys tulevaisuus
 pitkän tähtäyksen tietoyhteiskunta science fiction
 suunnitelmat ja ”universalismi”

Kuvio 1. Kokemus ja odotus ajallisuuden semantiikassa

Paikallisuus ja menneisyys
kerrottuna identiteettinä

Kun Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen kylä-
tutkimusryhmässä toistakymmentä vuotta sitten tarkkai-
limme ”yhteiskunnallisten prosessien tapahtumista ky-
lissä” (eli Valtimon Rasimäessä ja Sivakkavaarassa),
emme juurikaan pohtineet omaa yhteiskunnallista roo-
liamme. Tosiasiallisesti me kuitenkin olimme osa sitä pro-
sessia, jota olimme päättäneet tutkia. Me toimimme ikään
kuin sellaisen identiteetti-tulkinnan varassa, jossa tutki-
muskohde irrotetaan omasta subjektipositiostaan, käsit-
teellistetään ja sijoitetaan metakerronnallisiin konteks-
teihin. (Ks. Rannikko & al. 1984 ja Knuuttila & al. 1996)

Totta kai sekin, mitä kerrotaan ilmentää niin onto-
logista kuin tiedollistakin (jaettua) identiteettiä. Mutta se
miten kerrotaan, edellyttää myös sen selvittämistä, onko
kertomus vastaus johonkin kysymykseen, ja jos on, niin
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millaiseen, miten esitettyyn ja kenen esittämään kysy-
mykseen. Kuka puhuu (esittää) ja kenen suulla (edus-
taa)? Näin jäsennetyt identiteettitekstit kiinnittyvät elet-
tyyn todellisuuteen (menneisyyteen) mahdollisimman
monin säikein eli ovat ”täynnä merkityksiä”.

”Miten kerrotaan” on ollut folkloristiikassa ns. esitys-
keskeisen tutkimustavan avainkysymys, johon voidaan
harvoin vastata pelkän tekstin perusteella. Mutta joskus
harvoin voi sisältää enemmän ja tärkeämpää informaa-
tiota kuin usein. Mainitun kylätutkimushankkeen toisen
kylän eli Sivakan vanhassa, 1930-luvulta kerätyssä ai-
neistossa on useitakin tekstejä (kertomuksia, haastattelu-
dialogeja, olosuhteiden kuvauksia), jotka valaisevat mi-
ten yksilöt ovat käyttäneet suullista perinnettä, perimä-
tietoa yhteisöllisen identiteetin argumenttina. Niistä voi
myös lukea, miten paikallisuus on jäsentynyt itseä ja so-
siaalista ympäristöä koskevina puhetapoina identiteetiksi
(Billig 1995, 60).

Referoin seuraavassa lyhyesti vuonna 1936 muistiin
merkittyä vuoropuhelua, jonka toinen osapuoli ja sen
kirjoittaja on kansanperinteen aktiivikerääjä Siiri Oulas-
maa (1898-1963; seuraavassa SO). Hän on asunut Val-
timolla vuodesta 1931 vuoteen 1960, ja hänet valittiin
vuonna 1933 eduskuntaan Suomen Pienviljelijäin puolu-
een riveistä. Kansanedustajana hän oli yhden kauden.
Vuoropuhelun otsikoksi hän on merkinnyt ”Kansanval-
taa”, ja asetelma on seuraavanlainen: ”Haastattelin edus-
kuntavaalien edellä v. 1936 täysivaltaista Suomen kan-
salaista Marjetta Lipposta [seur. ML], joka oli meillä lat-
tioita pesemässä.”

SO kysyy, aikooko ML mennä äänestämään seu-
raavana päivänä. ML myöntelee menevänsä, koska toi-
set kehottavat. SO kysyy edelleen, mihin listaan ML vii-
van vetää ja minkä takia ML yleensä käy äänestämäs-
sä. ML selittää: ”Ka, kun haastavat, jotta jos et mene,
niin porvari tekee sodan, kaikki poltetaan kuin ennen
vainojen aikana ja leipä viedään ja lopuksi tapetaan köy-
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hä kansa nälkään. Ukkivainaja se aina kertoi niistä so-
dista ja nälkävuosista. Ja nyt sanovat, jotta saman se
tekee porvari.”

SO tekee keskustelun sosiaalisen asetelman selväk-
si: siinä kansanedustaja haastattelee yksinkertaista kan-
san edustajaa. Vaikka muistiinpano tyrkyttääkin tulkin-
taa ”täysivaltaisen kansalaisen” rajallisesta ymmärryk-
sestä, huomiota kannattaa pikemmin kiinnittää siihen,
miten ML vastaa (artikuloi ja argumentoi). Ensiksikin hän
kuuluu heihin, jotka ovat ”kehottaneet, jotta mene, mene
sinäkin äänestämään”. Ja kun SO kysyy äänestämisen
syytä, ML täsmentää tarkoituksena olevan estää mah-
dolliset katastrofit ja vetoaa samalla perimätietoon vaino-
sodista ja nälkävuosista. Porvari on pahan aiheuttaja,
vastustettava toinen. Näin kerrottu ontologinen identi-
teetti, jonka subjekti tässä tapauksessa on ML, lomittuu
osaksi yhteisön traditiota. Jatkokysymykset puolestaan
leimaavat ML:n identiteettien ilmaukset propagandasta
ja väärästä informaatiosta johtuviksi. SO kysyy, onko
äänestäminen sitten sellainen ”taikatemppu”, jolla por-
varin aikeet estetään. ML myöntää ja lisää pitävänsä
porvaria pahana. SO kysyy, onko hän (SO) sitten porva-
ri? ”Et sinä.” ”Kuinka niin?” ”Et ole paha.”

Epätasainen keskustelu laajenee sitten valtakunnal-
lisiin mittoihin. Nyt käsitteellinen identiteetti peittoaa pai-
kallisuuteen rajoittuvan kokemuksen. SO kysyy, tietää-
kö ML, mikä eduskunta on? ML ei ”muista ihan var-
maan”. SO kysyy, onko ML kuullut isänmaasta mitään,
”mikä on meidän isänmaamme”? ML: ”Ka, minä olen
Sivakan Lippolasta. Ny asun Anni Kokkosen mökissä,
eikö tuo lie Kutsetin (Gutzeit) maita, firman.” SO päät-
tää muistiinpanon: ”Marjetta on 52-vuotias, täysivaltai-
nen kansalainen ja käynyt joka kerta äänestämässä. Kun
ovat patistelleet.”

Vastauksen isänmaa-kysymykseen voisi tietenkin
kuitata väärinkäsitykseksi ja sellaisena koomiseksi: suu-
ri, ylevä käsite latistuu kirjaimellisesti otettuna paikaksi,
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”Kutsetin maiksi”. Mutta sananvaihtoon sisältyy muuta-
kin, nimittäin kaksi erisuuntaan avautuvaa maailman hah-
mottamisen ja siitä puhumisen tapaa. Michael Billig (1995)
on kiinnittänyt huomiota siihen, miten useista eriaikaisista
lähteistä voi lukea kertomuksia ja selostuksia, joiden mu-
kaan ns. kansanihmiset eivät ole kysyttäessä osanneet
tai halunneet ilmaista kansalaisuuttaan; tavallista on vie-
lä tämän vuosisadan alkupuolella ollut, että varsinkin syr-
jäisten seutujen asukkaat ovat ilmoittaneet kansalaisuut-
ta kysyttäessä (viranomaisille) asuinkylänsä tai -alueen-
sa nimen. Billig toteaa, että tällaisissa tapauksissa kysy-
mys ei ole pelkästään erilaisten identiteettien törmäyk-
sestä, jossa paikallinen ja kansallinen (isänmaallinen) jou-
tuisivat sattumalta vastakkain. Kun kansallisuutta ja sii-
hen identifioitumista pidetään itsestään selvänä, on hu-
paisaa kertoa tarinoita siitä, miten on ollut henkilöitä –
”täysivaltaisia kansalaisia” – jotka ovat kaikesta tästä
tietämättömiä (60-64). Eli tämän tapaiset anekdootit osal-
taan vahvistavat kansallisen identiteetin suurta, kaikille
ja kaikkialle tarkoitettua kertomusta.

Edellä kuvatun, kuudenkymmenen vuoden takaisen
vuoropuhelun retorisissa käänteissä, eritoten Marjetta
Lipposen vastauksissa huomiota kiinnittää se, että hän
vetoaa vahvasti niihin, joihin hän itsekin kuuluu. Juuri tämä
yksimielisyyden korostus on ollut leimallinen piirre sille
puheena olevan kylän identiteettikerronnalle, joka on osoi-
tettu ulkopuolisille kyselijöille. Olisin taipuvainen pitämään
kyseistä piirrettä myöskin symbolisen yhteisöllisyyden
keskeisenä ulottuvuutena. ”Yksi kaikkien ja kaikki yh-
den puolesta” -asetelma johtaa tosin helposti todisteluun,
jonka mukaan yhteisö on itsensä jäsen ja jokainen yksilö
on myös itse yhteisö. Siitä huolimatta, että formaalin lo-
giikan mukaan luokan ja sen jäsenten välillä on kategori-
nen ero, jokapäiväisessä kommunikaatiossa tätä epä-
jatkuvuuden periaatetta jatkuvasti ja väistämättä rikotaan
(ks. Bateson 1988, 16-30). Mahdollisesti juuri paradoksit
ovatkin tyypillisiä identiteettipuheelle siinä mielessä, että
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yhtäältä ne nostavat esiin identiteettien ristiriitaisia ulot-
tuvuuksia ja toisaalta suojaavat niitä.

Siiri Oulasmaan muistiinmerkitsemä keskustelu on
ainutkertaisuudessaankin tyypillinen suuren ja pienen
tradition diskursiivinen jäsennys. Se on yhdenlainen joh-
tolanka sellaiseen identiteettianalyysiin, jossa huomio ei
kiinnity sen pohdintaan, keitä ”me” olemme, vaan siihen
miten ihmiset narratiivisesti artikuloivat olemassaolonsa.
Tekstiksi kiinnitetyn ilmaisutapahtuman, tässä tapaukses-
sa vuoropuhelun subjektit näyttävät rakentuvan niin, että
SO esittää diegeettisesti ”kaikentietävää” kysyjää ja
edustaa kansallista tietoisuutta, isänmaata, kun taas ML
ilmaisee mimeettisesti olevansa yhtä niiden kanssa, joi-
hin hän lausumissaan viittaa.

Ilmaisun suhde ilmaistuun

Meidänkin oloissamme kylät ovat olleet ja ovat edelleen
niitä maaseudun yhteisöllisiä paikkoja, joiden olemuk-
sellisuuden asukkaat tuottavat niin yleisen erityisinä
variaatioina kuin erottautumisen käytäntöinä; sosiaalisina,
taloudellisina ja kulttuurisina prosesseina (kollektiivisina
representaatioina ja faktoina) kylät puolestaan generoivat
yhteisöllisyyttä. Näin ollen alueellisesti sijoittuva paikka
ilmenee fyysisten ulottuvuuksiensa ohella sekä sosiaa-
lisina että temporaalisina suhteina ja subjektipositioina.
Tällaista paikan kaksisuuntaista prosessuaalista identi-
teettiä Doreen Massey nimittää kaksoisartikulaatioksi
(1994). Sen tulkinnallinen luonne ilmenee mm. paikan
menneisyyssuhteiden erilaisissa arvioinneissa. Kun 1980-
luvun alkupuolella kyselin vanhemman polven sivak-
kalaisilta ”nykyistä menneisyyttä” eli milloin kylä heidän
mielestään oli ollut parhaimmillaan tai vireimmillään, vas-
taukset ajoittuivat eri vuosille ja vuosikymmenille sen
mukaan milloin kukin oli elänyt parasta nuoruuttaan (1920,
-30 ja -40 -luvuilla: töitä riitti, saatiin ensimmäiset raha-
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palkat omaan käyttöön, käytiin yhdessä tanssimassa jne.).
Ja vastaavasti myöhemmin omien lasten muutto pois
kotoa kouluihin ja töihin muualle merkitsi samoille kertojille
kylän hiljentymistä; yhteisiin kokemuksiin viitaten yksilöt
esittelevät itsensä yhteisönä.

Kaksoisartikulaation käsite on kuitenkin ongelmalli-
nen siinä(kin) mielessä, että sillä on kulttuurintutkimuk-
sessa yleisesti ottaen eri tarkoitus kuin spesifisti semio-
tiikassa. Stuart Hall selittää edellistä seuraavasti: ”’Arti-
kuloida’ merkitsee ensinnäkin puhua, lausua julki, ilmais-
ta ajatuksensa selvästi. Tältä osin se kantaa kieleilyn
(language-ing) ilmaisun jne. merkitystä. Toisaalta puhum-
me ’artikuloidusta’ kuorma-autosta eli rekasta, jossa etu-
osa (vetovaunu) ja takaosa (perävaunu) voidaan tarpeen
niin vaatiessa liittää eli niveltää yhteen. Artikulaatio on
siten yhteennivellys, joka tiettyjen ehtojen vallitessa, voi
tehdä kahdesta eri alkeisosasta ykseyden.” (1992, 368;
vrt. Grossberg 1995, 248-259, 268-269). Suunnilleen tässä
merkityksessä Massey kirjoittaa kaksoisartikulaatiosta.

Semiotiikan piirissä kaksoisartikulaation lähtökohta-
na on taas pidetty sitä, että kaikissa kulttuurisissa mer-
keissä on ainakin potentiaalisti ilmaisun ja sisällön ulottu-
vuudet. Eero Tarastin sanoin ”ilmaisu ja sisältö ovat kaksi
näkökulmaa merkkiin, joka saattaa materiaaliltaan (ilmai-
sultaan) olla varsin vaihteleva ja koostua äänteistä, ku-
vista, eleistä, sävelistä tai mistä hyvänsä objekteista.”
Kaksoisartikulaation käytäntö taas perustuu ajatukseen
ilmaisun (merkitsijän) ja sisällön (merkityn) eri tasoista.
Signifikaatio eli merkityksellistäminen on se akti, joka liit-
tää ilmaisun tason sisällön tasoon. (Tarasti 1992, 13-14).
Paikallista identiteettiä koskevassa artikulaatiossa merki-
tyksellistäminen voidaan tulkita myös ilmaisun ja sisällön
”niveltämiseksi yhteen erityisen kytkennän avulla, joka
voidaan murtaakin” (Hall 1992, 368). Tästähän nimen-
omaan oli kysymys Oulasmaan ja Lipposen dialogissa,
joskin omassa tulkinnassani pyrin pitämään silmällä il-
maisun (arkistomuistiinpano) suhdetta ilmaistuun (sisäl-
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lön referenssiin).
Paikallinen erityisyys jäsentyy samanaikaisesti use-

asta eri näkökulmasta, subjektipositiosta. Kylästä tai mistä
hyvänsä paikallisyhteisöstä voi saada lukuisia kuvauk-
sia, jotka kaikki voivat olla oikeita mutta eivät merki-
tyksiltään yhtäläisiä. Vastaavasti paikallisuus kontekstina
ja sosiaalisena tosiasiana niveltää tulevaa menneeseen
– ja päinvastoin – mikä saa ilmauksensa ja sisältönsä
narratiivisina identiteettimuotoina.  Paikallisuuden uusi-
en, sosiaalisen ja kulttuurisen konstruktionismin koros-
tusten mukaan yhteisöjen tutkimuksessa kiinnitetään ai-
empaa tarkemmin huomiota seuraaviin, G. Lohmannin
yhteisön minimimääritelmässä (1996) luettelemiin seikkoi-
hin: miten arvoja ja normeja yhteisesti tunnustetaan, mi-
ten yhteisö tekee mahdolliseksi jäsentensä vastavuoroi-
sen tuen ja solidaarisuuden (ilmaukset), miten yhteisöt
ovat olemassa ”tiettynä ajanjaksona” ja miten ne jatka-
vat olemassaoloaan kaikkien jäsenien vaihtuessa/vaih-
duttua (esimerkiksi sukupolvien myötä), miten yhteisöt
muodostavat ”omanlaisensa ykseyden” ja samalla tuot-
tavat toiseuden, vierauden, ei-meidän maailman. Menta-
liteettien kesto on periodisointien haaste, identiteettien
paikallisuus ja paradoksisuus ovat yhdenmukaisuuden
koetinkiviä, itseys laajana, kokemusympäristön elettynä
mielenä yhdistää tekstin (ilmaisu ja sisältö) ja kontekstin
(viittaussuhteet) merkitykset.
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Kirsti Salmi-Niklander

”MAAILMAN PARHAAT
KULKUNEUVOT”
Matka ja muutos Karkkilan paikallisperinteessä

Historialliset prosessit toteutuvat paitsi yhteiskunnan
rakenteissa myös ihmisen kielessä, tunteissa ja ruu-

miissa. Kieli on keskeinen väline ajan ja tilan erottami-
sessa, joka Anthony Giddensin mukaan on yksi moder-
nisaation keskeisistä tekijöistä. Samalla kun ajasta on tullut
mekaanisesti mitattava suure, se on irtautunut paikasta.
Modernin yhteiskunnan toiminta edellyttää fyysisesti
etäisten toimintojen koordinoimista, ja paikallisyhteisöt
tulevat riippuvaisiksi kaukaisista tapahtumista. Moder-
nisaation luomat uudet mediat – painettu sana ja sähköi-
set viestimet – jäsentävät aikaa ja tilaa uusilla tavoilla.1

Kielen ja kirjallisuuden avulla on luotu kuvaa moder-
nista ihmisestä ja identiteetistä.  Pertti Karkama koros-
taa sanataiteen itsenäisyyttä kulttuurisessa dialogissa
kysymyksien ja haasteiden esittäjänä.2 Paikallisyhteisöis-
sä modernisaatio on luonut uudenlaisia ilmaisun lajeja,
joiden avulla on voitu suhteuttaa muuttuvaa maailmaa
paikallisyhteisön tapahtumiin.  Suullisen perinteen ja pai-
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netun sanan välille mahtuu ”harmaata kirjallisuutta”, eri-
laisia suullis-kirjallisia ilmaisumuotoja, jotka ovat Suomessa
kukoistaneet erityisesti 1900-luvun vaihteen molemmin
puolin.

Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, miten Karkkilan
suullisessa ja kirjallisessa paikallisperinteessä ilmaistaan
toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät muutokseen, paikkaan
sitoutumiseen ja paikasta irtautumiseen. Vertailen tee-
man käsittelyä käsinkirjoitetuissa lehdissä, murrepaki-
noissa ja perinnekeräelmissä, jotka suhteutuvat moderni-
saatioon erilaisista näkökulmista ja käyvät kaikki omalla
tavallaan vuoropuhelua suullisen paikallisperinteen ja pai-
netun sanan kanssa. Olen valinnut lähiluvun kohteiksi
muutamia erityisen mielenkiintoisia ja monitasoisia avain-
tekstejä, jotka toimivat johtolankoina paikallisen mentali-
teetin sekä kansallisten ja kansainvälisten muutospro-
sessien leikkauspisteisiin.3

Analysoimani tekstit ovat miesten kirjoittamia. Myös
naiset ovat osallistuneet käsinkirjoitettujen lehtien toimit-
tamiseen, kirjoittaneet murrepakinoita ja perinnekeräelmiä,
mutta matka- ja muutosteemoja käsitellään erityisesti
miesten tuottamissa teksteissä.

Perinteentutkijat ovat pitkään keskittyneet tutkimaan
talonpoikaiskulttuuria ja etsineet perinteestä pysyviä ra-
kenteita tai hitaita muutosprosesseja. Karkkilan kaltai-
sen teollisuusyhteisön paikallisperinteessä sen sijaan ko-
rostuvat muutos, liike ja ristiriidat.

1910- ja 1920-lukujen Karkkilassa (eli Högforsin ruuk-
kiyhteisössä ja sitä ympäröivässä Pyhäjärven pitäjässä)4

toteutui yhtä aikaa monta historiallista prosessia: shama-
nistinen tietäjätraditio oli päättymässä, vahva vasemmisto-
radikaali työväenliike, nk. ”Punainen Karkkila” oli syn-
tymässä ja vuonna 1820 perustettu Högforsin rautaruukki
muuttui vähitellen moderniksi tehtaaksi.5  Nuo vuosikym-
menet ovat Karkkilan ”myyttistä menneisyyttä”, jota on
käsitelty paljon suullisessa perinteessä, perinnejulkaisuissa
ja muistelmissa. Modernisaatioprosessi on ollut Karkki-
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lassa suhteellisen nopea ja traumaattinen yhteisöllinen
kokemus, jonka jäljet ovat painuneet syvälle paikalliseen
mentaliteettiin.

1800-luvun ja 1900-luvun alun ”vanhaa ruukkia” on
Karkkilassa muisteltu tietyllä nostalgialla. Vaikka työpäi-
vät olivat pitkiä ja työolot raskaat, työtahti oli suhteelli-
sen leppoisa ja valurit olivat oman työnsä herroja. Hög-
forsin rautaruukin muuttuminen moderniksi suurteollisuus-
laitokseksi 1930- ja 1940-luvuilla merkitsi tilan, ajan ja
ruumiintoimintojen vähitellen tiukentuvaa rajoittamista ja
säätelemistä. Tämän prosessin tärkeimpiä taitekohtia oli
aidan rakentaminen tehdasalueen ympärille 1930-luvun
alussa. Tällöin tehdasalue suljettiin ulkopuolisilta ja mies-
ten ja naisten elämänalueet erotettiin jyrkästi toisistaan.6

Kun tehdastyön kontrolli lisääntyi ja tehdasalue sul-
keutui, tulivat yhteisölliset ja yksilölliset irtiottomahdol-
lisuudet entistä tärkeämmiksi. Rautatie, polkupyörä ja
1920-luvulta lähtien myös autot laajensivat liikkumismah-
dollisuuksia. Sanomalehdet ja radio puolestaan toivat ul-
komaailman tapahtumat entistä lähemmäksi. Keskeinen
tekijä sekä paikallisyhteisössä että sen suhteessa ulko-
maailmaan oli pirtukauppa.7

Mihail Bahtinin teoria kielen dialogisuudesta ja moni-
äänisyydestä avaa uudenlaisia näkökulmia modernisoi-
tuvan teollisuusyhteisön paikallisperinteen tutkimukseen.
Bahtinin mukaan kieli elää käyttäjiensä elävässä vuoro-
puhelussa ja kanssakäymisessä, moniäänisesssä todelli-
suudessa.8 Kun paikallisyhteisöjen jäsenet alkavat tuot-
taa kirjallisia tekstejä, he ottavat haltuunsa lehdistön ja
kaunokirjallisuuden kieliä, joiden avulla he voivat käsitel-
lä tilaa ja aikaa, tunteita ja ajatuksia uusilla tavoilla.
Painetusta sanasta omaksutut uudet kielet ja puhetavat
ovat Bahtinin käsitettä käyttäen vierasta puhetta9, jota
kirjoittajat suhteuttavat omaan kieleensä ja jonka kanssa
he käyvät vuoropuhelua parodian ja ironian keinoilla.  Kun
paikallisyhteisön jäsenet alkavat hallita ulkopuolisen maa-
ilman kieliä, myös paikallisyhteisön suullisesta perintees-
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tä tulee vierasta puhetta, johon kirjoittajat ottavat etäi-
syyttä.

”Antaa hevosen levää”

Bahtinin käsite kronotooppi tarkoittaa sosiaalista tilaa,
jossa aika ja paikka yhdistyvät. 1800-luvun kirjallisuudessa
tyypillisiä kronotooppeja olivat juhla ja salonki, kaksi puoli-
julkista tilaa joissa kohtasivat ideologiat ja yhteiskunta-
luokat.10

Kaupunkimatka on Karkkilan paikallisperinteessä
samoin kuin suomalaisessa kaunokirjallisuudessa yleinen
kronotooppi erityisesti 1800-luvun loppupuolella ja 1900-
luvun alussa. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat Seitsemän
veljeksen Turun matka (1869, ilmestyi 1870) tai Juhani
Ahon Rautatie (1884). Kaupunkimatka on paitsi vierai-
lu julkiseen tilaan myös matka toiseen kulttuuriin, jossa
ylitetään raja traditionaalin ja modernin, agraarin ja ur-
baanin yhteisön välillä.

Turku, Helsinki, Forssa ja Hämeenlinna olivat Pyhä-
järven ja Högforsin asukkaille samalla kertaa lähellä ja
kaukana. Kaupunkivierailut olivat välttämättömiä moni-
en käytännön asioiden takia, mutta kaupunkilainen elä-
mäntapa oli kuitenkin vieras Uudenmaan ja Hämeen raja-
seutujen asukkaille.

Karkkilalainen suutari Kustaa Raunio (1875-1945)
käsittelee kaupunkimatkoja perinnekeräelmässä, jonka
hän lähetti Kalevalan riemuvuoden kilpakeruuseen Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon
vuonna 1935. Jalan liikkuminen oli hänelle itselleen hy-
vin tuttua, sillä hän oli kiertänyt ammattinsa takia Pyhä-
järven ja lähipitäjien syrjäkyliä ja asunut ennen Högforsiin
asettumistaan Vihdissä, Lopella ja Urjalassa. Menetet-
tyään tapaturmaisesti näön toisesta silmästään Kustaa
Raunio joutui etsimään suutarintöiden tilalle muita ansio-
mahdollisuuksia: hän keräsi lumppuja, kauppasi ”obligat-
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suuneja” sekä soitti haitaria.  Kustaa Raunio on myös
itse monien paikalliskaskujen päähenkilö.11

Kustaa Raunion keräelmään sisältyy kahdeksan ta-
rinaa, jotka kuvaavat kävelemistä, pitkiä matkoja joita
entisajan ihmiset (erityisesti naiset) tekivät jalkaisin.
Kävelemiseen liittyy muitakin sankaritekoja, raskaiden
taakkojen kantamista ja sukan kutomista. Raunio on
otsikoinut tarinat ”Sitkeä ämmä”, ”Tosi kertomus” tai
”Sitkeä äiti oli minullakin”.12 Vihtijärven Ojalan torpan
muori, joka kantoi 50 naulaa (n. 20 kiloa) voita kerralla
selässään Helsinkiin kiteyttää tarinoiden eetoksen: ”Ei
sitä viitti hevost vaivata, antaa hevosen levää”.13 Nämä
ovat tarinoiden voimanaisten ainoat siteeratut sanat, jot-
ka voi tulkita myös ironisena kommenttina.

”Kävelytarinat” ovat kuuluneet yhteisölliseen perin-
teeseen, sillä yhden niistä on Rauniolle kertonut Kalle
Nieminen Högforsista otsikolla ”Sitkeä akka”14:

”Kun mää olin pikku poika tammelan liesjärvel niin siäl oli
yks pikkuinen mettätorppi jossa oli mies ja vaimo ja 2
täysikästä poikaa ja oli 3 lehmää ja hevonen kerran suvel
heinäaikan oli suolat lopus emäntä lypsi lehmät laitti miehil
surustan otti tuohikontin selkääs pieksut tuohikonttiin
sukankutimen käteesäs lähti paljainjaloin turkuun suolai
hakemaan kun sielt sai halvemmal kun kerkei kaupunkiin
pani pieksut jalkaas ja osti suolai kontin täynä kun pääsi
pois kaupunkist niin pani pieksut selkääs tuohikontin
päällä ja tuli paljainjaloin kotja toisen päivän ehtool kerkei
kotja että lypsi lehmät isäntä oli neet lypsänyt silaikaa 2
kertaa yhren sukan oli myös kutonnut siinä käressäs niinä
kahtena päivänä siitä on aikaa noin 70 v. vaiheil.”

Kalle Niemisen kertomus on ”kävelytarinoista” ehkä pi-
simmälle kehitelty, emännän sankarillisia suorituksia lue-
tellaan toinen toisensa perästä. Tarina kertoo suomalai-
sen torppariperheen työnjaosta, jonka kertoja olettaa lu-
kijoiden ja kuulijoiden tuntevan. Lehmien lypsäminen ja
maidon käsittely olivat suomalaisessa talonpoikaiskulttuu-
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rissa naisten töitä, joihin miesten ei ollut normaalisti lupa
koskea.15 Liesjärven torpan isäntä asettui alttiiksi häpeälle
ja miehuuden menetykselle lypsäessään lehmät peräti
kahdesti vaimon matkan aikana.  Emännän oli kuitenkin
pakko lähteä kiireiselle Turun-matkalle, koska suolaa tar-
vittiin rehun säilömisessä ja talon miehet heinätöissä.

Kustaa Raunion keräelmässä kiinnittää huomiota se,
että hän on hyvin huolellinen lukujen suhteen ja ilmoittaa
mahdollisimman tarkasti tarinoiden tapahtumisajan, mi-
tat, painot, matkat ja henkilöiden iät. Hän on sisällä kuvaa-
massaan kansanparantajien, kummitusten ja sitkeiden
ämmien maailmassa ja kuitenkin jo irtautunut siitä. Tar-
kat luvut ja aikamääreet ovat hänelle vierasta puhetta,
jonka avulla hän ilmaisee tätä irtautumista. Kustaa Rau-
nio ottaa etäisyyttä kuvaamiinsa tapahtumiin myös
määrittelemällä kertomukset yhtäältä tosiksi ja toisaalta
arkistoon kuuluviksi kansantarinoiksi, jotka eivät siis ole
enää oman ajan todellisuutta.16

Nainen kuin sokerikakku

1920- ja 1930-lukuja käsittelevässä karkkilalaisessa pai-
kallisperinteessä matkat lähikaupunkeihin eivät enää ole
sankarillisia korpivaelluksia vaan irtiottoja ahtaasta ruuk-
kiyhteisöstä urbaaneihin huvituksiin.  Högforsin miesten
ja poikien automatkat Forssaan ja Helsinkiin ovat uusi,
suosittu kronotooppi käsinkirjoitetuissa lehdissä, muistel-
missa ja paikalliskaskuissa.

Högforsin sosialidemokraattisen nuoriso-osaston kä-
sinkirjoitettua ”Valistaja”-lehteä toimitettiin vuosina 1914-
1925. Lehteä julkaistiin ääneen lukemalla osaston ohjel-
makokouksissa. Karkkilan poliisi takavarikoi lehden 1926,
kun kaikki Karkkilan työväenyhdistykset lakkautettiin
kommunistisina, ja se löytyi poliisiaseman ullakolta 1980-
luvulla.

”Valistaja”-lehden tiettävästi viimeisessä säilyneessä
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numerossa 16.10.1925 ilmestyi kertomus ”Rahatta läk-
sin” (ks. liite), jonka kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki
”Europan kyttä”.17 Novelli kertoo viiden högforsilaisen
nuoren miehen spontaanista ja viinanhuuruisesta Helsin-
gin matkasta. Novellin tekstistä ei käy selville se, että
eräs henkilöistä on sen kirjoittaja, Hannes Mäkinen. Sivu-
henkilönä esiintyvä ”Mäkinen” on mitä ilmeisimmin toi-
nen niistä kahdesta onnekkaasta, joiden ”taloudellinen
asema sattuu olemaan vankemmalla pohjalla” ja jotka
sitten katoavat omille teilleen. Novelli keskittyy seuru-
een ”saamattomien” eli Otson, Arskan ja Nilskin vaihei-
den kuvaamiseen.

Tiedon novellin kirjoittajasta sain lehden toiselta apu-
toimittajalta Hilma Mäkiseltä (os. Lindholm).18 Hän ker-
toi myös, että numeron päätoimittaja Martti Raita on eräs
novellin päähenkilöistä, Otso19. Näiden haastattelutietojen
avulla saatoin tämän kertomuksen osalta tunkeutua sii-
hen sisäpiirin merkitysten piilosleikkiin, joka ”Valistajan”
kirjoitusten taustalle kätkeytyy.

Högforsin tehdasyhteisön pojille rautaruukki oli lä-
hes ainoa ammattivaihtoehto, tytöille taas avioliitto ja
perheenäidin tehtävät. Toiminta nuoriso-osastossa oli
muutaman vuoden harkinta-aika, jolloin jäsenet etsivät
puolisoa. ”Valistajan” kirjoitukset olivat siis eräänlaisia
kosiskelutekstejä, joissa voitiin leikitellä sukupuolirooleilla
samoin kuin erilaisilla ilmaisumuodoillakin. ”Rahatta läk-
sin” oli ilmeisen menestyksekäs kosiskeluteksti, sillä nu-
meron toimittajat, valuri Hannes Mäkinen (1902-1978)
ja Hilma Lindholm (1907-1995) menivät naimisiin kaksi
vuotta myöhemmin.

Novellissa risteilee monta erilaisiin kirjallisiin lähtei-
siin viittaavaa vierasta puhetta.  Heti alussa ironisoidaan
työväenliikkeen raittius- ja itsekasvatusihanteita: matkalle
lähtijät nimetään heti ensimmäisessä kappaleessa ”Fager-
kullan viinan vihollisiksi” ja kertoja puolustaa heidän ”huvi-
matkaansa” Ikkalaan seuraavasti: ”Eihän siinä mitään
pahaa ollut. Tarkoitus oli mitä siveellisin ja puhtain”.
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Novellissa käsitellään ironisesti myös traagisten, kohtalon-
omaisten kertomusten kieltä. Tällaiset kertomukset oli-
vat yleisiä käsinkirjoitetuissa lehdissä ja 1900-luvun alun
painetussa kirjallisuudessa. Esimerkkejä kohtalopuheen
ironiasta on alussa: ”Ei kukaan tiedä mitä tuleva hetki
tuo tullessaan” ja myöhemmin ”kohti kohtalokasta tule-
vaisuutta”, sekä ”murhenäytelmä”, ”tuskallisessa elämän-
kamppailussa”, ”olen sinun ystäväsi kuolemaani asti”,
”kaiho ja kaipaus”.  Näillä pateettisilla ilmauksilla kuva-
taan auton hajoamista, krapulaa ja eksymistä.

Kolmas ironisoidun vieraan puheen muoto tulee esil-
le novellin viimeisessä kappaleessa: ”toverihenki” ja ”epä-
luottamuslause” liittyvät työväenliikkeen toimintaperi-
aatteisiin, joihin kirjoittaja samaten ottaa etäisyyttä.

Psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen näkökul-
masta olen etsinyt analysoimistani kertomuksista aukko-
ja ja hiljaisuuksia, sellaisia teemoja ja motiiveja, joita kir-
joittajat ovat jättäneet käsittelemättä, vaikka ne paikal-
lishistorian perusteella kuuluisivat kertomukseen.20  ”Ra-
hatta läksin”-novellin merkittävin aukko on helppo huo-
mata, jos suhteutetaan se Helsingin-matkoja käsitteleviin
paikalliskaskuihin. Todellisuudessa (maksulliset) naiset oli-
vat Högforsin poikien Helsingin ja Forssan matkojen tär-
kein syy, mikä paikalliskaskuissa on ilmaistu suorasukai-
sesti:

Pruukin pojat pistäytyivät aina silloin tällöin naisilla Hel-
singissä.  Kerran tällaisen käynnin jälkeen pojille ilmestyi
tautia. Tiedustelivat asiaa myöskin mukana olleelta
Aarnelta, jos hän oli huomannut mitään:
– En tuotanoin, ja sitäpaitsi minulla onkin sellainen
poslapää, mihin ei mikään tartu. 21

Naiset ovat kuitenkin läsnä ”Rahatta läksin”-kertomuk-
sessa toisenlaisen vieraan puheen eli laulujen välityksel-
lä. Tekstissä mainituista kolmesta laulusta ensimmäinen
on  J. Alfred Tannerin kupletti ”Rahatta läksin”, jonka
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kertoja määrittelee novellin otsikoksi ja motoksi. Kaksi
muuta ovat kansanlauluja, jotka pojat esittävät auto-
matkalla: nousuhumalassa lauletaan ”Koskenkorvan Kai-
su” ja laskuhumalassa ehdotetaan laulua ”Voi äiti parka
ja raukka” (ei kuitenkaan selviä, lauletaanko sitä todel-
la). Nämä laulut olivat 1920-luvun högforsilaisnuorisolle
niin tuttuja, että niistä ei tarvinnut mainita kuin ensim-
mäinen säe. Ne edustavat myös siirtymävaihetta kansan-
laulusta populaarimusiikkiin.

”Rahatta läksin” on kupletti, joka kertoo iloisesta
kulkuripojasta:

”Rahatta läksin ma,
mammani kotoa,
rahatta läksin maailmalle kulkemaan.
Hei juttai juu, tuli-tuli tuu,
mull’ oli tyttökin mukana.
Fadirii, fadiraa, fadi hahhahhahhahhaa,
mull’ oli tyttökin mukana.”

Muut säkeistöt ovat lähes samanlaisia kuin ensimmäi-
nen, vain viimeinen säe vaihtuu ja rakentaa laulun juo-
nen: ”likka se pyyteli pappilaan – minä poika poikkesin
tillikkaan – likka jäi ulkopuolell’ varttomaan”.22 Laulu
kertoo miesten ja naisten ristiriitaisista turvallisuuden ja
irtautumisen, perheen perustamisen ja maailmalle lähte-
misen unelmista.

Karkkilalainen Eino Halme (s. 1908)  muisti ”Kosken-
korvan Kaisusta” seuraavan säkeistön, jota oli laulettu
mollimelodialla:

”Koskenkorvan Kaisa oli kaunis ja nätti
mut Alatalon Mimmi oli ruma.
Koskenkorvan Kaisun valokuvakirjas
on juomaripojan kuva”.23

Koskenkorvan (tai Koskenniskan/Koskimiskan) Kaisu-
laulusta on Kansanrunousarkistossa eri puolilta Suomea
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useita muitakin toisintoja, jotka asettavat mies- ja nais-
puoliset henkilöt erilaisiin rooleihin. ”Koskimiskan Kai-
sa” Lapväärtistä toimii perinteisessä naisen roolissa: hän
”vaalenee kuin lumi”, kun Luomansuun Antti tulee jättä-
mään hänelle jäähyväisiä.24

Kurusta talletetussa laulussa Kaisu sen sijaan on
aktiivinen toimija ja miespuolinen kertojaminä esittää it-
sensä seksuaaliobjektina:

Koskenkorvan Kaisu se hymyili,
ja armasteli mua
sanoi tukkispoikaan tämäkin tyttö
on aikonut rakastua.

Koskenkorvan Kaisu se saneli
että olkaa te poijat hiljaa.
Kun isäni on herra ja äitini on rouva
ja veljeni lukkee kirjaa.

Koskenkorvan Kaisu se hymyili
ja armasteli mua.
Koskenkorvan Kaisun kirjassa
on tukkispojan kuva.25

Yhteistä laulun kaikille toisinnoille on valokuva, eräs mo-
dernin elämänmuodon symboli, joka mahdollistaa ajan
pysäyttämisen ja muistikuvan tallettamisen kirjaan tai
kansioon haaveilluksi objektiksi. Eino Halmeen selitti lau-
lun suosiota Högforsin poikien keskuudessa seuraavasti:
”...kun sitä oltiin juomaripoikia, ja että siellä oli sitten juo-
maripojan kuva nimenomaan siel Koskenkorvan Kaisan
kansiossa”.26

Sekä laulukirjoissa että kansanlauluna elänyt ”Voi äiti
parka ja raukka” täydentää laulujen tunnerekisteriä. Lau-
lussa korostuu irrallisuuden tuottama ahdistus. Seuraa-
vista säkeistöistä ensimmäinen ja toinen ovat ”Koulu-
lauluja”-kirjasta (1924), kolmas on merkitty muistiin
Laihialta:
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Voi äiti parka ja raukka
kun minut synnytit,
maailman orjaksi tänne
kurjuutta kärsimään!

Ei ole minulla maata,
ei isänperintöä
Ei ole minulla turvaa
ei neuvonantajaa.27

Kun olsin nuarna tiännyt
mun elämäni hurjuuren,
niin hautani olsin katsonut
minä meren syvyythen.28

Nainen ja seksuaalisuus ovat läsnä ”Rahatta läksin”-ker-
tomuksessa myös symbolien ja kielikuvien välityksellä.
Nälkäisen Otson ja ikkunan takana koreilevan sokeri-
kakun vuoropuhelu on todellisuudessa högforsilaisen
ruukinmiehen sekä ylpeän helsinkiläisnaisen dialogi. Ker-
tomuksen kirjoittamisaikana prostituutio ei enää ollut lail-
lista, joten naisien saaminen olisi vaatinut rahan lisäksi
myös muita avuja, jotka ruukin pojilta puuttuivat.

Pelottava, torjuva nainen esiintyy myös Arskan tunte-
muksissa hänen katsellessaan tähtiä:  ”Niin tähtiäpä Arska
tahtoikin oppia tuntemaan. Hän kulki ajatuksissaan jou-
kon nuoruustapahtumia, joissa tähdet, varsinkin tuo ryh-
mä joka hänen päänsä päällä korkeudessa niin kylmän
ivallisesti katseli häntä, oli ollut suurena tekijänä.”

Kylmän ja lämpimän, halun ja pettymyksen, vankeu-
den ja vapauden kuvat toistuvat läpi koko kertomuksen.
Kirjoittaja leikittelee monimielisillä ilmauksilla, jotka
viittavat sekä syömiseen ja juomiseen että seksuaalisuu-
teen: ”Vaikka henkilöt, joita tässä kuvaamme, eivät hur-
maannu ensi muiskusta (tarkoitamme tietysti pullosta otet-
tua)--”.

”Rahatta läksin” on 1920-luvun versio suomalaisen
kaunokirjallisuuden klassisesta kronotoopista, ”hukka-
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reissusta”. Se kertoo matkasta miehisyyden ja ihmisyy-
den rajoille modernin suurkaupungin yössä, johon  nuo-
ret miehet lähtevät toiveikkaina odottaen nautintoja ja
irtautumista arjen kahleista. Äiti (sekä laulujen äiti että
auto, jota kutsutaan mamman harmaaksi) on hylännyt.
Nainen (jota edustavat Koskenkorvan Kaisu, sokerikak-
ku ja tähdet) on ottanut miehen roolin, käyttää hyväksi,
ivaa ja hylkää. Miehille jää perinteinen naisen rooli: Otso
kerjää rakkautta ikkunan takana, Arska itkee ja on vä-
hällä pyörtyä.

Matka suurkaupungin yöhön on myös matka ihmi-
syyden rajoille. Arska haukkuu unissaan ”kuin kahle-
koira”. Aamulla herätessään hän huomaa tulleensa puo-
liksi ulos kissojen kulkureitistä, siis hän on kokenut sym-
bolisen uudelleensyntymän ihmisestä eläimeksi ja seu-
raa kateellisena miten pulut etsivät ruokaa hevosen-
lannasta. Nälkä, kylmä ja väsymys riisuvat Högforsin
pojista miehisyyden ja ihmisyyden pintasilauksen.

Kertoja ei enää usko työväenliikkeen ajamiin itse-
kasvatustavoitteisiin. Ihanteiden ja murhenäytelmien ti-
lalle ovat tulleet ironia, nautinto ja keveys – ja samalla
yksinäisyys. Arskan unessa Pyhästä Pietarista, joka tuo
hänelle krapularyyppyä, muistutetaan elämän katoavuu-
desta ja kuolemasta. Tässä unikohtauksessa myös aino-
an kerran ohimennen mainitaan työ, joka todellisuudessa
sääteli kertomuksen nuorten miesten koko elämää.
Modernisaation, nautinnon ja yksilöllisyyden kääntö-
puolena on tietoisuus siitä, että jokainen on oman onnen-
sa seppä. Otso, Arska ja Nilski mitä ilmeisimminkään
eivät ”saa” tällä reissulla, eivät edes sokerikakkua ja
hädin tuskin tupakantumppeja. Tästä heidän on syyttä-
minen vain itseään, ei kohtaloa eikä yhteiskuntaa.

1920-luvulla Högforsin ruukkiyhteisö Kimmo Rento-
lan mukaan ”sulkeutui kuoreensa” huolimatta liikkumis-
mahdollisuuksien näennäisestä laajenemisesta.  1910-lu-
vulla Högforsin työläisperheiden lapsista noin puolet läh-
ti pois paikkakunnalta ja sosiaalinen nousu oli varsin yleis-
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tä. Kansalaissodan jälkeen mahdollisuudet poismuuttoon
ja sosiaaliseen nousuun kuitenkin vähenivät.29  ”Rahatta
läksin” kertoo ruukkiyhteisön nuorten miesten ristiriitai-
sista tunteista maailmankuvan avartuessa ja yhteisön sul-
keutuessa. Kertomuksessa mainitaan tavalla tai toisella
kaikki ne alueelliset kehät, joihin nämä nuoret miehet
kuuluvat ja jotka moderni tekniikka on tuonut lähemmäksi
toisiaan: Högfors ja työläisten asuma-alue Fagerkulla;
lähikylät Ikkala ja Ahmoo; ”Suomen Helsingin” torit ja
kadut sekä Turku; Eurooppa (nimimerkissä) ja lopulta
jopa maailma, Otson huomautuksessa ”maailman par-
haista kulkuneuvoista”. Ruukinpojat, nuoret miehet haa-
veilevat maailmalle lähtemisestä. Kuitenkin lähteminen
on pelottavaa, sillä heidän olisi luovuttava myös työläis-
yhteisön turvallisesta elämäntavasta ja asetettava oma
miehisyytensä kyseenalaiseksi.

En tiedä, saiko tämä jatkokertomus koskaan jatkoa.
Muutkin 1920-luvun ”Valistajan” kirjoittajat suosivat jatko-
kertomuksia ja avoimia loppuja. Mahdollisesti kirjoittaja
on tietoisesti halunnut jättää kertomuksesta pois sen il-
meisen lopun ja näin pitää avoimina myös muut mahdol-
liset ratkaisut: ehkä pojat eivät palaakaan hyvässä jär-
jestyksessä kotiin, vaan jäävät Helsinkiin tai lähtevät
vaikkapa Turkuun, mitä Rautatientorin pulut heille lopus-
sa suosittelivat?

Herrat ja ”herrat”

Kertomukset Högforsin poikien Helsingin ja Forssan
reissuista tulevat esille myös karkkilalaisissa muistelmis-
sa ja murrejutuissa. ”Keltakätisii herroi” (ks. liite) on Eino
Halmeen 1980-luvulla kirjoittama murrepakina, jota He-
linä Paavola on esittänyt erilaisissa juhlissa ja jonka itse-
kin olen ensimmäisen kerran kuullut suullisena esitykse-
nä. Pakina on julkaistu Karkkilan kotiseutuyhdistyksen
kustantamassa kokoelmassa vuonna 1989. Murrepakinat
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ovat jatkaneet työväenliikkeen suullis-kirjallista traditio-
ta aina näihin päiviin saakka.

Eino Halme syntyi Karkkilassa vuonna 1908, työs-
kenteli Högforsin ruukissa vuoteen 1934 saakka ja muutti
sen jälkeen Helsinkiin Strömbergin valimolle töihin. Soti-
en jälkeen hän loi uran kansandemokraattisissa järjes-
töissä päätyen Kulttuuritalon toiminnanjohtajaksi.  Hän
on kirjoittanut tarinoita, runoja ja näytelmiä lapsuutensa
ja nuoruutensa Högforsista sekä antanut laajan käsikirjoi-
tusaineiston Kansanrunousarkistoon.30

”Keltakätisii herroi”-pakinassa Eino Halme tuo esil-
le oman sisä- ja ulkopuolisen roolinsa kerronnan keinoil-
la. Alussa kertoja kuvaa tapahtumia minä- tai me-muo-
dossa, sijoittaen itsensä autoja ihmettelevien lasten ja la-
valla ajavien pruukinpoikien joukkoon. Sittemmin kertoja
muuttuu yhä enemmän ulkopuoliseksi havainnoijaksi ja
kronikoitsijaksi, vaikka jutusteleva sisäpiirin sävy säilyy
koko ajan.

Kertomuksella ei ole yhtenäistä juonta, mutta auto-
teeman avulla luodaan kuva Högforsin työläisyhteisöstä
ja sen suhteesta ulkomaailmaan. Tässä yhteisössä on kah-
denlaisia miehiä, naimisissa olevia ja naimattomia. Joilla-
kin naimisissa olevilla miehillä on autoja, joilla he sitten
maksua vastaan kuskaavat naimattomia miehiä Forssaan,
Pusulaan ja Helsinkiin pirtua ja naisia hakemaan.

Högforsin poikien Helsingin matka esitetään yhtenä
episodina muiden joukossa. Kuvauksessa korostetaan
matkalaisten kokemattomuutta, he lähtevät ensimmäiselle
Helsingin-reissulle paitahihasillaan ja paljain jaloin.

Kertomuksessa käsitellään miehisyyden tai parem-
minkin herruuden ongelmaa: kuka on oikea herra ja kuka
”herra”? ”Keernapojat” ovat Forssan likoille herroja,
vaikka heidän keltaiset kätensä muistuttavat heidän työläi-
syydestään. Irtiottomatkoillaan valimopojat voivat hetkek-
si asettua herran rooliin. Toisaalta oikeallekin herralle,
tohtori Haglundille, voi käydä huonosti moottorikyydissä.

Kertomuksen maailmassa vain autoilla ja miehillä on
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nimet. Autoilla on  miehisiä nimiä kuten ”Viiksi-Heikki”
ja ”Nurmen punainen”. ”Turantti” ja ”Voortti” taas kuu-
lostavat karkkilalaisittain väännetyiltä sukunimiltä, kuten
kertomuksessa mainittu Sytti, tai Nuurtti (Nord) ja Linstetti
(Lindstedt). Naiset – Helsingin naiset, Forssan likat ja
Haukkamäen flikkahatkat – kuvataan joukkoina. Sytin
muija on ainoa yksilöity nainen, mutta hänkin kantaa mie-
hensä nimeä.

Myös ”Keltakätisii herroi”-jutussa naisia kuvataan
vieraan puheeksi etäännytetyn suullisen perinteen väli-
tyksellä. Sytin muijasta kerrotaan kasku, joka elää myös
itsenäisenä ja on julkaistu antologiassa.31  Forssan flikat
taas määritellään sanomuksella ”Ahlasta ja makkeeta
sano Forssan likka”, joka on suora seksuaalinen viittaus.
Kertoja korostaa tätä merkitystä huomauttamalla, että
kysymyksessä oli Forssan likkojen ”reklaami”. Pikku-
tytöt puolestaan kommentoivat ruutuhyppylorussaan toh-
tori Haglundin moottoripyörätapaturmaa. Kaikissa näis-
sä sisäkertomuksissa naisten elämä kuvataan kehänä:
Sytin muija kiertää autolla pöydän ympäri, pikkutytöt
hyppivät ruudukossa, Forssan likkojen elämä taas pyörii
heidän mainostamansa naisellisen ruumiinosan ympäril-
lä. Miehet lähtevät pois Helsinkiin, Forssaan ja Pusulaan
mutta tulevat aina takaisin ennemmin tai myöhemmin.

Naisten välityksellä muistutetaan myös muutoksen
mahdollisuudesta. Forssan flikat ovat aktiivisia uuden ajan
naisia, jotka ansaitsevat oman elantonsa ja voivat valita
ja kokeilla miehiä. Tästä syystä he ovat vaarallisia ja
huoriksi leimattavia, sukua kansanlaulun ”Koskenkorvan
Kaisulle”. Uuden ajan naisia ovat myös pikkutytöt, jotka
tulkitsevat yhteisön tapahtumia ja maailman muuttumis-
ta parpiitalorussa, heittäen karnevalisoivan naurun yli koko
yhteisön hierarkioiden: myös kaikkien ihailema ja kun-
nioittama tohtori on inhimillinen ihminen ja myös hän voi
joutua onnettomuuteen.

Pakina vaikuttaa ensi lukemalta hajanaiselta, mutta
itse asiassa se juuri sellaisena kertoo paljon karkkilalai-
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sesta mentaliteetista. Pienemmissä porukoissa seksuaali-
kaskuille nauretaan mielellään. Murrejuttuja on kuiten-
kin esitetty julkisissa tilaisuuksissa, joten niissä täytyy kier-
rellä ja kaarrella rohkeaa aihetta vastaavasti kuin käsin-
kirjoitetuissa lehdissä. Paikallisyhteisön jäsenet osaavat
kuitenkin täyttää mielessään kertomuksen aukot.

Kertomuksen merkittävin aukko on se, että luodes-
saan kokonaiskuvaa ruukkiyhteisöstä se sulkee pois to-
delliset herrat, tehtaan omistajat ja johtajat. Tohtori
Haglund on pikkutekijä näiden todellisten mutta kerto-
muksessa näkymättömien herrojen rinnalla.

Näkökulmia muutokseen

Kaikki analysoimani tarinat käsittelevät modernisaatiota
erilaisesta ajallisesta perspektiivistä. Kustaa Raunio ei
pyri olemaan itsenäinen kertoja vaan välittäjä. Hän lä-
hettää Helsingin herroille kertomuksia menneisyydestä,
joka on jo kadonnut ja jonka hän itse määrittelee perin-
teeksi. Hannes Mäkisen ja Eino Halmeen kertomukset
edustavat kahta erilaista modernin kaunokirjallisen teks-
tin muotoa.32 ”Rahatta läksin” on kertomus modernin
elämän arvaamattomuudesta ja epävarmuudesta. Ker-
toja on tietoinen muutoksen väistämättömyydestä, mutta
ei siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. ”Keltakätisii herroi”
taas on retrospektiivinen kuvaus yksilön ja yhteisön men-
neisyydestä, josta kertoja on jo irtautunut vaikka hallitsee-
kin vielä yhteisön kielen ja perinteen. Kertoja tietää, että
ajat tulevat muuttumaan ja osaa myös ennakoida tule-
vaa. Modernisaation suhdetta sukupuoleen käsitellään
kaikissa teksteissä, vaikka seksuaalisuutta voidaan lä-
hestyä vain kierrellen. Kustaa Raunion kävelytarinoissa
menneen ajan voimanaiset ovat ”sitkeitä ämmiä”, jotka
säästävät kaikkia muita paitsi itseään. Kertomuksiin van-
han polven naisten arjen sankaruudesta sisältyy piilotettua
kritiikkiä kertojan oman ajan, 1930-luvun naisia kohtaan.
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Tätä eetosta ilmaisee eräs Raunion tarinoiden otsikoista:
”Tosi asia jonka itse näin muijan joka minun mielestäni
kuitenkin oli vanhaa suomalaista visaa”.

Hannes Mäkinen ja Eino Halme käsittelevät naisia
yhtäältä vieraaksi puheeksi muuttuneen suullisen perin-
teen ja toisaalta kaunokirjallisten kielikuvien avulla. Nai-
set ovat kaikissa käsittelemissäni kertomuksissa moderni-
saation dynaaminen voima ja työläisyhteisön perinteisen
patriarkaatin uhkatekijä, vaikka he ovat näennäisesti pas-
siivisia, traditioon sidottuja tai poissaolevia.

Kaikki kolme kirjoittajaa kertovat tehdasyhteisöstä
mutta sulkevat tehtaan pois. Högforsin ruukkiyhteisössä
asunut suutari Kustaa Raunio kertoo Pyhäjärven syrjä-
kylien ihmisistä ja tapahtumista, koska olettaa niiden kiin-
nostavan perinteentutkijoita. Hannes Mäkisen ja Eino
Halmeen kertomukset taas liittyvät kumpikin tavallaan
työväenliikkeen ”leirikulttuuriin”33, jossa pyrittiin irtautu-
maan tehtaan totaalisesta kontrollista.

Parkkipaikan ritarit

Mitkä langat johtavat 1920-lukua käsittelevästä paikallis-
perinteestä 1990-luvun Karkkilaan? Tähän kysymykseen
voin vastata omien kokemusteni perusteella, sillä olen
Karkkilan uudisasukas vuodesta 1986. Talouslaman, työt-
tömyyden ja paikallisen taloudellis-poliittisen kriisin seu-
rauksena Karkkila on viime vuosina jälleen sulkeutunut
kuoreensa, vaikka tilanne on monessa suhteessa erilai-
nen kuin kansalaissodan jälkeen.

Sulkeutuminen on myös lisännyt tarvetta etäisyyden-
ottoon. Sähköiset viestimet antavat jatkuvasti uusia mah-
dollisuuksia ajasta ja paikasta irtautumiseen, mutta Hel-
sinki ja Forssa ovat edelleen tärkeitä irtiottomatkojen
kohteita. Suurkaupungin huuma on kuitenkin monille ta-
voittamattomissa, sillä se edellyttää auton omistamista
tai bussilippujen ostamista. Edes kunnon kenkien omis-
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taminen ei ole itsestään selvää lama-Suomessa, ja moni
tämän päivän karkkilalainen voisi puhutella kenkiään
kuten ”Rahatta läksin” -novellin lopussa Otso puhutte-
lee lapikkaitaan: ”Te minun omaisuuteni ja maailman par-
haat kulkuneuvot”.

Autot ovat edelleen tärkeitä miehisyyden symbolei-
ta karkkilalaisessa nuorisokulttuurissa, mikä näkyy joka-
iltaisena rallina torilla ja keskustan kortteleissa. Itseäni
tuo autoromujen terrorismi on aina ärsyttänyt. Eräänä
pakkaspäivänä joulukuussa 1995 kohtasin kuitenkin sen
kääntöpuolen, kun  autoni sammui Valintatalon pysäköin-
tialueelle. Paikalle ilmaantuivat pelastaviksi ritareiksi tä-
män päivän Otso, Arska ja Nilski, jotka eivät hellittäneet
ennen kuin moottori surahti käyntiin. Heidän kunnia-
käsitykseensä näet kuuluu, että jokainen tielle osuva vial-
linen auto on saatava käyntiin, etenkin jos se sattuu ole-
maan naisen auto.

Tuon kokemuksen jälkeen päätin, että en sano heis-
tä enää pahaa sanaa. Vaikka 1990-luvun Otsot, Arskat
ja Mäkiset eivät kirjoita autoretkistään monitasoisia ker-
tomuksia tutkijan iloksi, yritän ymmärtää heidän yhtä hyvin
kuin heidän isoisiensä kokemusmaailmaa.
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Liitteet

VALISTAJA 16.10.1925
”Rahatta läksin”
Kirj. Europan kyttä

Tunnetumman humoristi laulajamme Tannerin tekemän laulun
sanat kuuluvat seuraavasti ”Rahatta läksin mammani kotoa,
rahatta läksin mailmalle kulkemaan j.n.e. Nämä sanat soveltu-
vat mainiosti seuraavaan. Osa Fagerkullan viinan vihollisista
teki huvimatkan Ikkalaan t.k. 10 päivän illalla. No eihän siinä
mitään pahaa ollut. Huvitusta etsivät yleensä kaikki, jotka ot-
tavat elämän kevyeltä kannalta. Päin vastoin oli tarkoitus, mitä
siveellisin ja puhtain. Nämä mainitsemamme viinan viholliset,
ovat saaneet jo siksi paljon nauttia Pusulan terveellisestä il-
mastosta, että tämänkin seikan takia oli muiskujen valtakunta
tervetullut.

Mutta ahneita kuin olivat, niinkuin meidän puolen ihmiset
yleensä. Tuli vahinkossa nautittua liijan paljon, noista Ikkalan
tarjoamista siemauksista, joten siitä oli se seuraus, että kammarit
yläkerroksessa lämpenivät liijan nopeasti ja vahvasti.

Koko mailmalle tyytyväisenä, mutta erittäin kukin itsel-
leen, palasivat retkeläiset hyvissä voimin, vaikka ruumiiltaan
väsyneenä, mutta sielultaan virkistyneenä takaisin.

Vaikka henkilöt joita tässä kuvaamme, eivät hurmaannu
ensi muiskusta (tarkoitamme tietysti pullosta otettua) niin voim-
me siitä päättäen myöntää, että muiskuja oli ollut runsaasti
saatavana, koska heti kylään päästyä hyppäsi Nilskki sanka-
reistamme nuorin Valdeenille: Ja hihkaisi tämän edestä huvi-
tusta, heittäen samalla palttoonsa pöydälle, ja lisäsi tämä käy
sadasta viidestäkymmennestä markasta, ja nyt Helsinkiin. Sil-
mät levällään ja ihmettelevä ilme kasvoillaan, väitti auton omis-
taja hihkaisian olevan hiton hauskan miehen ja velholla päällä.
Joten kehoitti hän, olisi teille edukkaampi, että menisitte
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kotiinne, ja laitaisitte itsenne vatupassiin päästä vedettävään.
Tästä ojentavasta neuvosta suuttui ystävämme, niin että, uh-
kasi maksaa vaikka koko kärryt jos ne vähääkään kärsisivät
tulevasta huviajelusta. Jos niin uskallamme sanoa. Sillä ei ku-
kaan tiedä mitä tuleva hetki tuo tullessaan. No tästä satumai-
sesta lupauksesta tuli auton omistaja ikihyväksi. Ja myöntyi
vihdoin. Silmäiltyään ensin, josko palttoon käyttökelpoisuus,
ja siitä arvioitu hinta, on vähääkään yhtäpitävät. Ja niin pääs-
tiin huristamaan kohti kohtalokasta tulevaisuutta.

Tiellä kiitävästä mamman harmaasta kuului laulun loilo-
tusta. Älä helvetissä laula vielä, karjaisi joku, varmaankin
kylmäverisin sakissa olioista. Ennenkuin päästään Kolisevalle
asti. Mitäs piruja sinä komentelet, saman minä kyydistä mak-
soin. Ja paljon enemmänkin vielä. Se palsa oli ainakin kahden
sadan arvoinen, jollei enemmän. Niinpä niin mutta, ei sillä
palsalla tarvinnut auton omistajalle luikutus lupaa maksaa.
Tämän sanojalle kohosi tukka pystyyn, kun hän vielä lisäsi,
jollet sinä pitkä kurkku ole hiljempää. Niin otan pillistäsi kiinni,
että jää solmu joka sormen väliin. Älä turpaas halkaise taikka -
vaahto pursui toverin suusta, sillä loukattu kunnia vaati hyvi-
tystä. Älkää viitsikä tapella nyt enää, väitti ”Otso” nyt saatte
laulaa kun olemme metsässä. No lauletaan. Koskenkorvan Kaisu
se hurmannut oli j.n.e. kuului sydämestä lähtenyt rekiveisu.
Johon Ahmoon kiviset mäet kaikuna vastasivat. Häipyen lo-
puksi loppumattomaan pimeyteen.

Vinhassa vauhdissa kiiti harmaa eteenpäin. Halkoen pi-
meyttä kahdella suurella silmällään. Vaunussa olevat oli
väsähtäneet. Laulukaan ei enää tahtonut  luistaa. Kylmäkin
tahtoi seurata ei se huolinut harmaan vinhasta vauhdista. Sen
nopeus näytti olevan suurempi. Älä saakeli niitä fällyjä kaikkija
ota murahti tyytymätön ”Otso”. Älä huuda katso ensin huo-
mautti Nilskki, nehän ovat Mäkisen ympäri käärittyjä kaikki.
Minunkin jalkoja paleltaa kamalasti. Ja tuuli sekä pakkanen
tappelevat täällä jälellä olevista pienistä paikoista. Ei nyt ta-
pella ehdotti joku. Hei onko enää mitään jälellä pullossa. Eei
kuului katkonainen vastaus. Mutta lauletaan sen eteen. Ehdo-
tan Kosken korvan Kaisua! Ei, sitä ei lauleta! väitti ”Otso”
lauletaan mieluummin ”Voi äiti parka ja raukka” Kun kerran on
pullokin tyhjä ja krapula alkaa päätä kolistella.

Tässä nyrpeässä mielen tilassa ajettiin loppumatka ilman



”Maailman parhaat kulkuneuvot”

6 5

erikoisia tapahtumia. Ja päästiin lopulta sisälle kaupunkiin, ja
pysähdyttiin Porthanin kadun päähän. Arskan ulos astuessa
kysäsi hän ohikulkevalta herrasmieheltä ”Onko tämä se oikea
Suomen Helsinki” ”On, on” vastasi puhuteltu, ja silmäili kysy-
jää tutkivin katsein. Alhaalta ylös, ja päin vastoin. Kysyjän
ulkomuoto ei tainnut olla juuri luottamusta herättävä, koska
herrasmies nyrpisti nenäänsä, ja kohautti olkapäitään ja luikki
tiehensä.

Tavanmukaisen purkauksen jälkeen harhailivat huvi-
retkeläiset pitkin öistä kaupunkia. Parin onnellisen, jolla sattui
taloudellinen asema olemaan vankemmalla pohjalla, kavalsi-
vat, ja hylkäsivät toverinsa ja lähtivät hurjasti ajamaan pois
tovereistaan. Jättäen harhailijat yksin kun ruttoisen rikkaläjän.

Perin uupuneena nämä jälelle jääneet kolme kulkivat eteen-
päin ilman minkäänlaista päämäärää. Mistä nyt otamme yö
kortteerin kuului ”Nilskin” tuskallinen kysymys. Onko sinulla
yhtään rahaa kysyi ”Otso” niin kylmäverisesti kun tilanne sal-
li. Ei ole voihkaisi ”Nilski” ja epämääräinen kauhu kuvastui
hänen kasvoistaan. Sikäeli kun niiden ilmeistä selkoa sai. Sillä
ne olivat kauttaaltaan kuran ja lian peitossa. Kysytään poli-
silta ehdotti Arska. Turha vaiva, huomautti ”Otso”, eihän sillä
näy itsellänkään olevan, koska kerran tuossa kävelee.

Mutta minä menenkin auton mukana riemuitsi ”Arska” ja
hyppeli korkeutta, minkä näljästä, ja kylmästä kankistunut ruu-
mis salli. Jonkun hypyn tehtyään lähti hän hurjasti laukkaa-
maan paikalle missä auto ensin oli pysähtynyt. Hän on
onnellisempi huokasi ”Nilski” hänen jälkeensä. Hm, - hymähti
”Otso” katsellen paikalle osuvaa sokeri kaakkua, joka ylpeänä
näyteikkunan takaa heitteli lentomuiskuja ”Otson” raollaan
olevaa vesistä suuta vastaan.

Tämä kakun näkeminen vei ”Otsolta” viimeisenkin itse-
hillintä kyvyn. Koreile siellä vaan, mutta kyllä minä piruvieköön
sinut sydän alaani upotan. Tämän sanottuaan teki hän hurjia
sieppaamis eleitä, möristen samalla käsittämätöntä sokerikakulle
vaaralliseksi tullutta mörinäänsä. Hän on näljästä ja kylmästä
pehmeäksi käynyt voihkaisi ”Niilo” ottaen samalla vahvan ot-
teen ”Otson” käsivarresta, ja taluttaen häntä viettelemällä
eteenpäin. Mutta levollisesti seurasi kakku ikkunan takana ta-
pahtuvaa murhenäytelmää. Ja näytti siltä kuin olisi se tahto-
nut ”Otsolle” sanoa ”Olisit vain uskaltanut”. Tämän kai ym-
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märsi ”Otsokin”, koska taakseen katsottuaan hän nyrkkiä
heristäen kiljaisi ”älä piruvie yllytä”. Kyllä tämä on surkeeta
huokasi Nilski, vieden Otsoa eteenpäin, mutta varoen tarkasti
joutumasta enää sellaiseen paikkaan missä on sokeri kaakku
reklaami ikkunalla.

Jätämme Otson, ja Nilskin harhailemaan. Ja silmäilemme
”Arskalle” mahdollisesti koituvaa valon pilkahdusta. Saavut-
tuaan auton luokse, pääsi ”Arskalta” helpoituksen huokaus,
ja rinnasta kuului kuiskauksen tapainen suhina, kuin kesä-
öisen tuulen henkäys. Sinä olet vielä täällä jumalan kiitos, ja
loi kiitollisen katseen auton päätyä kohden. Arskan rinnasta
nousi outo tunne, silmät tahtoivat väkisin vettyä, ja tukah-
duttava pala nousi kurkkuun. Voi sinua kallis harmaa. Sinä et
ole minua vielä kokonaan unohtanut. Sinä olet Högforssilaisia
niinkuin minäkin. Olen sinun ystäväsi kuolemaani asti. Vie mi-
nut jälleen kotia.

”Yksinkö sinä jäitkin” kysäsi sofööri Arskalta. ”Niin” vas-
tasi Arska. Ja hetken kuluttua lisäsi, päästäänkö me mihinkään
yöksi sisälle. No tule mukaan, viedään tämä vaunu loppuyäksi
korjuun. Nukutaan siellä. Arskalta vierähti kyynel silmään, ei
tällä kertaa tuskasta vaan ilosta, sydämestä lähteneestä puh-
taasta kiitollisuudesta sofööriä kohtaan. Hän oli ihan ilosta pyör-
tyä. Hän oli sanut takaisin pirteän nuoruutensa, jonka hän näis-
sä äskeisissä  tuskallisessa elämän kamppailussa oli vähällä
menettää. Hän oli valmis hyväilemään kaikkia, vieläpä tähtiäkin.
Niin tähtiäpä Arska nyt tahtoikin oppia tuntemaan. Hän kulki
ajatuksissaan joukon nuoruustapahtumia jossa tähdet, varsin-
kin tuo ryhmä joka hänen päänsä päällä korkeudessa, niin kyl-
män ivallisesti katseli häntä oli ollut suurena tekijänä.

Päästyään onnellisesti perille, laittautui Arska, väsynyt
kun oli, heti nukkumaan ja vaipui sikeään uneen. Nukkuvan
tyyni lapsen naama oli asetettu katselemaan katosta riippuvaa
hämmähäkin verkkoa.

Autotallista kuului katkonaisia haukahduksia aivankuin
kahlekoiran ulvaisut syys pimeään yöhön. Ja teki siis taval-
laan järkyttävän vaikutuksen sitä kuuleville.

Kieli puolittain ulkona, ja käsien hurjasti heiluessa näki
Arska seuraavan unen.

Hän oli olevinaan taivaassa. Kova krapula kun oli päätti
Arska pyytää pään parantajaisia. Kun Pyhä Pietari kaikissa
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helyissään saapui Arskan työpaikalle, toi Arska nöyrän pyyn-
tönsä kuuluville. Täällä ei juuri ole tapana ryypiskellä, mutta
koska pyyntönne oli nöyrä, ja kohtuullinen, niin voin sen täyt-
tää. ”Tahdotko kuuman, tai kylmän veden kanssa?” kysäsi
hän, Arskalta. Kuuman vastasi Arska, ja loi rukoilevan kat-
seen Pietariin. ””Hyvä”, vastasi Pietari, odota kunnes palaan
takaisin sillä se pitää ensin lämmittää.

Mutta kauan odotettuaan heräsi Arska unestaan ja hiero-
en silmiään, hän mörähti: ”Kumpa olisin vaan ottanut kylmän
veden kanssa, niin en olisi herännyt, ennenkuin olisin ehtinyt
saaa lääkkeeni.

Nyt oli aamukin koittanut. Liikenne kadulla sujui tavalli-
seen tapaansa. Kauhuissaan huomasi Arska olevansa, sekä
ulkona että sisällä yhtä aikaa. Hänen päänsä, ja kätensä olivat
nimittäin , hänen houraillessaan tulleet ulos aukosta, joka luul-
tavasti oli aikoinaan laitettu kissojen kulku reitiksi. Siinä hän
nyt silmäili pulujen surullista ulinaa, kun he hevosten jään-
nöksistä hankkivat itselleen toimeen tuloaan, ja olivat juuri
aamiaisella. Kumpa minäkin saisin noin helposti ruokani, pu-
heli Arska itsekseen. Turkuun, turkuun vastasivat pulut kuo-
rossa Arskan puhelulle. Älkää helkkarissa menkö Turkuun
väitti Arska, en mnäkään enään tule Helsinkiin.

Rautatien torilta löysi Arska toverinsa. Otso oli juuri naut-
timassa ruoka savuja torilta löytämästään tupakan tumpista.
Otso tahtoi välttämättä nauttia rauhassa toissa päivänä syö-
mänsä aterian jälkeen ruokasavunsa. Eikä siis ihme, jos hän
hermostui, kun Nilski pyysi häneltä loppu tumpin. Hae itse.
Torilta minäkin tämän löysin. Tämä oli liikaa Nilskin luonnon
päälle käypää. Sen tähden hän huusi, ja remusi siinä on sinun
toveri henkesi. Minä annan sinulle moisesta menettelystä
epäluottamus lauseen.

Vaan kylmäverisesti kuin liikemies jatko Otso nautintoaan
lapikkaan kärjet suunnattuna Högforssia kohti.

Te minun omaisuuteni ja maailman parhaat kulkuneuvot.
Puheli Otso lapikkailleen, nostaen samalla toisen alas painu-
neen varren toisen tasalle.

Nilskistä tuntui, että lapikkaiden mieliala oli hyvin masen-
tunut. Sillä niiden ränsistynyt ulkomuoto kylvi ympärilleen
kaihoa, ja kaipausta.

   Jatkoa seur. numerossa.
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Eino Halme: Keltakätisii herroi

(Tarinoi vanhast pruukist. Karkkilan kotiseutuyhdistys 1989.)

”Automapiili tulee!...Automapiili tulee!...”

Kun autot siin kymmenluvun alus ilmestyivät tehtaankylän
läpitte kiamurteleval kapjal ja pöllyisel maantiäl, tämmöinen
huuto kiirei Haukkamäkeen ain Vanhastkyläst astikka. Ja sitä
mukaa ku piili lähestyi, huuto kasvoi ja koht airan päällä oli
kakaroi ku lintui telefoonilankal. Kaik huusi suaraa kurkkuu ja
sivus vähä pelkäiväkki ku näkivät kuinka hevoset säikkyi au-
too. Meiren tykööl yks vauhkoi varsahevonen nousi takajaloil-
les ja sit se lähti hullullentoo mäkee ylös.

Mun muistein mukaan Tujen kuarmapiili ols ollu ensim-
mäinen paikkakunnal hankittu auto. Se ostettii joskus kaks-
kymment kaks tai kol ja iso joukko meittii pruukinpoikii pääsi
sil ookaamaa. Mei huurettiin lavalt et ”hei hei pois tiältä, täält
tulee piili” ja vastaantulijat siirtyivät kiltistää kattelemaa ja
ihmettelemää meitin menootain.

Nurmen Vennei, Yrjöi ja Volttei olivat ensimäittet pruuki-
laiset, jokka hankkeivat ittelles auton. Kerran sitä vaa ruvettii
kyläs puhumaa et ne ostaa Turantin, mut Nurmen pakal ilmes-
tyikin ihka uus sufleteil varustettu Voortti, jota ruvettiin
kuttumaan ”Nurmen punaiseks” ja myähemmin sen yleisnimi
oli ”viiksi-Heikki”. Kun se tuli, nii kyl sitä syynättii ja kyl sitä
kehuttii ja siveltii. Ja kakaroi! Niit oli joka pualel ku kärväisii.

Seuraavan Voorttin kylään hankkei Karjunen-niminen
valuri. Se osti piilis käytettynä Helsinkist, eikä siin palanneet
valot. Kun Karjunen ehtoopimjäl käväisi junil, nii syylarin korkis
käryi vähäist valoo tuikuttava saunalyhty.

Siltasen Aapelikin osti auton, mut sil oli jotakin vaikeuksii
nummerolevyjen saannis. Mut Aapeli ookai ilman nummeroi
ja kun se lasketti pappilan kurvist, se painoi koko ajan torvee
et siin likel asuva nimismiäs ols kuullu kuinka varovastaa hän
piilis kuljettaa.

Vähitellen yks ja toinen pruukilainen hankkei ittelles jonkim-
moisen piilin. Niin teki myäs sukkelapuheinen Sireenin Reinoi,
jota tunnettiin paremmin nimel Sytti. Kun Sytilt ureltiin et mitä
hän sil tekee, oli Sytil vastaus valmiina:
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– Paska mää sil mitään tee. Mut muijja pysyy paremmin
kotool ku se huristelee päivät pitkät sil kammarin pöyrän ympärs.

Ei Sytti autoos arkipäivänä juur tarvinnu mut ans olla ku
tuli viikonvaihre. Rafiikki alkoi koht saunast tultuu ja sitä pii-
sai maanantait vastaiseen yähön astikka.

Yhtenä lämpyisenä pyhäaamuna Sytti istui paitahihasillaa
ja paljain jaloin kototrampillas. Pijan sihen tulla pöllähti sakki
Vanhankylän poikii pahaa krapulaas valittae ja tää tiäsi lähtöö
pirtunhakureisuun. Eikä Sytti pannu asjaa pahaksee. Siit
paikast se hyppäi voorttis pukil ja koht mentii niin et nuppi
tuljui.

Auto fyrräi pirtupaikas toisee mut ainet ei tahtonnu löy-
tyy mistää. Mut kun oli piili alla, niin sitä mentiin ain vaa
piremmäl ja piremmäl ja lopultas oltiin niin pitkäl, et päätettiin
ookaa Helsinkii. Sinne päästes porukka painui hakemaan vii-
naa ja naisii ku kerra hyväs paikas oltii, ja Sytti jäi ku orpo piru
istumaa Rautatiäntorin reunaan parkkeerattuun piiliis. Mihen
se siit sit paljain jalvoin ols voinnu lähtee. Ja syrän-yällä koto-
matkaa tekevä poikarukka hytisi autonperseel juur ku munast
kuariutunneet linnunpojat ku kaik oli aamul lähteneet kotooltas
paitahihasillaa.

Kahren viikon päästä Sytti kuskai saman sakin Forssaan
ja kuskilkin oli simpsetit kaulas ja kenkät jalvois. Määränpää-
hän päästyys pojat painui oitis simmotteeseen kuppilaan mis-
tä sai klasarei ja kohtpian anteliaitten ja äänekkäitten pruukin
poikain pöyräs oli niit kuuluisii Forssan flikkoi joista on sem-
moinen pal puhuva reklaamiki:

– Ahlasta ja makkeeta, sano Forssan likka.
Ja niin paltisestaa Forssan flikat rennoist pruukin pojist

tykkäi et tulivat viäl seuraavana päivänäkin ravintolaan
tiarustelemaa:

– Onks tääl viäl tänäpänä näkynny niit herroi, joilla on
keltaiset käret?

Keernapojil oli keltaiset käret mikä johrui sannan sireainee-
na käytetyst silliöljyst. Mikään pesuaine ei käsiin tepsinny,
färi lähti vaan kulumal.

Kun on puhe pruukin ensimmäittist moottoriajoneuvoist,
nii ei missään tapaukses saa unhoittaa lääkäri Haakluntin
sivuvaunullist moottoripyärää. Se hankei pyärän hitaan hevos-
kyyrin tilal kotokäyntei ja Pusulan reisui vasten ja yhrel
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tämmötteel matkal sil sattui mistaaki. Se katkaisi kätes ja täst
Haukkamäjen flikkahatkat lauloivat parpiitaa pomppeissa
ykstoikkoisest:

Herra tohtori
osti moottorin
meni Pusulaa
tuli takaisin,
oli oikia käsi poikki.
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Tiina Valpola

KUNTAKRIISI JA
TEOLLINEN PERIMÄ
Karkkilan ja Norbergin kamppailu
jälkiteollisessa yhteiskunnassa

Tässä artikkelissa tarkastellaan deindustrialisaation
vaikutuksia ja seurauksia ruohonjuuritasolla, kahdes-

sa pienessä kunnassa, joiden elämä on suistunut vakiin-
tuneilta raiteiltaan kahden viimeisen vuosikymmenen ai-
kana. Valitut esimerkit, Norberg Ruotsin Västmanlandista
ja Karkkila Suomen Uudeltamaalta, ovat kummatkin yh-
den teollisuusalan varaan rakentuneita yhdyskuntia, jot-
ka sijaitsevat kasvukeskusten välisellä katvealueella.
Tällaiset maaseudun ja kaupungin välimaastoa edusta-
vat pienet teollisuustaajamat ovat Pohjoismaille erityisen
tyypillisiä.

Yksipuolisen taloudellisen rakenteensa johdosta sekä
Karkkila että Norberg antavat hyvin havainnollisen ku-
van käynnissä olevasta yhteiskunnallisesta ja taloudelli-
sesta muutoksesta. Molemmat ovat omissa maissaan
voimakkaasti leimautuneet rakennemuutoksen uhreiksi.
Norberg oli kuitenkin ensimmäinen Ruotsin taantuvista
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teollisuuskunnista, joka kykeni ponnistautumaan irti kriisi-
leimasta. Tämän johdosta sillä on ollut merkittävä rooli
ruotsalaisessa tulevaisuuskeskustelussa. ”Norbergin mal-
li” on tuottanut lukuisan joukon tutkimuksia ja lehtiartik-
keleita. Se on myös ollut monen vaikeuksiin joutuneen
kunnan esikuva ja innoituksen lähde. Karkkilaan puoles-
taan on voimakkaasti iskostunut ongelmakunnan maine.
Suomalaisessa keskustelussa kunnasta on tehty kriisin
symboli, ikäänkuin julkinen syntipukki, jonka selän taak-
se monen muun ahdingossa olevan paikkakunnan on ol-
lut mukava piiloutua. Karkkila on kuitenkin onnistunut
saamaan myös myönteistä julkisuutta vanhojen teollisuus-
ympäristöjen ennakkoluulottomien uudiskäyttö- ja suojelu-
projektien ansiosta.

Karkkilan ja Norbergin kokemukset vastaavat ylei-
sellä tasolla hyvin niitä kehityslinjoja,  joita viimeaikainen
deindustrialisaatio- ja lokaliteettitutkimus on nostanut esiin.
Mutta niiden vaiheisiin sisältyy myös sellaista kokemus-
aineistoa, joka saattaa tuoda uusia näkökulmia käynnis-
sä olevaan keskusteluun. Angloamerikkalaisvetoiset tut-
kimukset keskittyvät yleensä suuriin teollisuuskaupun-
keihin, jotka sekä fyysiseltä että yhteisölliseltä rakenteel-
taan poikkeavat oleellisesti pienistä pohjoismaisista yhdys-
kunnista. Lisäksi, kuten Perttu Vartiainen huomauttaa,
brittiläisten maantieteilijöiden 1980-luvun alussa avaama
lokaliteettikeskustelu on painottanut melko yksipuolisesti
taloudellisia suhteita tavoittamatta paikallisuuden ja elä-
vän politiikan  perustavaa laatua olevaa yhteenkietoutu-
mista. (Vartiainen 1993, 37)

Talouden kansainvälistyminen on lisännyt pohjoismai-
seen kuntaorganisaatioon kohdistuvia paineita. Kunnat
joutuvat sopeutumaan yhä rajumpaan kilpailuun yrityk-
sistä, pääomista ja asukkaista. Pohjoismaissa valtiolla on
ollut perinteisesti voimakas normiohjaava ja hyvinvointia
tasaava rooli. Kaikille kansalaisille on  haluttu asuinpai-
kasta riippumatta taata yhtäläiset palvelut, koulutus ja
elinmahdollisuudet. Vahvojen kasvukeskusten Euroopassa
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ei kuitenkaan näytä riittävän sympatioita haja-asutus-
alueiden ylläpitoon. Keskusjohtoinen aluepolitiikka on
markkinoiden vapautumisen seurauksena joutumassa
vahvaan vastatuuleen myös Pohjoismaissa. Suosiossa
ovat visiot alueiden Euroopasta, jossa ylikansalliset ja
paikalliset kehityskulut kytkeytyvät toisiinsa suoraan
kansallisvaltiot ohittaen. Supistuvien budjettien ja lisään-
tyvien lakisääteisten velvoitteiden ristipaineessa kamp-
paileville kunnille tarjotaan yleiseksi selviytymislääkkeeksi
innovatiivisuutta ja verkostoitumista aivan kuin ne kaikki
pääsisivät kilpailuun mukaan tasavertaisina ja samalta
lähtöviivalta.

Hyvinvoinnin tasausjärjestelmien murtuessa kuntien
eriarvoisuus on kärjistynyt. Teollisuudessa tapahtuneen
rakennemuutoksen seurauksena yhä useampi kunta on
menettänyt taloudellisen veturinsa. Usein jäljelle on jää-
nyt vain suuri määrä tyhjää teollisuustilaa, jolle on vaikea
löytää käyttöä. Kaikilla paikkakunnilla ei ole erityistä
vetovoimaa tai strategisesti hyvää sijaintia, joiden varaan
uutta elinkeinotoimintaa voisi rakentaa. Etenkin pienet
kunnat joutuvat yhä enemmän luottamaan kansalais-
aktiivisuuden kantokykyyn. Resurssien suuntautuminen
suuriin keskuksiin lisää niiden vetovoimaa. Sekä Ruot-
sissa että Suomessa on jo joitakin vuosia ollut selvästi
nähtävissä suuriin kuntiin kohdistuvan muuttoliikkeen
paisuminen. Uhkakuvana onkin, että pienille paikkakun-
nille jäävät vain ne, joilla ei ole käytännössä mahdolli-
suuksia poismuuttoon (vrt. Hänninen 1998). Aktiivinen
elinkeinopolitiikka ja asukastoiminta ovat kieltämättä hel-
pottaneet joidenkin paikkakuntien selviytymistä raken-
nemuutoksen ensi vyörystä. Tästä Norberg ja Karkkila
ovat hyviä esimerkkejä. Mutta entä jatkossa? Ovatko
muuttuvan yhteiskunnan haasteet ja uhkat niin suuria,
että niitä on mahdotonta hallita paikallisella tasolla?
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Raudasta rakennetut

 Esimerkkikunnat, vajaan 6400 asukkaan Norberg ja 8600
asukkaan Karkkila, ovat molemmat syntyneet ja eläneet
rautaa tuottamalla. Niiden sijainti vesistöjen halkomilla
metsäisillä  seuduilla on taannut teollisuudelle sen tarvit-
seman  käyttövoiman. Ruotsin Norberg kuuluu Bergs-
lagenin kaivosalueeseen, jossa raudankäsittely on jatku-
nut katkeamattomana 1100-luvulta aina 1960-luvulle.
Karkkila puolestaan on eteläsuomalainen 1800-luvun
ruukkiyhteisö, josta myöhemmin kehittyi nk. yhden teh-
taan paikkakunta.

Ruotsissa masuunitekniikkaan perustuva vuoritilallis-
teollisuus levisi keskiajalla koko siihen maantieteelliseen
alueeseen, jota nykyään kutsutaan Bergslageniksi. Toi-
minnassa tiedetään olleen vähintäänkin pari sataa sulattoa
sekä tuhansia kaivoksia eri kaivoskentillä. Raudan tuo-
tannosta vastasivat itsenäiset vuorimiestalonpojat, jotka
sulattivat louhosten tuotoksen lukuisissa osuusomistuk-
seen perustuvissa pikku masuuneissa. Eräs vanhimmis-
ta rautavuorikunnista (bergslag) oli Norbergin vuorikunta,
jonka keskiaikaisista kentistä yksi oli käytössä aina 1980-
luvulle saakka. Vielä 1600-luvulla Norbergin koko väes-
tö koostui vuorimiesperheistä ja heidän palkkalaisistaan.
1700-luvun aikana vuorimiestalot komistuivat ja suureni-
vat sekä Norbergin kylissä että kirkon ympärillä. Talon-
poikainen raudantuotanto säilyi hengissä aina 1870-luvul-
le. Jo vuosituhannen puolessa välissä se kuitenkin joutui
epäsuhtaiseen kilpailuun ensin kruunun laitosten, sitten
yksityiskapitalistisen ruukkitoiminnan kanssa. (Ringmar
1996, 59 ff.; Magnusson 1996, 41-42; Almquist m. fl.
1972)

Periaatteessa ruukkitoiminta ei oleellisesti eronnut
vuorimiestoiminnasta. Molemmissa agraari ja teollinen
toiminta täydensivät toisiaan. Kyse oli mittakaavasta ja
organisaatiosta sekä riskinottokyvystä. Uutta oli ammatti-
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johto ja palkkatyöläisten suuri määrä. Ruukkijärjestelmä
vastasi jo 1600-luvun lopulla 94 %:sta kaikesta kanki-
raudan tuotannosta (takkiraudasta jalostettu, vientikelpoi-
nen ainesrauta). Vuoritilallisten  panos raudantuotanto-
ketjun alkupäässä pysyi silti pitkään merkittävänä. Vielä
1700-luvun jälkipuoliskolla vuoriosuuskunnat tuottivat
puolet maan koko kankirautatuotantoon tarvittavasta
takkiraudasta. Mutta kun ruukit 1800-luvun alussa sai-
vat laillisen oikeuden hankkia vuorimiessulattojen osuuk-
sia, siirtyivät tilat varsin nopeassa tahdissa suuromistajien
käsiin. (Ringmar 1996, 67 ff.; Isacson 1992)

Modernin teollisuuden syntyminen vuosisadan vaih-
teessa vuorostaan syrjäytti patruunavallan. Rautateolli-
suudessa tapahtunut perinpohjainen rakennemuutos lak-
kautti monta perinteistä ruukkia. Kuten teollisuudessa
yleensä, myös kaivostoiminnassa 1800-luvun loppupuoli
oli voimakkaan teknisen kehityksen ja tuotannon laaje-
nemisen aikaa. Tämä pudotti pienimmät yksiköt kilpailus-
ta tai pakotti ne osaksi suurempia. Muutos lisäsi työväen
määrää. Myös Norbergissa 1800-luvun viimeiset vuosi-
kymmenet olivat nopean kasvun aikaa. Erityisesti suur-
ten työpaikkojen ympärille syntyi uutta asutusta. Asutuk-
sen painopisteen siirtyminen taajamasta kaivoskentille ha-
jautti Norbergin yhdyskuntarakennetta, mutta myös säästi
1700-luvulta periytyvän vanhan keskustan uudisraken-
tamiselta. (Bergdahl-Bulukin 1990, 107; Isacson 1992)

Rautateollisuus säilyi Norbergissa vahvana aina toi-
sen maailmansodan jälkeisiin vuosikymmeniin. Kuten
muuallakin Ruotsissa ala modernisoitui ja yksiköt yhdis-
tyivät entistä suuremmiksi. Alueen merkitys raudan-
tuottajana väheni kuitenkin oleellisesti jo vuosisadan vaih-
teessa, kun pohjoisen rikkaat fosforipitoiset malmiesiin-
tymät saatiin hyötykäyttöön teknisen kehityksen myötä.
Toiminnan nopea laajeneminen pohjoisessa moninkertaisti
maan koko rautatuotannon ja kutisti radikaalisti Bergs-
lagenin suhteellista osuutta. Uusi kilpailutilanne ei kui-
tenkaan vielä aiheuttanut näkyviä vaurioita Norbergille,
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jonka asukasluku ja tuotannon määrä säilyivät suhteelli-
sen vakaina aina 1960-luvulle. (Almquist m. fl. 1972;
Nisser 1979, 48-50)

Myös Karkkilan teollinen historia perustuu kaivos-
toimintaan. Paikkakunnan raudantuotanto sai alkunsa ti-
lanteessa, jossa Ruotsi oli menettänyt Suomen Venäjälle
sodassa 1808-1809. Uudenmaan takametsien malmilöytö
kiinnosti valtion viranomaisia, joiden pyrkimyksenä oli
vähentää Suomen rautateollisuuden riippuvuutta entisestä
emämaasta. Högforsin kaivos ja ruukki saivat privilegi-
onsa vuonna 1820. Kaivos ei kuitenkaan koskaan vas-
tannut siihen asetettuja odotuksia. Valimo- ja konepaja-
toiminta nousivatkin Högforsissa varsin pian päärooliin.
Huolimatta vuonna 1853 rakennetusta Suomen ensim-
mäisestä putlaamo- ja valssilaitoksesta Högfors säilyi
pienenä agraarina ruukkina aina 1890-luvulle, jolloin suo-
tuisat suhdanteet ja suuntautuminen rakennusalalle kas-
vattivat siitä Suomen suurimman valimon. Muutoksen
nopeus näkyy työntekijöiden määrässä, joka nousi 1880-
luvun keskivaiheen puolesta sadasta runsaassa kymme-
nessä vuodessa lähes neljään sataan.1

Ruukin laajentuminen kasvatti sen ympärillä olevia
maalaiskyliä ja synnytti erilliset työväen asuinalueet teh-
taan takaisille mäenrinteille. Nämä koostuivat pääosin
tehtaan rakentamista usean perheen vuokrataloista. Jou-
kossa oli myös työväen itse rakentamia pieniä asumuk-
sia. Työläiskylien siteet maalaisperinteeseen olivat vielä
vahvat. Vuosisadan alun asuntoreformi-ideat saapuivat
Högforsiin vasta 1920-luvulla, jolloin työläisalueille alet-
tiin rakentaa uudenlaista järjestystä ja hygieniaa edusta-
via tyyppitalokortteleita. Samaan aikaan kun niitä raken-
nettiin virisi myös hanke tehdasta ympäröivän taajaväki-
sen yhdyskunnan erottamisesta ympäröivästä maalais-
kunnasta. Itsenäinen Karkkilan  kauppala syntyi vuonna
19312.

Högforsissa harjoitettiin suurteollisuutta 1930-luvul-
ta lähtien. Metalliteollisuuden raju kasvu sodan jälkeisi-
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nä vuosina toi paikkakunnalle runsaasti sekä siirtolaisia
että teollisuustyövoimaa. Suomen raskaat sotakorvauk-
set Neuvostoliitolle synnyttivät maahan modernin teolli-
suuden. Sodan jälkeen maassa oli valtava pula sekä työ-
voimasta että asunnoista. Ylimääräisinä asutettavina oli
lähes 450 000 suomalaista, joiden kodit olivat jääneet
uuden itärajan taakse. Karkkilan ja sitä ympäröivän maa-
laiskunnan väkiluku lisääntyi vuosina 1945-1955 yli 2000
hengellä, lähes yhdellä kolmasosalla. Tässä vaiheessa
syntyivät keskustan laajat yhtenäiset pientaloalueet. So-
dan jälkeen Karkkila oli pitkään Suomen teollistuneimpia
kuntia. Vielä 1970-luvulla tehdas rakensi ”poikamies-
asuntoja” maan sisäosista värvätylle työväelle.

Sekä Karkkilaa että Norbergia voidaan nimittää maa-
seutukaupungeiksi. Keskustaajaman ohella ne koostu-
vat useista agraaritaustaisista pienyhteisöistä. Norbergille
ovat tyypillisiä myös kaivosten ympärille syntyneet pie-
net asutusryppäät. Molempien kuntien keskus sijoittuu
kirkon ja jokisuun tuntumaan ja muu taajamarakenne
hajoaa pienehkön järven ympärille. Norbergin keskus-
taa leimaa 1700-luvun loppupuolen puuidylli, kun taas
Karkkilan jokisuun on vallannut historiallinen tehdasalue.
Perintönä menneestä keskelle Karkkilaa on jäänyt kol-
me vanhaa maalaistaloa, joista yksi edelleen viljelee pel-
tojaan aivan tehdasalueen ja keskustan liikekortteleiden
kyljessä. Molempia yhdyskuntia halkoo valtakunnallinen
tie, jonka takainen asutus on jäänyt vailla palveluja ole-
vaksi ”nukkumalähiöksi”.

Norbergissa on enemmän historiallisia rakennus-
kerrostumia kuin Karkkilassa. Molempien kuntien asu-
tus on omakotivaltaista. Tehokkaampi rakentaminen on
painottunut keskustakortteleihin ja sisääntuloväylien var-
teen.  Molemmissa  liikerakentaminen on hävittänyt van-
haa keskustaa ja muuttanut sen ilmeen sekavaksi. Pai-
koin massiiviset uudisrakennukset tunkeutuvat liike-
keskusta ympäröiville perinteisille pientaloalueille. Nor-
bergissa omakoti-, asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen
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osuudet ovat suurinpiirtein samansuuruisia. Karkkilassa
omistusasuntoja on enemmän kuin maassa keskimäärin.3
Selityksenä lienee valtion sodanjälkeinen asuntopolitiik-
ka, joka antoi alemmillekin sosiaaliryhmille mahdollisuu-
den oman talon rakentamiseen. Kun myös teollisuuslai-
tokset tarjosivat omakotirakentajille monenlaisia etuuksia
pitääkseen ammattitaitoisen työvoiman paikkakunnalla,
sai ”hartiapankkirakentaminen” monissa tehdasyhteisössä
varsin laajat mittasuhteet. Karkkilassa kuuluisiksi tulivat
mm. yhden markan tontit, joilla rakentaja sitoutui viiden-
toista vuoden työsuhteeseen.

Kuntien teollinen historia on muokannut niiden väes-
törakennetta ja poliittista profiilia. Kun suuri osa väes-
töstä on saanut leipänsä suoraan tai välillisesti teollisuu-
desta ja loput pääasiassa maataloudesta, on koulutetun
väen osuus jäänyt varsin pieneksi. Molempien kuntien
poliittista ilmapiiriä ovat leimanneet vasemmiston pitkät
valtakaudet. Norbergissä sosiaalidemokraatit ovat käyt-
täneet enemmistövaltaa vuodesta 1926 aina vuoteen
1994. Karkkilassa kansandemokraateilla (käytännössä
kommunisteilla) oli yksinkertainen valtuustoenemmistö vii-
sikymmenluvun alusta vuoteen 1964. Senkin jälkeen
määrävähemmistö takasi heille keskeisen aseman. Kun
myös sosiaalidemokraateilla on perinteisesti ollut vahva
kannatus, valtuuston vasemmistoenemmistö ei vielä ker-
taakaan ole ollut uhattuna. Kummankin kunnan histori-
asta löytyy legendaarinen poliittisen yhteisvoiman näyt-
tö, joka yhdessä miehisen työn kanssa on jättänyt jälken-
sä niiden poliittiseen kulttuuriin. Norbergin lakkotaistelu
1891-1892 ja Karkkilan sulkutaistelu 1927 toivat paikka-
kunnat ensimmäistä kertaa suuren yleisön tietoisuuteen.
Vaikka molempiin yhdistetään poliittisen radikalismin
perinne, niiden asema maittensa kartalla on kuitenkin
erilainen. Ruotsissa kaivosseudut ovat olleet tärkeitä
kansankodin rakentajia, samoin sosiaalidemokraattinen
puolue. Suomessa teollisuuspaikkakuntia usein leimaa-
vat muistikuvat jyrkistä poliittisista vastakkainasetteluista.
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Karkkilankaan ärhäkän punainen maine ei ota haalistu-
akseen, vaikka sen elinkeinopolitiikka on viime vuosikym-
menet ollut huomattavan yrittäjäkeskeistä. (Vrt. Rentola
1992, 731, 871; Idem 1998; Bask 1992, 4)

Rautasampo ehtyy

Toisen maailmansodan jälkeinen aikakausi oli kaikissa
OECD-maissa vakaan taloudellisen kasvun aikaa. Poh-
joismaissa talouden tuotantovolyymi kolminkertaistui
1950-luvun alusta 1970-luvulle. Laajamittainen teollistu-
minen loi pohjan pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin
syntymiselle. Kasvupolitiikan uskottavuus joutui ensim-
mäisen kerran koetukselle 1973 öljykriisiä seuranneina
taantuman vuosina, jolloin perinteinen teollisuus joutui
kaikissa korkean elintason maissa rajun rakennemuutok-
sen kouriin. Ruotsissa, jossa sosiaalidemokraatit menet-
tivät runsaan neljänkymmenen vuoden jälkeen hallitus-
vallan, oli taloudellinen ja poliittinen murros erittäin  tus-
kallinen. (Isacson 1997)

Uusien valtavien malmikenttien löytyminen eri puo-
lilla maailmaa suisti Ruotsin  markkinoiden johtavan rauta-
malmintuottajan paikalta. 1960-luvulla Ruotsin kaivosten
määrä väheni lähes puolella. Ensimmäisinä kaatuivat
vanhanaikaisimmat ja pienimmät laitokset. Mutta myös
isompien ja modernisoitujen yksiköiden lähtölaskenta oli
alkanut. Maailmanmittakaavassa Bergslagenin yksiköt
olivat liian pieniä, eivätkä ne pystyneet kilpailemaan hal-
van valtameren takaisen tuontimalmin kanssa. Eivät edes
sulatot säilyneet hengissä. Öjykriisi sekä rauta- ja teräs-
konjunktuurien dramaattinen heilahdus 1970-luvun puo-
livälissä pakotti maan terästeollisuuden raskaaseen
rakennerationalisointiin. Tehokkuuden lisääntyminen johti
alan keskittymiseen, erikoistumiseen ja kutistumiseen. Se
myös vähensi radikaalisti työvoiman tarvetta. 1980-lu-
vun lopussa 20 000 työntekijää tuotti saman määrän
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valmistuotteita kuin 53 000 henkeä vuonna 1974. (Serning
1996, 267 ff.; Fritz 1996, 233, 234)

Norbergissa muutokset merkitsivät 900-vuotisen
kaivostoiminnan loppumista. Kun Norbergs Grufförvalt-
ning lakkautti toiminnan kaivoksilla vuonna 1967, noin
600 henkilöä jäi työttömäksi. Viimeinen paikkakunnan
kolmesta suuresta rautateollisuuslaitoksesta,  Asean hal-
tuun vuosisadan alussa siirtynyt Spännarhyttan, suljettiin
1981. Tällöin hävisi kerralla 300 työpaikkaa. Molemmis-
sa yhtiöissä oli juuri tehty laajoja investointeja moderniin
teknologiaan sekä kaivostoiminnassa että raudankäsit-
telyssä. Spännarhyttan oli suurteollisuuslaitos, johon kuului
masuuneja, sintrauslaitos, valimo ja konepaja. Norbergi-
läisille se oli itsestään selvä työpaikka, jonne pojat seura-
sivat isiään. Laitos oli ollut koko seudun tulevaisuuden
toivo. Sen muuntuminen soraläjäksi merkitsi raskasta is-
kua kunnalle, joka oli ollut täysin riippuvainen tehtaastaan.
Menetyksen seurauksena Norbergin taloudellinen pohja
muuttui äkkiä yhtä ontoksi kuin sen kaivosten rei’ittämä
maaperä. (Bask 1992, 4; Lundmark 1983)

Myös Karkkilassa tehtaan työntekijöiden määrä,  joka
suurimmillaan oli lähennellyt kahta tuhatta, alkoi selvästi
pienentyä 1960-luvun lopulla. Tätä ei kuitenkaan osattu
laskea kriisin merkiksi vaan se pantiin normaalin kausi-
vaihtelun tiliin (Rentola 1992, 866). 1970-luvun puolivä-
lissä  kehityksen suunnasta ei enää ollut epäilystä. Ala-
mäki alkoi energiakriisiä seuranneesta rakentamisen vä-
henemisestä sekä valurautaa korvaavien materiaalien
tulosta LVI-markkinoille. Konkreettisen esimerkin muu-
toksen suuruudesta antaa yhtiön menestysartikkelin, valu-
rautaisen kylpyammeen vuosituotannon putoaminen vuo-
den 1972  50 000 kappaleesta 3500 kappaleeseen vuon-
na 1975. Taustalla olivat valtion lainoittaman asuntora-
kentamisen uudet määräykset, jotka eivät enää edellyt-
täneet ammeiden käyttöä kylpyhuoneessa. Tuotannon
lamaantuminen supisti 1970-luvun aikana tehtaan työn-
tekijäjoukkoa 700 hengellä. Vuosikymmenen vaihteeseen
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tultaessa työntekijämäärä oli romahtanut 650:een,  josta
se vielä 1980-luvun alussa putosi sadalla. Reilussa vuo-
sikymmenessä runsaan 8 000 asukkaan pikkupaikka-
kunta oli menettänyt pitkälle toista tuhatta työpaikkaa.
Se oli enemmän kuin sen rahkeet saattoivat kestää.

Karkkilan laitosten pelastaminen ei kiinnostanut omis-
tajayhtiötä,  puutavarajätti Kymi Strömberg Oy:tä, joka
1930-luvulla oli ostanut Högforsin tehtaan sen suuren
metsäomaisuuden takia. Keväällä 1985 oltiin jo niin pit-
källä, että yhtymä näki ainoaksi vaihtoehdoksi Högforsin
lakkauttamisen tai myynnin. Paikkakunnan onneksi teh-
taalle  kuitenkin löytyi ostaja. Kyseessä oli toimintaansa
nopeasti laajentava metallialan perheyritys, joka tänään
kantaa nimeä Santasalo-JOT Oy. Uusi omistaja toteutti
ensi töikseen tarpeellisen, mutta kovan rationalisoinnin,
joka vielä pudotti työpaikkojen määrää.

Kulttuuri iskunvaimentajana

Kun nykyisyydeltä alkoi pohja pettää, kaivettiin mennei-
syys apuun. Norbergissa alettiin  manata henkiin vanhaa
peräksiantamatonta vuorimieshenkeä  teatterin avulla.
Ensimmäinen produktio kertoi Norbergin suuresta lakko-
taistelusta vuosina 1891-1892. Yhdistys Spelet om Nor-
bergstrejken perustettiin 1977. Teatteriharrastuksesta
kehittyi tärkeä väline, jonka avulla menossa olevia kipei-
tä muutoksia voitiin käsitellä. Sata vuotta aikaisemmasta
henkiinjäämistaistelusta löytyi monia yhtymäkohtia tämän
päivän todellisuuteen. Näytelmää esitettiin vanhalla kai-
voskentällä kuutena vuotena peräkkäin. Suuri harrastaja-
teatterisatsaus ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen ja
vei paikkakunnan Ruotsin teatterikartalle. Lakkonäytel-
mällä oli ratkaiseva merkitys uudenlaisen  yhteishengen
syntymiselle. On laskettu, että produktiossa oli mukana
tavalla tai toisella yli tuhat Norbergin asukasta. (Lärne-
mark 1994, 116; Andersson m. fl. 1996, 113; Bergdahl-
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Bulukin 1990, 108, 109)
Uutta ja merkittävää Norbergin teatteritoiminnassa

oli kokonaisvaltainen dramaturginen linja, joka laajensi
jokaisen näytelmän koskemaan paikkakunnan tilannet-
ta. Lakkonäytelmän jälkeen tehtiin sarja Norbergin pe-
rinteisiin kaivosympäristöihin  sovitettuja Brecht-esityk-
siä. Erityisen kipeästi  todellisuutta leikkasi 20-luvun
Chicagon keinottelutaloudesta kertova ”Teurastamojen
pyhä Johanna”, joka toteutettiin lakkautetussa Spännar-
hyttanissa juuri ennen sen purkamista. Myös nämä
amatööriteatterille vaativat ja isot tuotannot saivat valta-
kunnan tasolla myönteisiä arvioita ja toivat mainetta
mukana olleille ammattilaisille. Lakkonäytelmä uusittiin
vielä vuosina 1991-1992 tapahtuman 100-vuotismuiston
kunniaksi. (Lärnemark 1994, 112-114)

Lakkonäytelmän vanavedessä syntyi muutakin pe-
rinteen tallentamiseen ja vaalimiseen tähtäävää kansa-
laistoimintaa, kuten ”Norbergare minns”, ”Norbergs
folksminnesarkiv” ja ”Visprojektet”. Arkistotallenteiden
ja radio-ohjelmien ohella saatiin aikaan kirjallinen julkai-
su sekä seudun lauluperinnettä esittelevä antologia ja
äänilevy. Enimmillään muistitiedon keruuseen osallistui
viisitoista aktiivista opintokerhoa. ”Norbergare minns”-
yhdistyksellä on edelleen 400 jäsentä. Sen pääasiallise-
na toimintamuotona ovat maanantaitapaamiset, joihin vii-
kottain kerääntyy 60-100 osanottajaa. Tilaisuuksissa joku
vanhempi paikkakuntalainen kertoo muistojaan, jotka
samantien tallennetaan. Saavutettu kulttuurimaine, eten-
kin komea teatteritraditio toi Norbergiin kulttuurisesti
suuntautuneita, toimeliaita ihmisiä ja lisäsi paikallista
innovaatiokapasiteettia. Onnistumisen kokemukset nos-
tivat asukkaiden selviytymisuskoa ja itsetuntoa. (Anders-
son m. fl. 1996, 119-121; Lärnemark 1994, 117, 118)

Bergslagenin vuosisataisen kaivostoiminnan loppu-
minen synnytti myös uudenlaisen museon, jota tänään
pidetään esikuvana monissa maissa. Hanke lähti liikkeelle
tarpeesta dokumentoida ja suojella alueen ainutlaatuista
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teollisuushistoriaa ennenkuin se kokonaan häviäisi. 1970-
luvun lopulla lukuisista paikallisista museotoiminnoista ja
-hankkeista ryhdyttiin rakentamaan kokonaisuutta, joka
havainnollistaisi Bergslagenin  teollisen perinnön vaiku-
tuksia maisemaan ja ihmisiin. Uusi museoideologia, joka
asetti kokonaisympäristön esinekokoelmiin perustuvan
museokontekstin tilalle ja korosti tavallisen ihmisen oi-
keuksia omaan kulttuurinsa ja historiaansa, syntyi Rans-
kassa 1970-luvun alussa. Ruotsissa, jonka museolaitok-
seen on perinteisesti liittynyt aktiivinen kansansivistys-
ja kotiseututoiminta, ajatus otti heti tulta. Bergslagenin
Ekomuseo4 (Ekomuseum Bergslagen) aloitti virallisesti
toimintansa vuonna 1986. Seitsemän kunnan alueelle ulot-
tuva museokokonaisuus on ainutlaatuinen sekä raken-
teeltaan että ideologialtaan. Yhteistyöorganisaatio on
kevyt ja henkilöstö on jalkautettu kentälle. Museon tar-
koitus ei ole tuottaa näyttelyjä vaan elämyksiä. Päämää-
ränä on tehdä alueen menneisyys näkyväksi ja ymmär-
rettäväksi sekä paikallisille asukkaille että turisteille. Toi-
mintaa kehitetään kiinteässä yhteydessä kotiseutuliikkeen
ja paikallisten matkailupiirien kanssa. (Hamrin 1996, 11;
Hofrén-Hamrin 1996, 4-6; Ahlström-Raihle 1996, 9)

Norbergin teatteriproduktiot, joissa  paikallishistoria
herätettiin henkiin maiseman ja ihmisten vuorovaikutuk-
sella, olivat Bergslagenin ekomuseon edeltäjiä. Ne kas-
vattivat ihmisten tietämystä teollisuusympäristöjen kulttuu-
risesta merkityksestä. Ekomuseoon osallistuminen oli
norbergiläisille aikaisemman yhteisöllisen toiminnan luon-
nollinen jatke. Paikkakunnalla on useita kunnostettuja mu-
seokohteita. Mielenkiintoisimpiin kuuluu kaivosten veden-
tyhjennyspumppuja käyttänyt Polhemshjulet, 1700-luvun
tekniikkaa edustava mekaaninen vesiratasrakennelma
1800-luvun lopulta. Vaikuttava teollisuusmuistomerkki on
myös Högforsin ruukin5 raunio valtavine puisine hiili-
huoneineen. Norbergin kaivosmuseo ja Nya Lapphyttan
puolestaan tarjoavat kattavan kuvan raudan käsittelyn eri
vaiheista. (Backlund-Ahlgren-Hamrin 1987, 66 ff.)
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Karkkilassa asukastoiminta alkoi miljöön suojeluna.
Kun tehdas 1960- ja 1970-luvun vaihteessa ryhtyi hävit-
tämään Fagerkullan alueen vanhoja työläisasuntoja, viri-
si paikallisessa kotiseutuyhdistyksessä ajatus alueen van-
himman osan museoimisesta. Tehtaan ja museoviraston
kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena suojelu laa-
jennettiin koskemaan myös 1920-luvun tyyppitaloaluetta.
Asemakaavan valmistuttua vuonna 1979  alettiin entisiä
työläisasuntoja kaupata yksityisasunnoiksi. Alueen van-
himmasta osasta muodostettiin museoalue, jota ryhdyt-
tiin kotiseutuyhdistyksen ja kaupungin yhteistyönä kun-
nostamaan työväen asuntomuseoksi. Suojeluliikkeen rin-
nalle syntyi vuonna 1977 kulttuuriyhdistys Lyyti, jonka
ohjelmaan kuului työväenkulttuurin vaaliminen ja edistä-
minen. Kulttuuripolitikoinnin, taidenäyttelyiden ja konsert-
tien ohessa yhdistys ehti puhaltaa uutta henkeä myös
paikkakunnan teatteritoimintaan.

Rappeutuneen ja osin tyhjentyneen työläiskylän asut-
taminen muutti suojeluliikettä. Keskeisiksi vaikuttajiksi
nousivat Fagerkullan uudet asukkaat, jotka nopeasti jär-
jestäytyivät tehtaan asuntoalueiden asioita ajavaksi asu-
kasyhdistykseksi. Muutos merkitsi suojelun laajenemis-
ta ja sen sisällön tarkempaa määrittelyä. Liikkeen kes-
kuudesta löytyi suunnitteluasiantuntemusta, joka voitiin
kanavoida miljöön hyödyksi. Ensin opeteltiin perinteistä
korjaustekniikkaa ja korjattiin asemakaava koskemaan
koko Fagerkullan aluetta. Muutaman vuoden kuluttua
myös muille tehdasta ympäröiville asuinalueille saatiin
suojelevat  asemakaavat. Laajan teollisuushistoriallisen
maisemakokonaisuuden suojelu sekä aktiivinen asukas-
toiminta toivat Karkkilalle myönteistä huomiota. Tieto
kauniista miljööstä ja halvoista taloista alkoi vetää pää-
kaupunkiseudulta kulttuuriväkeä paikkakunnalle. Vaikka
tehtaalaisilla oli suojeluprosessin kaikissa vaiheissa etu-
osto-oikeus alueiden vanhoihin taloihin, suhteellisen har-
va tarttui tilaisuuteen.

Teollisuuden alasajolla ei Karkkilassa ollut saman-
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laista kulminaatiokohtaa kuin Norbergissa. Mutta myös
siellä perusturvallisuuden järkkyminen kirvoitti esiin suu-
risuuntaisen teatteriproduktion. Karkkilassa luonnollisesti
esitettiin sulkunäytelmää. Työläismuseon pihapiiriin ra-
kennettu esitys toteutettiin paikallisen kotiseutuyhdis-
tyksen ja harrastajanäyttämön yhteistyönä. Kesäksi 1987
valmistunut näytelmä kuvasi högforsilaisesta näkökul-
masta vuoden 1927 suurta valtakunnallista työtaistelua,
metalliteollisuuden työsulkua. Se sai myöhemmin jatkok-
seen patruuna-ajan loppuvaiheista kertovan koosteen.
Karkkilassakin huonot ajat lisäsivät kiinnostusta omiin
juuriin. Kotiseutuyhdistys tehosti perinteenkeruutoimin-
taansa ja julkaisi lyhyessä ajassa huomattavan määrän
paikallisperinteeseen liittyvää kirjallisuutta. Niiden rinnalla
ilmestyi kaupungin tilaama laaja paikallishistoriateos (Aal-
to & Rentola 1992).

Karkkilan ja Norbergin kulttuuriaktiviteetit eivät ole
pelkkä paikallinen ilmiö. Kyse on laajemmasta liikehdin-
nästä, jonka yhteiskunnassa tapahtuneet suuret mullis-
tukset  nostivat esiin. Amatöörihistorialiike alkoi Englan-
nissa pyrkimyksenä pelastaa ja tallentaa modernisoinnin-
uhkaamaa vanhaa teollisuustekniikkaa. Ruotsissa, jonka
moderni vauraus oli rakentunut rautateollisuuden varaan,
teollisuudenhaaran alasajo  synnytti vahvan,  työväestön
perinteistä opintotoimintaa aktivoineen historiaharras-
tuksen. Toimintaa suuntasivat voimakkaasti 1970-luvun
lopulla ilmestyneet kirjat, arkkitehti Gunnar Silénin Stiga
vi mot ljuset ja kirjailija Sven Lindqvistin Gräv där du
står,  jotka kannustivat työläisiä ottamaan historiansa
tulkitsemisen omiin käsiinsä. Suuntaus kehittyi varsin
nopeasti laajaksi opintokerhotoiminnaksi (studiecirkel),
jossa amatööritutkijat ja akateemiset tutkijat kohtasivat.
Liikehdinnän konkreettisena seurauksena syntyi myös
runsaasti pieniä, usein idealistisesti hoidettuja työläis-
museoita eri puolille maata. Viime aikoina opintokerhot
ovat Norbergista mallia ottaen enenevässä määrin kes-
kittyneet paikallisyhteisöjen identiteetin ja elinkeinojen
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elvyttämiseen. (Nisser 1979, 34,44,45; Persson 1983, 8;
Isacson 1997)

Uuden sammon taonta

Spännarhyttanin toiminnan lopettaminen synnytti Nor-
bergissä laajan vastustusaallon. Yhteinen hätä oli niin
suuri, että se sai väen liikkeelle. Kun kuitenkin oli ilmi-
selvää, että masuunia ei enää saataisi henkiin, ryhdyttiin
miettimään, voitaisiinko  protestienergia kanavoida kun-
nan pelastamiseen. Vastustusliike ja ASEA saatiinkin
saman pöydän ääreen. Tärkeää roolia näytteli yhtiön
palkkaama neuvonantaja, jonka harteille lakkautuksen
jälkiselvittely ja korvaavien työpaikkojen järjestäminen
oli jätetty. Aluksi muodostettiin epäpoliittisia projekti-
ryhmiä. Mallia otettiin Vikmanshyttanista, jonka lak-
kautuksen yhteydessä oli järjestetty mm. opintokerhoja
ja näyttelyitä. ”Mutta se oli enemmän terapiaa, työlli-
syysongelma jäi”, sanoi Egon Gröning, Norbergin tuon
ajan keskeinen kunnallispoliitikko. ”Me halusimme sen
sijaan kehittää ideoita ja luoda konkreettista työtä.”
(Daregård 1987, Ludvigsson 1983, 14, 15)

Norbergissa päätettiin luottaa omaan apuun. Sen si-
jaan, että kunnan johto olisi perinteiseen tapaan lähtenyt
anelemaan tukea valtiolta, se jalkautui kaupungille ja ryhtyi
koputtelemaan omien asukkaittensa ovia. Elinkeinokriisin
ratkaisemiseksi perustettiin suuri joukko kansalaistyö-
ryhmiä, jotka saivat käyttöönsä myös taloudellisia resurs-
seja. Niiden tehtävänä oli tuottaa uusia ideoita sekä saat-
taa ideat toteutumisvaiheeseen. Toimintaa koordinoi kol-
men hengen luottamusmiesjohto. Kustannuksista vasta-
sivat yhtä suurilla osuuksilla kunta, ASEA-konserni ja
lääninhallitus. Työryhmät, joita oli yhteensä neljätoista,
tekivät opintomatkoja ja solmivat kontakteja korkeakou-
luihin. Asiantuntijatukea ne saivat paikalliselta osuus-
toiminnalliselta tutkijaryhmältä sekä Västmanlandin lää-
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nin kehittämisrahastolta (Utvecklingsfonden i Västman-
lands län). Norbergin omintakeinen selviytymisstrategia
herätti suurta huomiota. Paikkakunnalle alkoi virrata leh-
timiehiä, tutkijoita ja opintomatkalaisia muista kunnista.
Oli jotain aivan uutta, että kunta ryhtyi delegoimaan hal-
lintoaan ruohonjuuritasolle. Julkisuuden ohella ”Norbergin
malliksi” nimetty uusi elinkeinopolitiikka sai runsaasti in-
nokkaita jäljittelijöitä. (Ludvigsson 1983, 8, 15, 19, 21;
Wrede 1987; Svensson 1985)

Kansalaistoiminnalla oli näkyviä seurauksia. Nor-
bergin työttömyys puoliintui vuosina 1982-1987 ja vuon-
na 1986 muuttovirta kääntyi positiiviseksi, mikä oli ainut-
laatuista Bergslagenissa. Mallin työskentelyn tuloksena
syntyivät kunnan elinkeino-ohjelma ja kunnallinen elin-
keinojen kehittämisyhtiö (nykyään AB Norbergs Närings-
service). Lisäksi rakennettiin teollisuushotelli ja pantiin
käyntiin nuorten yrityssäätiö. Mobilisaatio kesti kolme
vuotta. Saavutukset eivät kuitenkaan olleet niin mittavia,
kuin entusiastit toivoivat. Erilaisten tukien avulla saatiin
alkuun noin 60 yritystä, joista useimmat tarjosivat työtä
noin 1-2 hengelle. Näistä tusinan verran meni nurin mel-
ko pian.Useimmista uusista työpaikoista vastasi ASEA.
Mallin ansioksi on laskettu 100-150 työpaikkaa. Silti yhä
suurempi  joukko norbergiläisiä joutui hakeutumaan töi-
hin naapurikuntiin. Egon Gröningin mukaan tulos oli kui-
tenkin enemmän kuin työpaikat. Asukkaiden yhteen-
kuuluvaisuus ja osaaminen lisääntyivät. ”Malli antoi meille
voimaa, pätevyyttä, muuttuneet asenteet ja arvokkaan
kontaktiverkon. Opimme luottamaan itseemme.” (Wre-
de 1987)

Myös Karkkilassa yritettiin korvata valtavaa työ-
paikkahävikkiä uusilla yrittäjillä. Tätä tarkoitusta varten
kaupunki perusti vuonna 1980 Karkkilan Teollisuuskylä
osakeyhtiön. Perustamispäätös tehtiin suurella poliittisella
yksimielisyydellä. Yhtiön toiminta-ajatuksena oli raken-
taa teollisuushalleja ja vuokrata niitä yrittäjille. Merkittä-
viä uusia yrityksiä teollisuuskylään ei saatu. Onnellisten
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sattumien ansiosta paikkakunnalle kuitenkin siirtyi pää-
kaupunkiseudulta vuosina 1973-83 kolme keskisuurta tuo-
tantolaitosta. Tästä huolimatta Högforsin tehtaalta mene-
tettyjen yli tuhannen työpaikan korvaaminen näytti mah-
dottomalta. Kun Karkkila vielä vuonna 1960 oli  täysin
työpaikkaomavarainen kunta, oli omavaraisuuden aste
vuosikymmenen puolessa välissä laskenut jo 74 prosent-
tiin. Aluksi tilanne ei juurikaan vaikuttanut työttömyy-
teen, ainoastaan työmatkojen pituuteen. 1970-luvulla
Karkkila alkoi kuitenkin uhkaavasti menettää asukkai-
taan lisääntyneen pendlauksen seurauksena. Myös työt-
tömyys lähti nousuun, vaikka suuri osa tehtaan irtisano-
misista oli hoidettu varhaiseläkejärjestelyillä. 1980-luvun
puolessa välissä Högforsin tehdas työllisti enää puolisen
tuhatta ihmistä aikaisemman lähes kahden tuhannen si-
jaan.

Vuosikymmenen lopulla onni kuitenkin näytti kään-
tyvän. Vaikka kokonaisia teollisuusaloja oli 1970-luvun
lopussa ja 1980-luvun alussa lopetettu tai rajusti supis-
tettu, koettiin Suomessa ja Ruotsissa 1980-luvun lopussa
joitakin taloudellisesti hyviä aikoja. Tähän vaiheeseen
sijoittuvat Karkkilan ja Norbergin optimistisimmat hank-
keet, ”Högfors-projekti” ja ”Uusi Lapphyttan” (Nya
Lapphyttan). Karkkilassa muutoksen teki mahdolliseksi
kaupungin johdossa ja tehtaan omistussuhteissa tapah-
tunut vaihdos. Valtava puolityhjä tehdaskompleksi kau-
pungin sydämessä oli niin kipeä ongelma, että siitä versoi
idea tutkia, voitaisiinko paikallista teollista perinnettä hyö-
dyntää kunnan  elinkeinopolitiikassa. Alue tarjosi myös
huomattavan mahdollisuuden kaupungin keskustan laa-
jentumiselle. Tehdasalueen suojelua ja uudiskäyttöä sel-
vittävä Högfors-projekti syntyi uuden tehtaanomistajan,
paikallisen kulttuuriväen ja kaupungin yhteistyönä. Lää-
nin kehittämistukea saaneesta kolmivuotisesta projektis-
ta muodostui uudenlainen innovatiivinen kohtauspaikka,
jossa viranomaiset, yritysjohto, tutkijat ja suunnittelijat
saattoivat keskustella tasavertaisina. Kustannuksista
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vastasivat tasasuurin osuuksin JOT-yhtiöt, Karkkilan
kaupunki ja Uudenmaan lääni.

Projektin edetessä kaikki tehdastoiminnot päätettiin
keskittää  joen länsirannan rakennuksiin. Tämä vapautti
kaupungin puoleisen tehdasalueen kokonaan uudiskäyt-
töön. Tyhjentyneestä ruukkialueesta haluttiin kehittää elä-
vä työympäristö kulttuuriarvoja vaalien. Keskeisenä peri-
aatteena oli säilyttää kiinteistöjen omistus ja kunnostus
tehtaan käsissä, jotta muutos voitaisiin hallita. Suunnittelu-
työhön palkattiin innovatiiviseksi tunnettu arkkitehtitoi-
misto, joka sittemmin laati myös alueen lopulliset uudis-
käyttösuunnitelmat. Strategiana oli markkinoida tiloja mal-
lisuunnitelmien avulla ja teettää lopulliset korjaussuunni-
telmat vasta yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Projek-
tin tuottamat visiot ja  kokemukset koottiin kirjaksi.
(Schulman 1991)

Högforsin tehdasalueen ensimmäisiä uudistoimintoja
olivat Karkkilan kaupungintalo ja kirjasto, jotka muutti-
vat vanhaan konepajarakennukseen vuonna 1990. Kau-
pungin päätös hajallaan olevien toimitilojensa siirtämisestä
tehtaalle auttoi historiallisen teollisuusympäristön kytkey-
tymistä osaksi kaupungin keskustaa. Konepajan jatkee-
seen rakennettiin myös suuri erikoismuseoiden varasto
konservointitiloineen. Joen rannassa olevaan entiseen
emalointilaitokseen kunnostettiin konttoritiloja. Tehtaan
vanhaan konttorirakennukseen perustettiin valtakunnal-
linen Suomen Valimomuseo. Uuden tehtaanomistajan
kulttuuria suosiva asenne oli tärkeä edellytys tehdasalueen
säilymiselle ja korjausratkaisujen onnistumiselle. Tehdas-
kiinteistöjen uudiskäyttöprojekti samoin kuin ennakkoluu-
loton yhteistyö kunnan ja yksityisen yrittäjän välillä sai-
vat valtakunnallistakin julkisuutta. Yhtiön pyrkimyksestä
korkeaan laatuun viestii myös sen rakennuttama, palkin-
toja kerännyt vaihdetehdas kaupungin sisääntulotien var-
rella.

Myös Norberg nousi uudelleen otsikoihin. Norbergin
mallin ponnistelut olivat opettaneet paikkakuntalaisille,
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kuinka työlästä uusien työpaikkojen luominen on. Teatteri-
toiminta ja osallisuus Ekomuseoon olivat kuitenkin kas-
vattaneet norbergiläisten  rohkeutta ideoiden kehittelys-
sä ja haasteisiin tarttumisessa. 1980-luvun puolivälissä
katseet kohdistettiin matkailuelinkeinoon. Paikkakunnal-
la oli vuosina 1978-83 tehty sensatiomainen arkeologi-
nen löytö, joka muutti perusteellisesti käsityksiä keskiai-
kaisesta raudanvalmistuksesta.Lapphyttan nimiseltä van-
halta raudanvalmistuspaikalta löydettiin jäänteet keskiai-
kaisesta, vesivoimakäyttöiseen masuunitekniikkaan pe-
rustuneesta sulatuslaitoksesta. Hiilianalyysien avulla sen
todettiin olleen toiminnassa 1100-luvun lopulta 1300-lu-
vun lopulle. Löytö kaatoi keralla kumoon aikaisemman
oletuksen, jonka mukaan Saksassa tai Italiassa kehitty-
nyt masuunitekniikka olisi tuotu Ruotsiin 1400-luvulla.
Euroopan vanhin masuunilöytö haastoi myös teoriat ma-
suunin alkuperästä. Entä jos kyseessä olisikin pohjoinen
keksintö! (Magnusson 1997, 31, 41, 43; Hildebrand 1996,
5, 6)

 Arkeologinen sensaatio toi ekomuseolle lisää veto-
voimaa. Se oli kuitenkin muokattava matkailijoita houkut-
tavaan muotoon. Norbergilaiset päätyivät alkuperäistä
löytöä tulkitsevaan, rekonstruktioon, jonka oli määrä pal-
vella sekä tutkimusta että turismia. Hankkeesta haluttiin
kehittää aivan uudenlainen museokohde. Ensin yleisö saisi
osallistua keskiaikaisella tekniikalla tuotettavan museon
rakentamiseen. Museon valmistuttua se voisi osallistua
alkukantaiseen raudan valmistusprosessiin. Läänin ja
valtion museoviranomaiset olivat aktiivisesti mukana pro-
jektin suunnittelussa ja rahoituksessa. Toteutus tehtiin
työllisyystöinä, mutta myös osittain  käsityörakenta-
miskursseina. Nya Lapphyttan vihittiin käyttöön vuonna
1996, kolme vuotta aikataulustaan jäljessä. Raudansula-
tuksessa ei toistaiseksi ole täydellisesti onnistuttu. ( Berg-
dahl-Bulukin 1992, 146 ff.; Andersson m. fl. 1996, 121)

Molemmissa kunnissa toteutettiin 1980-luvun puoli-
välin jälkeen  nopea asuntojen ja palvelujen rakentami-
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nen. Päiväkoteja ja kouluja pystytettiin vauhdilla. Kun-
nallisten työntekijöiden määrä kasvoi tuntuvasti. Karkki-
lassa elinkeinopolitiikka aktivoitui voimakkaasti 1980-lu-
vun lopulla. Työvoima- ja asuntopula vaikeuttivat kuiten-
kin yritysten ja asukkaiden hankintaa. Tämän seurauk-
sena tehdas ja kaupunki perustivat maanomistusyhtiön,
joka osti Kymiyhtiön haltuun jääneet maa-alueet kau-
pungin keskustassa. Ajatuksena oli helpottaa kaavoitus-
ta ja asuntotuotantoa. Mutta koska kaupungilla ei suur-
ten palveluinvestointien jälkeen ollut resursseja asunto-
tuotantoon, rakentaminen teetettiin teollisuuskyläyhtiön
nimissä, vaikka asuntorakentaminen ei kuulunut sen toi-
mialaan. Kaikkiaan yhtiö rakennutti vuoteen 1992 men-
nessä 26 teollisuushallia, 105 asuntoa ja päiväkodin. In-
vestointeihin käytettiin 155 miljoonaa markkaa, joista 110
miljoonaa teollisuuskohteisiin. Tehdyt investoinnit ja ta-
louden yleinen kuumeneminen pudottivat molempien kun-
tien työttömyysluvut lähes nollalukemiin. Asukasmäärät-
kin saatiin nousuun.

 Maailmanratas jumittuu

 1980-luvun jälkipuoliskolla vallitsi molemmissa kunnissa
optimismi. Mutta jo nousukaudella varjot alkoivat tulla
esiin. Perusteollisuuden rakennemuutos oli jatkuvana
mustana pilvenä Norbergin yllä. Karkkilassa lainat lisään-
tyivät, kun teollisuuskylän kasvua vauhditettiin ja sen toi-
mintaa laajennettiin asuntorakentamiseen. Vuonna 1990
nouseva taloudellinen trendi katkesi kuin leikaten.
Matalasuhdanteen jatkuessa yritykset alkoivat mennä
nurin, raha- ja kiinteistömarkkinat romahtivat ja työttö-
myys nousi ennennäkemättömiin lukuihin. Suomessa ja
Ruotsissa lamaa edeltänyt rahamarkkinoiden vapautta-
misvaihe jäi historiaan kasinotalouden nimellä.

Ruotsissa taloudellinen romahdus nosti 20 vuotta op-
positiossa olleet sosiaalidemokraatit takaisin  hallitukseen.
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Norbergissa kävi kuitenkin päinvastoin. Sosiaalidemo-
kraattien lähes 70-vuotinen  yhtäjaksoinen valtakausi kat-
kesi äänestäjien tyytymättömyyteen ja opposition onnistu-
neeseen tekniseen vaaliyhteistyöhön. Valtaan nousivat
vasemmistopuolue ja kokoomus keskustan, kansanpuo-
lueen ja miljööpuolueen tukemana. Opposition silmissä
pitkäaikaisista vallanpitäjistä oli  tullut liian itseriittoisia.
Erityisesti arvosteltiin kalliita rakennusprojekteja. Nya
Lapphyttan koettiin epädemokraattisesti hoidetuksi hank-
keeksi, joka nieli liikaa rahaa, vaikka leijonanosa noin vii-
den miljoonan kustannuksista oli saatu kunnallisen bud-
jetin ulkopuolelta. Kuntatalouden tukalan tilanteen takia
oppositioon jäänet sosiaalidemokraatit eivät voineet kiel-
täytyä yhteistyöstä vaalivoittajien kanssa. Tilanne oli kui-
tenkin sekava ja asioita ratkottiin kysymys kysymyksel-
tä. Useiden haastateltujen mukaan kunnassa on vaaleis-
ta 1994 lähtien vallinnut poliittinen turbulenssi.

Vielä 1980-luvun lopussa Norbergin mallista kirjoi-
tettiin innostuneita lehtiartikkeleita, vaikka se todellisuu-
dessa oli jo muuttunut virkamiestyöskentelyksi. Samaan
aikaan kunnan talous alkoi uhkaavasti lähestyä rajaa, jossa
verotulot eivät enää riittäisi käyttötalousmenoihin. Veron-
korotuksiin ei silti haluttu ryhtyä, koska  kunnallisvero-
äyri (skattekrona) oli jo varsin korkea. Sosiaalidemokraa-
tit halusivat kuitenkin kehittää kuntaa valmistautumaan
paremmin tulevaisuuden varalle. Vuonna 1988 alettiin ke-
hittää  ”Norberg-visiota” (Norbergsvisionen), jonka us-
kottiin jatkavan Norbergin mallin menestystä. Uusi de-
mokratian elävöittämisyritys kangistui kuitenkin nopeas-
ti kunnan sisäiseksi organisaatiouudistukseksi, jonka avul-
la virka- ja luottamusmiehiä pyrittiin motivoimaan ”pää-
määrähakuisesti itseään ohjaavaan” työskentelyyn. Teo-
reettinen ja ylhäältä annettu visio otettiin alusta alkaen
haluttomasti vastaan. Käytännössä se kuivui kokoon Egon
Gröningin kuoltua lento-onnettomuudessa vuonna 1989.
Tämän jälkeen toimintaa yritettiin vielä virvoittaa konsultti-
avulla. Loppusuorallaan kolmivuotinen visio vaihtui ”Nya
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Norberg 92”-ohjelmaan, mutta yhtäkaikki se sai madon-
luvut kuntalaisilta. Ei silti ollut ihme, että jotain yritettiin
tehdä. Lama oli verottanut työpaikkoja kovalla kädellä.
Vuosina 1990-94 Norberg menetti 500 työpaikkaa. Vai-
keudet ovat rasittaneet kunnan taloutta niin, että kunnal-
linen veroäyri (skattekrona) on noussut jo 22,35:een, jol-
la Norberg pääsee maan kalleimpien kuntien ryhmään.
(Bask 1992, 6 ff.)

Myös Karkkilassa laman vaikutukset olivat dramaat-
tisia. 1991 devalvoinnin ja vuotta myöhemmin tapahtuneen
markan kellutuksen seurauksena kaupungin lainakanta
kasvoi yhtäkkiä kestämättömän suureksi. Pelastaakseen
likviditeettikriisiin joutuneen teollisuuskyläyhtiön kaupunki
joutui vuonna 1993 ottamaan vastuulleen valtaosan sen
veloista, yhteensä noin 170 miljoonaa markkaa. Tämä nosti
vuonna 1994 kaupungin lainojen kokonaismäärän 330 mil-
joonaan markkaan. Jokaisella karkkilalaisella oli äkkiä vas-
tuullaan lähes 40 000 markkaa velkaa, jota he itse eivät
olleet ottaneet. Vielä vuoden 1991 lopulla Karkkila oli va-
littu yrittäjäjärjestöjen ja maakuntaliiton järjestämässä kil-
pailussa vuoden yrittäjäkunnaksi6. Tunnustus oli osoitettu
ennen kaikkea uuden kaupunginjohtajan linjaamalle aktii-
viselle talous- ja elinkeinopolitiikalle. Vuotta myöhemmin
kaupunki nousi otsikoihin holtittoman taloudenhoidon peri-
kuvana. Talouskriisiä seurasi demokratiakriisi, joka hui-
pentui kaupunginjohtajan erottamiskiistaan. Prosessin lop-
putuloksena  kaupunginjohtaja istui oikeudessa syytettynä
teollisuuskylän hallituksen puheenjohtajana tehdyistä
virheellisistä ratkaisuista.

Kesällä 1993 Karkkilan kunnallispolitiikka oli jo niin
solmussa, että poliitikot luovuttivat kaupungin asioiden
hoidon konsulteille. Konsulttiyritystä  edustavalle ”muu-
tosjohtajalle” annettiin lähes diktatoriset valtuudet erot-
taa ja palkata työntekijöitä. Kunnan tulevaisuusstrategiaa
muovattiin konsulttivetoisissa keskusteluissa valtion edus-
tajien kanssa. Kesällä 1994 Suomen eduskunta laati
”Lex Karkkilan”, lain, joka salli valtion  puuttumisen krii-
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sissä olevan kunnan hallintoon. Ehdoksi valtion korko-
tukilainalle Karkkila määrättiin laatimaan  vakautus-
suunnitelma, jonka tuli saada sisäasiainministeriön hyväk-
syntä. Muussa tapauksessa valtio puuttuisi kunnan hal-
lintoon. Karkkilalta edellytettiin tiukkaa säästökuuria ja
omaisuuden realisointia. Vakautusohjelman seuraukse-
na kunnan työntekijämäärää supistettiin huomattavasti.
Tuottava sähkölaitos myytiin ja veroäyriä nostettiin, vaikka
jo 1990-luvun alun 17 penniä oli kuntien korkeimpia. Vuon-
na 1996 saavutettiin Suomen ennätys 20 penniin noste-
tulla veroäyrillä. Seuraavana vuonna lukua kaunistettiin
19,75 penniksi. Vuonna 1994 talouden tasapainottami-
nen palautui uuden kaupunginjohtajan myötä karkkila-
laisten omiin käsiin.

Myös Karkkilassa poliittinen turbulenssi  heijastui
vaalituloksiin. Vuonna 1992 se nosti sosiaalidemokraatit
valtaan. Neljä vuotta myöhemmin nämä kokivat kirvele-
vän tappion vastoin muun maan menestystä. Katkera
valtataistelu on synnyttänyt repeämiä puolueissa. Vuon-
na 1985 vasemmistoliiton ja kokoomuksen sopimuksella
virkaan tulleella entisellä kaupunginjohtajalla oli alusta
alkaen vastuksenaan ärhäkkä henkilökohtainen opposi-
tio. Teollisuuskyläyhtiön ongelmat ovat venyttäneet po-
liittisen yhteistyökyvyn äärirajoille. Tilanne on edelleen
konfliktiherkkä. Vuoden1996 vaaleissa sekä kokoomuk-
sen että sosiaalidemokraattien ryhmä hajosi. Samana
vuonna entinen kaupunginjohtaja sai oikeudessa vapau-
tuksen kaikista syytteistä ja nousi vaalien kautta kau-
punginhallituksen puheenjohtajaksi.

1990-luvun alun lama synnytti kulttuurin alueella vas-
tareaktion. Vuosia kestänyt negatiivinen julkisuus valta-
kunnan mediassa sisuunnutti Karkkilan taiteilijat näyttä-
mään, että kaupungin asukkaat eivät alistu häviäjiksi.
Vuonna 1993 vanhoihin tyhjentyneisiin konepajahalleihin
saatiin houkuteltua Suomen Taiteilijaseuran suuri vuosi-
näyttely. Sen rinnalle järjestettiin karkkilalaisten ammat-
titaiteilijoiden yhteistyöllä koko kesän mittainen ”Kulttuuri-
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tehdas”-tapahtuma, joka koostui taidenäyttelystä, sekä
konsertti- ja elokuvasarjasta. Taidetapahtumien nosteella
saatiin julkisuuteen tietoa vanhasta suojellusta tehdas-
miljööstä ja menestyvästä vientiteollisuudesta vastamyr-
kyksi lamaannuttaville talous- ja skandaaliuutisille. Oleel-
lista oli, että valtaosa taideteoksista aina elokuvia ja sä-
vellyksiä myöten oli karkkilalaista alkuperää. Kesällä 1995
konepajatilossa  järjestettiin valtakunnallinen erikois-
museoiden näyttely ”Ihme ja kumma”. Karkkilan Työ-
väennäyttämö oli samaan aikaan rakentanut jokirantaan
vanhan emalilaitoksen kupeeseen suurimuotoisen ”Ka-
levala”-produktion, jota oli edeltänyt tanssiproduktio ”Las-
ten Kalevala”. Kesän lopulla tehdasalueella pidettiin vielä
kansainvälinen poikkitieteellinen tiedesymposium ”Crisis,
Chaos or Challenge”,  joka käsitteli vanhojen teollisuus-
yhteisöjen problematiikkaa. Sen yhteydessä oli myös run-
saasti kulttuuritilaisuuksia.

Tulevaisuus haussa

Keskustelua  kriisikunnista käytiin myös Ruotsissa. Kaa-
vaillut toimintamallit ovat hyvin samansuuntaisia kuin
Suomessa, aina pakkotoimiin asti. Kriisikuntasäännösten
valmistelussa korostettiin erityisesti, että ilmaista rahaa
ei ole jaossa. Mikäli valtio sijoittaa rahaa, on jokainen
kruunu maksettava takaisin (Jerkert 1996). Molemmis-
sa maissa valtiovalta pitää tarkasti huolta, ettei vaaralli-
sia ennakkotapauksia pääse syntymään (vrt. Hänninen
1996, 27). Karkkila ja Norberg eivät kuitenkaan ole syyl-
listyneet keinotteluun. Ne ovat valtion suojeluksessa har-
joittaneet yleisesti hyväksyttyä, työllistävää elinkeino-
politiikkaa, jolla ne ovat pyrkineet paikkaamaan teollisen
rakennemuutoksen  aiheuttamia vaurioita. Karkkilan
kohdalla valtion asenne tuntuu lähes ironiselta, sillä teol-
lisuuskylän kovimmassa kasvuvaiheessa  sen  hallitukses-
sa istui neuvonantajana myös valtiovallan edustaja.
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Vaikea taloudellinen tilanne on pakottanut kunnat tiu-
kalle tehokkuuslinjalle. Palvelutuotannossa on käynnis-
tetty radikaali rakennemuutos, jonka seurauksena harven-
tuneelta työntekijäjoukolta edellytetään yhä suurempaa
sisällöllistä ja laadullista panosta. Tehokkuustavoite nä-
kyy selkeästi kuntien työntekijämäärän vähentymisenä.
Norbergissa työntekijöiden määrä on pudonnut noin 85
%:iin vuoden 1992 huippulukemista, Karkkilassa on jäl-
jellä vain 65 % entisestä vahvuudesta.

Norbergissa kunta on ylivoimaisesti suurin työnan-
taja. Seuraava on 90 henkeä työllistävä Karlbenningin
saha, jonka lisäksi kunnasta löytyy puolisenkymmentä 30
työntekijän yritystä. Lopuista noin 300 pienyrityksestä
suurin osa on yhden tai kahden hengen yrityksiä. Nor-
bergin pelastuksena ovat olleet naapurikunnissa sijaitse-
vat menestyvät teräs- ja konepajateollisuuden vientiyri-
tykset. Niiden tarjoamat työpaikat ovat yhdessä aktiivi-
sen työllisyyspolitiikan kanssa pitäneet työttömyyden
1990-luvulla 14% tuntumassa. Viime vuoden (1997) lu-
vuissa näkyy jo laskua. Kuntaan on kuitenkin vaikea saa-
da korkean teknologian yritysten tarvitsemaa koulutet-
tua väkeä. Elinkeinotoiminnan kehittämistä vaikeuttaa
myös rautatieliikenteen lopettaminen. Örebro–Gävle-lin-
jan junat tosin pysähtyvät Karlbenningissä, mutta sinne
on keskustasta matkaa yli 10 kilometriä. Linja-autoliiken-
nekin on varsin rajattua. (Andersson m. fl. 1996, 117,118)

Karkkilan suurin työnantaja on noin 480 henkilöä
työllistävä Santasalo-JOT- konserni, joka 1980-luvulla osti
Högforsin tehtaan. Useaan maahan laajentuneen yhtiön
veturina on  teollisuusvaihdetehdas, jonka tuotannosta 80
% suuntautuu vientiin. Vuonna 1996 yhtiö siirsi Helsin-
gissä sijainneen pääkonttorinsa uuden vaihdetehtaan kyl-
keen rakennettuun konttorisiipeen. Toiseksi suurin työn-
antaja on kaupunki. Kolmantena on noin 140 henkeä
työllistävä Helvar Oy, joka valmistaa valaisinkuristimia
Euroopan markkinoille. Lisäksi löytyy puolisenkymmentä
runsaan 50 hengen yritystä. Karkkilan lähes 400 yrityk-
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sestä reilusti yli puolet on pieniä. Metalliteollisuuden osuus
on dominoiva,  laskentatavasta riippuen 60-80 %.

Useista menestyvistä teollisuusyrityksistä huolimat-
ta Karkkilan työttömyys on pysynyt korkeana. Vuoden
1990 2 %:sta heilahdettiin yli 20 % huippulukemiin 1994.
Teollisuudessa alkanut elpyminen on laskenut luvun 14
% tuntumaan. Karkkilan ongelmana on erityisesti pitkä-
aikaistyöttömien suuri määrä sekä ammattitaitoisen ja
koulutetun työvoiman puute. Elinkeinoelämän usko kau-
punkiin näyttää kuitenkin palanneen. Työpaikkojen mää-
rä lähti nousuun jo vuonna 1994. Viimeisenä kolmena
vuonna on edetty noin sadan työpaikan vuosivauhtia ja
tänäkin vuonna on lisäystä odotettavissa. Ehkä voitaisiin
varovasti ounastella, että aikaisempi, tosin erittäin kal-
liiksi käynyt elinkeinopolitiikka alkaa vähitellen tuottaa
tulosta. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on nopeasti
kasvanut ja lähenee jo 90%. Tämä yhdessä rakennus-
alan hiljenemisen kanssa on ratkaisevasti vähentänyt
työssäkäyntiä pääkaupunkiseudulla. Kun pendlaajien
huippuluku 1990-luvun alussa oli 1400, nyt muualla töis-
sä käy enää nelisen sataa henkeä. Lisäksi kuntaan saa-
puu töihin päivittäin noin pari sataa henkeä muualta.
Väkiluvun pieneneminen on pysähtynyt, mutta kaupun-
gin velat ja maine eivät selvästikään houkuttele uusia
asukkaita. Vaikka Karkkila on jo maksanut pois vanhoja
velkojaan noin 100 miljoonaa markkaa, se on joutunut
ottamaan tilalle valtion korkotukilainaa 37 miljoonaa mark-
kaa. Velkaa on jäljellä vielä 227,6 miljoonaa, yli 26 000
markkaa jokaista asukasta kohden. Kovatahtinen laino-
jen maksu ja vyön kiristys ovatkin kaupungin arkipäivää
pitkälle seuraavalle vuosituhannelle.

Myös Norberg joutuu tasapainottelemaan talouten-
sa kanssa. Viime vuosina asukasmääräkin on kääntynyt
hienoiseen laskuun. Molemmissa kunnissa etsitään kai-
kin voimin selviytymislääkkeitä. Karkkilassa luotetaan
edelleen perinteiseen teollistamispolitiikkaan. Norberg
näyttää antaneen tässä suhteessa periksi ja tyytyneen
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osaansa ”esikaupunkina”, josta käydään muualla töissä.
Norbergin tulevaisuuden toiveet suuntautuvat tutkimuk-
seen ja koulutukseen. Kunnianhimoisena ajatuksena on
rakentaa Norbergista teollisuushistoriallinen kohtaamis-
paikka, jonne teollisen perinnön hoidon ja tutkimuksen
osaaminen keskittyisi. Verkkoja on jo viritelty korkea-
kouluihin ja tutkijamaailmaan. Myös läänin viranomaiset
on saatu mukaan hankkeen kehittelyyn. Karkkilassakin
on etsitty yhteyksiä korkeakoulumaailmaan. Asialla on
ollut JOT-yhtiöiden vetämä vientiyritysten rypäs, joka on
perustanut yhteisen koulutusorganisaation. Pyrkimykse-
nä on kouluttaa alueen pkt-yrityksiä laatujärjestelmien
omaksumiseen ja tarvittaessa toimia tulkkina näiden ja
tiedeyhteisön välillä. Tänä vuonna käynnistyvä toiminta
tähtää osaavan ja joustavan alueellisen alihankintaver-
koston luomiseen.

Molempiin kuntiin halutaan houkutella lisää veron-
maksajia. Ponnistelut on ensisijaisesti kohdistettu elin-
keinopolitiikkaan. Koulutusmahdollisuuksien puute ja
yksipuolinen työpaikkarakenne ovat kuitenkin tehokas
jarru positiiviselle asukaskehitykselle. Laajaa selvitystä
kunnan vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty.
Ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen kiinnostaa
harvoja. Erityinen ongelma on asuntokysymys. Molem-
missa kunnissa on liikaa korkeasuhdanteen aikana ra-
kennettuja heikkotasoisia asuntoja, laadukkaista asunnois-
ta taas on pula. Mm. suuri osa Karkkilan teollisuuskylän
rakennuttamista asunnoista seisoo tyhjillään. Norbergissa
on jopa keskusteltu tiettyjen vuokrakerrostalojen purka-
misesta.

Paikallisuus ja kulttuuri voimavarana

Vaikeuksista huolimatta molempien kuntien väestömää-
rä on pysynyt yllättävän vakiona. Selityksiä lienevät juur-
tuminen kotiseutuun, omakotivaltainen rakennuskanta,
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kaunis luonto ja kohtuullinen palvelutaso. Entä kun ny-
kyiset, paikkakunnalle solidaariset ikäluokat väistyvät?
Onko kunnissa silloinkin vielä asukkaita? Teollisuustyö-
paikat eivät kykene pitämään nuoria paikkakunnalla. Jo
nyt on nähtävissä tiettyä aliedustusta nuorten aikuisten
ja yliedustusta vanhusten ikäluokissa.

Anssi Paasi sanoo aluejärjestelmien, alueiden ja nii-
den identiteettien olevan sosiaalisia, poliittisia ja kulttuu-
risia konstruktioita, jotka elävät niihin liittyvissä sosiaali-
sissa käytännöissä ja diskursseissa. Laajoihin aluetasoihin
liittyy runsaasti symbolisia merkityksiä, kun taas paikalli-
sella tasolla maisemat, sosiaaliset verkostot ja erilaiset
materiaaliset rakenteet ovat konkreettisemmin läsnä.
Tutkimuksissa on havaittu suomalaisten edelleen yleisesti
identifioituvan vahvasti  kuntatasoon. (vrt. Paasi tässä
teoksessa) Kysymys ei välttämättä ole vanhakantai-
suudesta tai jälkeenjääneisyydestä. Ehkä nomadius ym-
märrettynä paikkaan kiinnittymättömyytenä ei olekaan
lisääntynyt siinä määrin kuin on oletettu, vaan kyseessä
on uudenlainen päämäärätietoinen  liikkuvuus. Ennen
paikallisyhteisöön synnyttiin, nyt se voidaan valita ja sitä
voidaan halutessa myös vaihtaa.

Yhteisöille niiden erityislaadun ja erottuvuuden säi-
lymisestä saattaa muodostua kohtalonkysymys. David
Harveyta tulkiten yrittäjäkaupungin ja sen taustalla ole-
van uuden postmodernin yhteiskuntamuodon perustana
on voimistuva paikkakuntakilpailu, johon liittyy uusien
kuntakoalitioiden mahdollisuus (Vartiainen 1993). Poh-
joismaissakin paikkakunnista on alettu muokata myynti-
tuotteita. Kuntien elinkeinoasiamiehet rakentavat mai-
nostoimistojen kanssa mielikuvia, joiden keskeisenä teh-
tävänä on houkutella yrityksiä, pääomia ja asukkaita paik-
kakunnalle. Avainkysymys on, löytyykö näiden konstru-
oitujen imagojen takaa tai rinnalta myös aitoa paikalli-
suutta ja omaleimaisuutta, joka pystyy sitomaan ihmiset
paikkakuntaan? Erityisesti elinkeinopoliittisia kehitysoh-
jelmia luotaessa olisi syytä kartoittaa, mitkä kaikki tekijät
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voivat olla tässä suhteessa merkityksellisiä, ettei juuri niitä
vahingossa siivottaisi pois menevää ilmettä tavoiteltaessa.

Voidaanko  Karkkilan ja Norbergin tapauksessa ”pai-
kan henkeä” hyödyntää vahvuustekijänä? Teollinen mil-
jöö on epäilemättä vetovoimatekijä,  jos sitä  osataan
käyttää. Norbergissa miljöön matkailuarvo on oivallettu.
Liittyminen ekomuseoon on laajentanut kuntaan suun-
tautuvaa matkailua ja luonut uusia työpaikkoja. Vuonna
1996 Norberg oli läänin ainoa kunta, jossa matkailijamää-
rät nousivat.  Karkkilassa elävä ruukkimiljöö, museot ja
kulttuuritapahtumat tuovat kävijöitä, mutta matkailu-
toiminnan kehittämistä haittaa majoitustilojen puute. Uu-
sin hanke on tehdasalueen vanha masuuni, jota museo-
viraston johdolla kunnostetaan siten, että rakennelman
toiminta tulisi ymmärrettäväksi. Projektin yhteydessä ai-
otaan myös tyhjentää Rautamäen vanhat kaivoskuilut,
jotta matkailija pääsisi seuraamaan malmin reittiä maan
uumenista masuunin kautta tehtaaseen.

Asukkaiden hankkimiseksi kuntien kannattaisi ehdot-
tomasti suunnata voimavarojaan kaupunkikuvan kehit-
tämiseen. Useiden tutkimusten mukaan asuinympäris-
tön viihtyisyys ja omaleimaisuus on tärkeä tekijä asuin-
paikkaa valitessa. Kunnilla pitäisi olla palveluksessaan
pätevä virkamies, joka loisi linjoja kaupunkikuvan hoidolle
ja rakennusvalvonnalle sekä aivan konkreettisesti aut-
taisi asukkaita rakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Esi-
merkiksi keskustan vanhoille laajoille omakotialueille kan-
nattaisi laatia  innostavia kunnostusohjeistoja. Vanhojen
ympäristöjen aitouden vaaliminen lisää niiden vetovoi-
maa ja nostaa niiden arvoa.

Teollisuusperinnön vaalimisella voidaan houkutella
asukkaita, jopa yrityksiä,  se on jo  koettu paikkakunnilla.
Mutta osataanko aikaisempia kokemuksia hyödyntää?
Suojelukaavoista ja museaalisista hankkeista huolimatta
rakennetun ympäristön hoitoa kokonaisuutena ei mielletä
tärkeäksi. Puutteellisen valvonnan ja opastuksen seurauk-
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sena vanhojen rakennusten ominaislaatu  vähitellen hä-
viää korjausten alle. Lasikuitutapetit, levytykset ja lateksi-
maalit ovat edelleen korjausrakentamisen arkipäivää.
Uusissa rakennuskohteissa suunnitelmat ja urakat kilpai-
lutetaan niin halvoiksi, että lopputulokseksi saadaan vain
standardiratkaisuja.

Molemmissa kunnissa on selvä ero museaalisten
paraatiratkaisujen ja arkikäytännön välillä. Houkuttele-
va ympäristö ei kuitenkaan muodostu vain historiallisista
herkkupaloista. Norbergilla on teollisuushistoriallisen
kohtauspaikan toteuttamisen yhteydessä erinomainen ti-
laisuus lisätä kaupunkikuvansa kiinnostavuutta. Tämä
kuitenkin edellyttää fyysisiä ratkaisuja, jotka luovalla ta-
valla nivoutuvat kunnan erityislaatuun. Ei uudisrakenta-
mista vaan vanhan hyödyntämistä, kaupunkikuvan hyvi-
en puolien korostamista ja eheyttämistä!

 Miljöö on resurssi, jota ei kummassakaan kunnassa
ole hyödynnetty loppuun asti. Karkkilassa ei ole edes
yhtään rakennetun ympäristön hoitoon koulutettua vir-
kamiestä. Jos kuntien vetovoimaa tosissaan halutaan
kehittää, on lyhytnäköistä säästää suunnittelussa. Kysy-
mys nivoutuu yleisesti kulttuuriin ja sen arvostukseen.
Valitettavan usein kulttuuri mielletään vain juhlatilanteisiin
liittyväksi ja se suljetaan kokonaan pois arkipäivän rat-
kaisuista. Lars Erik Lärnemark kuvailee sattuvasti Nor-
berg-mallin aikaista euforiaa ja sen jälkeistä paluuta ar-
keen. Hän muistuttaa kulttuurin suuresta merkityksestä
asukkaiden pitämisessä paikkakunnalla sekä vaatii
kulttuurityöntekijöille oikeutettua tunnustusta ja edes
murto-osaa siitä taloudellisesta ja henkisestä tuesta, joka
niin itsestäänselvästi annetaan muulle elinkeinotoimin-
nalle. (Lärnemark 1994, 117-119) Sekä Karkkilassa että
Norbergissä asuu runsaasti kulttuurin parissa työskente-
leviä ihmisiä. Heidän luovuutensa ja idearikkautensa voi-
taisiin kytkeä paljon nykyistä tehokkaammin kunnan ke-
hittämisen arkipäivään.
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Epilogi

Karkkilan ja Norbergin asukkaille kriisi on ollut jokapäi-
väistä todellisuutta yli 20 vuotta. Kunnissa ei kuitenkaan
ole  jääty toimettomana odottamaan, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan. Norbergin selviytymismalli on ollut asukas-
keskeinen ja demokratiaa laventava, Karkkilan yritys-
keskeinen ja virkamiesvetoinen. Erilaiset strategiat näyt-
tävät kuitenkin johtaneen varsin samankaltaiseen loppu-
tulokseen. Kuntien sinnikkäiden selviytymisponnistelujen
vertailu herättääkin monenlaisia kysymyksiä. Onko kai-
killa taloudellisilla ja kulttuurisilla panostuksilla tosiasias-
sa vain siirretty ongelmia eteenpäin, ostettu jatkoaikaa?
Kuinka paljon tähänastiset saavutukset ovat lopultakin
olleet joidenkin tulisielujen ja visionäärien varassa? Jak-
savatko asukkaat loputtomasti ylläpitää ”talvisodan hen-
keä” vai väsyykö rintama, kun asemasotavaihe näyttää
päättymättömältä? Eikö esimerkiksi kulttuuriharrastusten
pitäisi olla normaalia, hyvään elämään ja ihmisen oikeuk-
siin kuuluvaa toimintaa, eikä kriisin torjuntaa? Toisaalta
voidaan pohtia, mitä olisi tapahtunut jos kunnissa oltaisiin
menetelty toisin. Mikä Karkkilan väkiluku olisi nyt, jos
kunta olisi valinnut vähemmän riskialttiin strategian tai
jos mitään ei olisi tehty! Kuntien tarinat osoittavat ha-
vainnollisesti, etteivät pienet köyhät paikkakunnat selviydy
pelkän oman avun tai yrittämisen turvin. Kysymys kasvu-
vyöhykkeiden ulkopuolisten kuntien tulevaisuudesta on-
kin ennen kaikkea poliittinen. Tahdotaanko niiden selviy-
tyvän? Puretaanko aluepoliittinen tukijärjestelmä ja an-
netaan markkinavoimien valita nousijat ja putoajat, vai
pystyykö pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tuotta-
maan jonkinlaisen välittävän mallin, jossa perinteinen
valtio-ohjaus ja vapaa taloudellinen kilpailu täydentävät
ja säätelevät toisiaan?
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Viitteet

1Karkkilan teollisuuden historiaa ja uudiskäyttöä koskevat osat
perustuvat omiin aikaisempiin tutkimuksiini, ellei toisin
mainita. (Valpola 1991; 1996; 1998)

2 Huom! Kauppala ja maalaiskunta yhdistyivät taas vuonna
1969, jolloin Karkkilasta tuli kaupunki.

3 Tiedot on saatu ja niiden ajankohtaisuus on tarkistettu kun-
tien asianomaisilta viranhaltijoilta sekä arkistolähteistä. Li-
säksi on haastateltu lukuisia henkilöitä molemmissa kunnis-
sa.

4 Sana eko ei tässä liity ekologiaan, vaan sillä viitataan koko-
naisvaltaiseen toimintaan. Vrt. kreikan taloa tarkoittavaa
sanaa oikos ja sen johdannaista oikonomia (taloudenpito).

5 Nimi Högfors lienee annettu ruukille läheisen kosken mu-
kaan, kuten Karkkilankin tapauksessa.

6 Kansallisessa sarjassa Karkkila pääsi jaetulle toiselle tilalle ja
sai lisäksi kunniamaininnan.
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KAMPPAILU IDENTITEETISTÄ

Oletan jokaisella olevan
omituisuutensa
mutta esiintymällä
normaalina
maailman
silmissä
he kadottavat ne
ja siten
tuhoavat
kutsumuksensa

Olen säilyttänyt omani
ja uskon
niiden rikastuttaneen
olemassaoloani
(Charles Bukowski)

Bukowski kirjoittaa tässä runossa elämänmuodosta,
joka pakenee maailman normalisoivaa katsetta. Jo-

kainen substantiivi on tarkoin valittu. Hän ei puhu siitä
kuinka olla uskollinen itselleen tai kuinka toteuttaa omaa
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itseään. Mitään samaksi tunnistettavaa identiteettiä hän
ei ylistä. Hän puhuu erityisestä kutsumuksesta: muodon-
muutosten liikkeestä, joka rikastuttaa olemassaoloa eris-
kummallisuuksineen. Ehkäpä hän kuvaa elämän järjes-
tyksen välissä polveilevaa pakoviivaa, jota seuraamalla
voi tulla ’toiseksi’.

Bukowski ei tarkoituksella puhu identiteetistä. Iden-
titeetillä tarkoitetaan lähinnä samana pysymisen tilaa tai
tosiasiaa. Identiteetillä kuvataan siis itsenä olemisen ti-
laa: pysyvyyttä, samuutta, ykseyttä, yhtäläisyyttä. Nyt-
temmin käsitys universaalista, eheästä, sisäistyneestä,
yksilöidystä subjektista on pirstoutunut. Huomion kiinnit-
täminen tähän subjektia koskevien näkemysten pirstou-
tumiseen on aika yllätyksetöntä. Sen sijaan subjektia
koskevien näkemysten pirstoutumisen ja käyttäytymisen
hallinnoinnin yhteys on pohdinnan arvoinen asia. Kyse
on hallintamentaliteetin vaihdoksesta. Kysymys identi-
teetistä korostuu, kun vakiintuneet näkemykset menet-
tävät uskottavuuttaan. Käyttäytymisen hallinnoinnin kan-
nalta identiteettiä koskeva kysymys on kyllä aina ollut
keskeinen. Väestön hallinnointi edellyttää henkilöllisyy-
den tunnistamista, kohteiden identifiointia. Henkilökoh-
taista identiteettiä voikin pitää erityisenä elämän järjes-
tämisen inhimillisenä muotona. (Luckmann 1983, 71)

Tunnustamisen pakko

Kaikenlainen puhe identiteetistä vyöryy nykyisin yli äyräi-
densä. Sitä käydään kaikissa ihmistieteissä ja siitä voi-
daan lukea niin virallisista kuin epävirallisista raporteista,
selosteista, mietinnöistä, ohjelmista, puhumattakaan leh-
distä. Nykyinen hallintamentaliteetin, instituutioiden ja eet-
tisten periaatteiden uudelleenjärjestämisen käymistila kiih-
dyttää tätä keskustelua. Silti mistään upouudesta puhun-
nasta ei ole kyse, pikemminkin pitkään vaikuttaneesta
tunnustuksellisesta rituaalista. Miten sitten tunnustami-
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sen tekniikat toimivat? Miten tunnustuksia nykyisin vaa-
ditaan? Kyse on eetoksesta, joka toimii elämän säilyttä-
misen ja ylläpitämisen nimissä. (Foucault 1990, 138) Sen
mukaan hyvinvointi, onnellisuus, menestys edellyttävät
ihmisten osallisuutta siten, että ’kaikki yhdessä ja kukin
erikseen’ (Foucault 1981) käyttävät kykynsä hyväksi
normatiivisen järjestyksen vahvistamiseksi. Tämä edel-
lyttää vallankäyttöä, joka toimii kehämäisesti ja kerran-
naisvaikutusten kautta. Se edellyttää, että ihmiset tun-
nustavat ’keitä ovat’, yksilöivät identiteettinsä. Tätä vaatii
vallan talous. Mikäli taasen ihmiset kieltäytyvät tunnus-
tamasta ’keitä ovat’, vallankäytön hallinnoivat instituuti-
ot helposti jumiutuvat – olipa sitten kyse oikeuslaitoksesta,
perheestä, terveys- ja sosiaalitoimesta, opetustoimesta.
(Foucault 1978, 126-127) Juuri instituutiot tai institutio-
naaliset sommitelmat vaativat meitä tunnustamaan ja
tunnistamaan identiteettimme. Instituutioilla viitataan täs-
sä organisoitumisen tasoon, jolla moninaiset erityisosaa-
mista soveltavat teknologiat muokkaavat ja järjestävät
ihmisten elämistä ja kanssakäymistä määrättyjen hallin-
noivien tavoitteiden – kuten vastuullisuuden, kurinalai-
suuden, säntillisyyden – mukaisiksi sommitelmiksi. (Rose
1996, 152-153)

Institutionaalinen ote

Identiteettimääritykset ovat kuin kitti, joka pitää institu-
tionaalisia sommitelmia koossa. Näiden sommitelmien
työstämiseen tarvitaan myös kognitiivisia välineitä.
(Douglas 1987, 67) Tiedontuotanto ja institutionaalinen
sommittelu ehdollistavat toisiaan. Ajatus että institutio-
naalisia sommitelmia voitaisiin tarkastella niistä riippu-
matta, esimerkiksi puhtaan teorian tasolla, on pelkkä ku-
vitelma. Jokainen voi toki etsiä pakoviivaansa sommitel-
mien välistä, mutta jossakin kohdassa ne välttämättä leik-
kaavat. Tässä leikkauskohdassa identiteettivaatimus esi-
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tetään jälleen ja sen voi välttää vain naamioitumalla.
Mary Douglas katsoo, että instituutiot jäsentävät iden-

titeettiä määrittämällä samuutta analogioiden, lajittelujen,
luokittelujen, metaforien avulla. Tieteen kieli taasen pyr-
kii erottautumaan niistä koskaan siinä täysin onnistumat-
ta. Hänen mukaansa tieteelliset käytännöt eivät ole kos-
kaan siinä määrin instituutioista riippumattomia, että ne
takaisivat näkökulman, josta institutionaalisia luokitteluja
voitaisiin lukea kuin ’taaksejäänyttä elämää’. (Douglas
1987, 55-56) Mutta kuinka voidaan paljastaa miten ajat-
telumme on instituutioiden otteessa?

Instituutiot ehdollistavat ajatteluamme, jonka avulla
voimme muuttaa instituutioita. Kyseessä on kehäprosessi:
“Tällä tavoin nimiä vaihdetaan ja näin ihmisiä ja asioita
rukataan uudelleen, jotta he sopisivat uusiin kategorioihin.
Ensinnäkin ihmisiä houkutellaan esiin lokeroistaan kuvaa-
malla uusia mahdollisuuksia harjoittaa tai välttää kont-
rollia. Sitten he muokkaavat uudenlaisia instituutioita, ja
instituutiot asettavat uusia nimilappuja, ja nimilaput teke-
vät uudenlaisia ihmisiä. Seuraava askel ymmärtää sitä
kuinka ymmärrämme itseämme olisi luokitella instituuti-
oiden lajeja ja niiden tyypillisesti soveltamia luokittelun
lajeja.” (Douglas 1987, 108) Niinpä “(l)uokittelutyylien
luokittelu voisi olla oiva ensiaskel ajatella systemaatti-
sesti määrättyjä päättelytyylejä. Se haastaisi institutio-
naalisen ajattelutapamme suvereniteettia. Luokitteluun
kohdistuva vertailu yhteiskunnassamme muuten tapah-
tuvien asioiden osoittimena avaa pienen pakoaukon
itseviittauksen kehällä.” (Douglas 1987, 108-109) Mary
Douglasin mielestä kulttuuriteoria siis tarjoaa eräänlai-
sen meta-analyysin mahdollisuuden eritellä ajattelun in-
stitutionaalista ehdollistamista luokittelun tyylejä luokitte-
lemalla. Tämä toki viittaa instituutioiden delegitimointiin,
luokittelujen dejustifiointiin ja analogioiden denaturali-
sointiin.
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Lajittelun politiikka ja
luokittelun politiikka

Ajattelun institutionaalista ehdollistamista tarkastellessaan
Mary Douglas pitää silmämääränään yhtäältä rationaa-
lisen valinnan teoriaa ja toisaalta funktionalistista teori-
aa. (Douglas 1987, 18-19, 43) Hän ei suinkaan aseta
tehtäväkseen näiden vastakkaisten lähtökohtien välittä-
mistä. Pikemminkin hän tuntuu kysyvän, miten näiden
näkökulmien vastakkainasettelua voisi pitää yhtenä kes-
keisenä metaforisena projektiona, jolla ajattelua ehdol-
listetaan. Nämä metaforiset projektiot toimivat kuten ins-
tituutioita oikeuttavat analogiat, jotka otetaan luonnosta.
(Douglas 1992, 241-243) Tieteelliset käytännöt ovat ne-
kin institutionaalisesti ehdollistuneita pyrkiessään perus-
telemaan itseään vetoamalla näihin metaforiin. Metafo-
rien voi sanoa toimivan eräänlaisina ’perustanlaskennan’
välineinä, joita ei tarvitse lähemmin perustella. Jäsen-
tämällä sen tilan, jossa luokittelut tapahtuvat, metaforiset
projektiot kuvastavat institutionaalisten sommitelmien
omia jäsennysperiaatteita.

Luokittelutyylien luokittelu viittaa ’julkisen tiedon’
muodostumiseen, joka on kollektiivinen teko. Mary Doug-
las vertaakin tietojärjestelmän luomista kollektiivisen
hyödykkeen tuottamiseen. (Douglas 1987, 45) Häntä kiin-
nostaa erityisesti se sidos, joka yhdistää määrätyn tiedon
järjestelmän tiettyyn tilivelvollisuuden järjestelmään.
Hänen mukaansa “yhteisön muiden jäsenten vaatiminen
tilille on tärkeimpiä tehtäviä, mihin tietoa tarvitaan (ja mitä
varten sitä ylipäänsä etsitään).” (Douglas 1992, 240)
Tämä kysymyksenasettelu paljastaa, että hän on kiin-
nostunut identiteetin pohdinnasta itsen hallinnan ja mui-
den hallinnan välisen suhteen kannalta, siis ’totuuden
politiikasta’. Kysymyksenasettelu  muistuttaa genealogi-
sesta näkökulmasta. Mary Douglas puhuukin siitä, kuin-
ka kaksi pyrkimystä, toinen intellektuaalinen ja toinen
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sosiaalinen, ehdollistavat toisiaan. Hän tarjoaa esimer-
kin: “Kamerunin Bamendan miehillä oli tapana jättää kaik-
ki raskaat maataloustyöt naisten tehtäväksi sillä perus-
teella, että vain naiset ja Jumala saivat pellot kasva-
maan.” (Douglas 1987, 64) Esimerkki kuvaa hyvin sitä
suhdetta, mikä vallitsee “itsemme tietämiseen kohdistu-
vien totuusmuotojen ja itsemme ja toisten käyttäytymi-
sen muokkaamiseen kohdistuvien käytäntömuotojen vä-
lillä.” (Dean 1996, 221)

Miten sitten Douglas erittelee identiteetin muodos-
tumista ’totuuden politiikan’ näkökulmasta? Vastaukseksi
ei riitä sen pohdinta kuinka samanlaisia luokitellaan. Tätä
ennen “(m)eidän täytyy selittää kuinka kaksi asiaa (jota-
kin) tulee luokitelluksi yhteen. Kuinka siis samanlaisten
asioiden luokkia jäsennetään.” (Douglas 1992, 244) To-
tuuden politiikan tai identiteetin politiikan näkökulmasta
onkin erotettava toisistaan kaksi kysymystä: luokittelu ja
luokkien lajittelu. Tästä syystä voisi puhua luokittelun
politiikasta ja lajittelun politiikasta.

Lajittelun politiikka on ensisijainen luokittelun poli-
tiikkaan nähden: mallikuvien avulla tapahtuva ajattelun
institutionaalinen ehdollistaminen on ensisijaista metafo-
rien avulla tapahtuvaan ehdollistamiseen nähden. Malli-
kuvallistaminen (exemplification) on lajittelun politiikan
keino: “(k)yse on kommunikaation ensisijaisesta muodos-
ta, joka ei perustu kuvailuun. Esineiden tai asioiden luo-
kan otos ei kuvaa luokkaa. Otos ei ole jonkin muun kuva:
se on yksinkertaisesti esimerkki.” (Douglas 1992, 244)
Mallikuvat viittaavat vain itseensä. Ne tavallaan asetta-
vat itsensä identiteettinsä esikuvaksi. Niiden ei edes tar-
vitse olla kielellisesti muotoiltuja. Vaikka mallikuvat viit-
taavat vain itseensä, ne eivät suinkaan viittaa kaikkiin
ominaisuuksiinsa. Se, mihin kulloinkin viitataan, on opit-
tava. Mallikuvat ovat kollektiivisesti jäsenneltyjä ja kol-
lektiivisesti sovittuja. Ne ylläpitävät kollektiivisia usko-
muksia ja toimintataipumuksia, jotka ovat iskostuneet
käyttäytymisen sääntöihin. Käyttäytymistä ohjaamalla ne
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samalla lujittavat ajattelun institutionaalista otetta tili-
velvollisuuden mielessä. (Douglas 1992, 244-252)

Miten sitten jokin asia tai ominaisuus tulee valituksi
ja muokatuksi tietyn luokan mallikuvaksi ja lajittelun kri-
teeriksi, joka toimii samanlaisuuden määrittäjänä? Vas-
taus ei löydy yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta, jos-
sa vaihdetaan merkityksiä. Siinähän jo oletetaan puhu-
van toimijan ja tulkitsevan käytännön olemassaolo, jonka
mahdollisuus tässä pitäisi osoittaa. Huomio on kiinnitet-
tävä puhuntakäytäntöjen ’kommunikatiivisiin ehtoihin’.
Mary Douglas haluaakin sijoittaa mallikuvien valinnan
notaatiojärjestelmien yhteyteen. Hän tavallaan siirtyy
interaktioanalyysin tasolta transaktioanalyysin tasolle.
Tästä näkökulmasta katsottuna instituutiot ovat monimut-
kaisia informaation kulkuteitä, ja niiden toimivuutta voi-
daan tarkastella kommunikaatiokanavien tehokkuuden
kannalta. (Douglas 1987, 112) Mallikuvien valintaa kol-
lektiivisen toiminnan tuotteina voisi esimerkiksi eritellä
transaktiokustannusten näkökulmasta, jonka mukaan “on
kaikin tavoin edullista yhdessä yrittämällä saada perus-
tavat analogiat toimimaan, kun taas yksin toimiminen
oman lipun alla tuottaa hyvin vähän tulosta.” (Douglas
1987, 55) Notaatiojärjestelmän kehittäminen auttaa ni-
menomaan kommunikaation tehostamisessa. Tämä taa-
sen edellyttää yksikäsitteisten mallikuvien, notaatio-
järjestelmän vaatimukset täyttävien ’tyyppien’ luomista.
Tällaiset mallikuvat toimivat analogioiden tavoin.

Notaatiojärjestelmän toiminta voi selittää mallikuvien
valintaa kommunikaation tehostamisen näkökulmasta.
Kyse on toistettavuuden ja tulkinnallisten vaihtoehtojen
rajaamisen vaatimuksesta. (Douglas 1992, 248) Tämä
tekee samalla mahdolliseksi toiminnan ja vaikuttamisen
kaukaa. Transaktiossa onkin kyse ’toiminnasta kaukaa’.
Douglas asettaa sen vastakkain lähellä tapahtuvan kom-
munikaation, siis vuorovaikutuksen, kanssa. Mallikuvien
valintaa ohjaava toistettavuuden vaatimus pyrkii käyt-
täytymistä koskevan epävarmuuden minimointiin ja tili-
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velvollisuuden vahvistamiseen. Notaatiojärjestelmän tuot-
tamat mallikuvat toimivat performatiivisesti toiminta-
valmiuksia ehdollistamalla, oman ja muiden käyttäytymi-
sen ennakoitavuutta ja toistettavuutta vahvistamalla. Näin
tapahtuu esimerkeillä valaistavissa olevien sääntöjen
avulla. Institutionaalisen ehdollistamisen näkökulmasta
katsottuna kyse on hallinnoinnin taidosta, jonka voi hyvin
rinnastaa esittävän taiteen kanssa. (Douglas 1992, 253)
Siinä määrin kuin hallinnoinnin taitoa voi pitää esittävänä
taiteena, se viittaa vain itseensä, toistaa omaa malli-
kuvaansa.

Kuinka sitten mallikuvat toimivat käyttäytymisen
ohjaajina? Tähän tarvitaan oppimista. Mary Douglasin
mukaan mallikuvien oppiminen on osa yhteisön jäsentä-
misen prosessia. (Douglas 1992, 257) Näkemys ei ole
kovin yllättävä: jäljitellessään mallikuvia käyttäytyminen
toistaa niitä ja kertaa itseään. Näin ei välttämättä tapah-
du kitkatta tai riidatta. Kiivaita kamppailuja voidaan käy-
dä siitä, miten luokkia lajitellaan ja niihin tapauksia luoki-
tellaan, siis ongelmiksi käännettyjä riitoja ratkotaan.
Lajittelun ja luokittelun politiikka tapahtuu paikallisten
kamppailujen, yhteenottojen, riidankäyntien, neuvottelu-
jen, sopimusten verkostossa, jonka solmukohdissa mo-
nin tavoin toisiaan vastustavien osapuolten näkemykset
saattavat kietoutua yhteen. Olisiko sitten syytä olettaa,
että hallintamentaaliset sommitelmat ovat tilkkutäkki-
mäisiä totuusväittämien kudelmia, joiden yhteenpuno-
minen muistuttaa ajattelutyyliltään bricoleurin toimintaa?
Ei aivan! ’Subjektius’ tai ’minuus’ on moninaisten ja
monimutkaisilla tavoilla yhteenkietoutuvien voimien,
käytäntöjen, tekniikoiden, koneistojen toiminnan tulosta.
Se on niiden yhteenkytkentöjen kudelma tai kokoelma.
(Rose 1996, 172) Mikään pelkkä kielellinen vuorovaiku-
tus tai merkitysten vaihto ei pysty solmimaan näitä eri
voimia yhteen. Niin tapahtuu notaatiojärjestelmien avul-
la. (Rose 1996, 18)
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Tiedä paikkasi

’Minuuden’ tunnustaminen on hallinnoivien instituutioi-
den toiminnan ehto ja identifikaation retoriikan kohde.
Identiteetin tunnustamisen ja jäsentämisen erityinen muo-
to on historiallisesti määräytynyt kulloisenkin hallinnoinnin
muodon mukaisesti. Nykyisyyden historian näkökulmasta
voidaan väittää, että “Jos nykyisessä minuuden järjes-
tyksessä ilmenee tiettyä ’systematiikkaa’, niin siinä on
kyse suhteellisen tuoreesta ilmiöstä, joka on tulosta kai-
kista näistä erilaisista (identiteetti)projekteista, jotka ovat
yrittäneet ottaa selvää ihmisistä ja hallita heitä ikään kuin
nämä olisivat jonkinlaisia ’minuuksia’.” (Rose 1996, 4)
Hallinnoivat instituutiot toimivat nykyisin sen oletuksen
varassa, että kohteena pidetään ’yksilöitä’. Se uskotte-
lee, että ’subjektius’ on lähtökohtaisesti tai luonnonmu-
kaisesti annettu eikä institutionaalisesti tuotettu luokitus.
Ajattelun institutionaalinen ehdollistaminen tarkoittaa nyt
tällaisen yksilöivän oletuksen tekemistä: toimikaamme
ikään kuin olisimme tekemisissä identifioitavien subjektien
kanssa. Tässä tilanteessa subjektia koskevien käsitys-
ten pirstoutuminen asettaa hallinnoinnin taidolle haasteen,
johon se on pyrkinyt vastaamaan tiukentamalla entises-
tään institutionaalista otettaan: “hallinnoidessaan ihmisiä
ohjailevat käytännöt kiinnittyvät ’minuuteen’ entistä tiu-
kemmin, ja niinpä identiteetin ilmausten ja sen sukulais-
sanojen merkitys on entisestään lisääntynyt mitä erilai-
simmissa ihmisten toimissa.” (Rose 1996, 169) ’Minuu-
den’ nimissä tapahtuvan hallinnoinnin otteen tiuken-
tuminen näkyy erityisen selvästi ’yrittäjyyden eetoksen’
esiinmarssissa, ’kapitalismin folkloressa’. Jopa suuret
korporaatiot esiintyvät ikään kuin ne olisivat yksilöitä.
(Arnold 1968, 185-206) Tässäkin tapauksessa instituuti-
ot tuottavat luokituksia, joiden tapauksia pidetään yksi-
löinä.
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Ihmisten käyttäytymisen ohjailu pitämällä heitä ehyi-
nä, riippumattomina, laskelmoivina subjekteina noudat-
taa hallinnoinnin omaa logiikkaa. Se toimii eräänlaisen
itseään toteuttavan ennustuksen mukaisesti siten, että –
Douglasin termein – intellektuaaliset ja sosiaaliset pyrki-
mykset vahvistavat toisiaan. ’Minuuden’ nimissä tapah-
tuva käyttäytymisen hallinnointi pitää tavoitettaan jo tu-
loksena, jonka avulla toimintavalmiuksia ehdollistetaan.
Hallinnoinnin identiteettiprojektien kriittinen erittely taa-
sen korostaa, että “minuus on pikemminkin tavoite tai
normi kuin luonnollinen ominaisuus”. (Rose 1996, 4)
’Minuuden’ tuottamisen normin voi katsoa liittyvän niin
hallinnoinnin eetokseen kuin eidokseen siinä merkityk-
sessä kuin Gregory Bateson näitä käsitteitä käyttää.
(Bateson 1980, 118, 220)

’Minuus’ institutionaalisen ehdollistamisen tuotteena,
hallinnoinnin tavoitteena tai sisäisenä normina liittyy sii-
hen, kuinka mallikuvien oppiminen jäsentää yhteisöä.
Yhteisöhän jäsentyy normien järjestämisen kautta. Malli-
kuvien lajittelu viittaa toistettavaa käyttäytymistä vahvis-
tavien normien valintaan. Mallikuvat osoittavat millaisia
normeja sovelletaan yhteisön vakauden vahvistamiseksi.
Mallikuvien osoittamien normien sisäistäminen tukee
määrätynlaista henkilökohtaista identiteettiä. Tätä henki-
lökohtaisen identiteetin normatiivista vakiinnuttamista voi-
daan kutsua identiteetin ensimmäiseksi muotoiluksi. Sen
avulla pyritään kulttuurisesti vakiinnuttamaan vastaus ky-
symykseen ’kuka olen’. Tämä identiteetin muotoilu tapah-
tuu useiden toisiinsa viittaavien normien asetelmassa, tie-
tyssä normatiivisessa järjestyksessä. Käyttäytymistä
ehdollistava normien lajitelma kertookin siitä, miksi ’sub-
jekti’ on eräänlainen toimintavalmiuksien kokoelma.

Olen kutsunut mallikuvien mukaista henkilökohtai-
sen identiteetin vakiinnuttamista ja käyttäytymisen
toistettavuuden, ennakoitavuuden ja tilivelvollisuuden
vahvistamista identiteetin ensimmäiseksi muotoiluksi.
Pyrkimys vakiinnuttaa kollektiivinen identiteetti on puo-
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lestaan identiteetin toinen muotoilu. Kyse on institutio-
naalisen ehdollistamisen kahdesta muodosta. Niistä edel-
linen viittaa lajittelun politiikkaan ja jälkimmäinen luokit-
telun politiikkaan. Identiteetin toinen muotoilu tapahtuu
lähinnä metaforisten projektioiden avulla. Tyypillinen esi-
merkki on säiliömetafora, jonka avulla voidaan jäsentää
yhteisö ihmisten asuinpaikkana. Metaforat toimivat
direktiiveinä, jotka järjestävät normien lajitelmia. Ne suun-
taavat normien keskinäisiä viittaussuhteita eli jäsentävät
normatiivista järjestystä.

Puhe määrätystä ’paikan identiteetistä’ on hyvä esi-
merkki identiteetin kaksoismuotoilusta. Siinä pyritään
mallikuvien avulla normalisoimaan asukkaan henkilökoh-
tainen identiteetti ja sen jälkeen metaforien avulla jäsen-
tämään hänelle elinympäristö. Nämä kaksi identiteetin
muotoilua – henkilökohtainen ja kollektiivinen – ehdollis-
tavat toinen toisiaan. Institutionaalisen ehdollistamisen
näkökulmasta ne asettavat vaatimuksen ’tiedä paikka-
si!”. Tämä vaatimus sisältää kaksi kehotusta: ’tiedä kuka
olet!’ ja ’tiedä missä on tässä!’. (Atwood 1972, 17) Ke-
hotuksista ensimmäinen vaatii toimimaan ikään kuin ky-
seessä olisi instituutioiden edellyttämä ’yksilösubjekti’, siis
vastuullisesti, säntillisesti, kurinalaisesti. Toinen kehotus
vaatii toimimaan ikään kuin subjektit kuuluisivat määrät-
tyyn yhteisöön, jota jäsentää yhteinen normativiteetti.
(Rose 1996, 3) Toimikaa ikään kuin olisitte itsemäärääviä
subjekteja, toimikaa ikään kuin kuuluisitte itseohjautuvaan
yhteisöön! Näissä vaatimuksissa kuuluu nykyisen käyt-
täytymisen hallinnoinnin sisäinen ääni.

Talous ja hallinta

Hallinnoinnin kieli on kaksoismuotoiltua. Ensin on tun-
nistettava käyttäytyminen, jota ohjataan. Mallikuvien
avulla ehdollistetaan toimintavalmiudet ja metaforien
avulla tilanteellistetaan toiminta. Käsityksien itsestäm-
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me ja toimintamahdollisuuksistamme on satuttava yhteen
ja vastattava meihin kohdistuvia normativiisia odotuksia.
Hallinnoinnin kieli on käytäntöön vetoavaa puhetta. Sen
tulee koskettaa ja liikuttaa meitä. Onnistuakseen sen on
puhuteltava meitä toimintansa tuloksina. Vaikka hallin-
nointi ’toimii kaukaa’, se vaikuttaa lähellä, paikan päällä.
Toki hyvinkin käsitteelliset tai teoreettiset näkemykset
voivat toimia hallinnoinnin tekniikoiden ja käytäntöjen
järkiperäistyksinä. Ne on silti omaksuttava. Hallinnoinnin
kannalta on ratkaisevaa että pidämme niitä tosina, että
meitä liikuttaa ’totuuden tahto’.

Hallinnoinnin näkökulmasta voidaan pohtia esimer-
kiksi uusklassisen taloustieteen puhekäytäntöä. Monilla
valtavirran taloustieteilijöillä on voimakas halu varata vain
itselleen puheoikeus taloutta koskevissa kysymyksissä.
He haluavat sulkea maallikot asiantuntijapuhunnan ulko-
puolelle. He saattavat myöntää, että “populaarit puheen-
vuorot, edes silloin kun ne tulevat taloustieteen tutkija-
koulutuksen saaneen suusta, eivät ole osa ’taloustiedet-
tä’.” Toisin sanoen he ovat “kirkkaan tietoisia (siitä), että
heidän työkenttänään on fiktiivinen mallimaailma, jota ei
ole olemassakaan taloustieteilijän aivolohkojen ulkopuo-
lella”. (Kanniainen 1997) Voiko siis taloustieteessä olla
kyse hallinnoivasta kielestä?

Uusklassinen taloustiede toimii hallinnoivana kielenä
vain likaamalla kätensä. Paradigmaattisessa muodossaan
uusklassinen taloustiede ei esitä mitään identiteetti-
vaatimuksia. Se “välttää ajattelemasta identiteettiä, vaikka
se pohtii paljon yksilöitä. Se tietoisesti sanoutuu irti ajat-
telusta, joka ei tee selvää eroa rationaalisesti toimivan
yksilön ja tämän kohtaaman ympäristön välillä. Päällim-
mäisenä syynä on pyrkimys olla sotkematta laskelmia.
Yksityistä rationaalista toimijaa pidetään suvereenina:
hänen valintaansa pidetään hänen omien mielihalujensa
ilmauksena.” (Douglas 1987, 38) Tasapainoteoreetti-
sessa mallissa ihmisille siis osoitetaan mielihalujensa
mukaan valintoja tekevän taloudellisen toimijan paikka,
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johon periaatteessa kuka tahansa, identiteetistä riippu-
matta, voi asettautua ja toteuttaa taloudellisen käyttäy-
tymisen lainalaisuuksia. Taloudellisen toimijan paikka on
periaatteessa kaikille avoin henkilökohtaisesta identitee-
tistä riippumatta. Sen lisäksi markkinoiden oletetaan ole-
van rajattomat. Tämä ’äärettömän maailman horisontti’
(Vähämäki 1997, 222) takaa kollektiivisesta identiteetis-
tä, yhteisöllisistä rajoituksista, vapaan tilan näkymät-
tömälle kädelle toimia.

Uusklassista taloustiedettä voisi pitää määrätyn-
laisena kritiikin muotona. Sehän kuvaa vapaan kilpailun
mallimaailmaa, jota voidaan soveltaa ’todellisuuden’ kri-
tiikin mittapuuna. Se tarjoaa ihmisille, jos ei vapautta niin
ainakin lupauksen muokata itseään mielensä mukaan. Se
haluaakin kyseenalaistaa ja rajoittaa käyttäytymisen lii-
allista hallinnointia. Mutta mikä on liiallista? Eikö tässä
mielessä kaikki hallinnointi, joka esittää identiteetti-
vaatimuksia, ole liiallista?

Uusklassinen taloustiede ei toimi käytännössä jär-
jestystä tuottavasti, käyttäytymisen ohjaajana, likaamatta
käsiään, pettämättä periaatteitaan. Näin ainakin tuntuu
tapahtuneen sitä mukaa, kun sen vaikutukset, siis sen
omina pitämät vaikutukset, näkyvät käyttäytymistä ohjaa-
vina tuloksina. Tämä näkyy silloinkin, kun se ottaa tehtä-
väkseen sisäisten rajoitteiden asettamisen hallinnoiville
käytännöille. Tehtävä rationalisoida hallinnointia, jota toki
voidaan pitää liberalismin alkuperäisenä tavoitteena, edel-
lyttää sekin identiteettivaatimusten esittämistä. Tämän
käännöksen jälkeen taloustiede alkaa vedota toisaalta
siihen ’millainen ihminen on’ ja toisaalta siihen ’millainen
maailma on’. Tästä käynee esimerkiksi seuraava pu-
heenvuoro: “Taloustiedekö mittaa kaiken ’rahassa’? Taas
väärin. Taloustiede kun tutkii taloudellisen käyttäytymi-
sen lainalaisuuksia. Näillä ihmisillä vain on taipumus mi-
tata kaikki rahassa. Sinä päivänä, kun ihmiset muuttu-
vat, muuttuu sen myötä myös taloustieteen painopiste.”
(Kanniainen 1997)
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Hallinnoinnin näkökulmasta on oikeastaan joutavaa
kysyä missä vaiheessa tietty teoreettinen puhetapa kään-
tyy käytännössä itseään vastaan. Kysehän on näkökannan
valinnasta, joka tuntuu tehokkaimmalta kussakin strate-
gisessa tilanteessa. Kun tilanteet vaihtuvat, näkökannat
vaihtuvat. Tältä kannalta nykytilanne on kiinnostava. Sitä
kuvaa yhtäältä taloustieteellisen markkina-analogian hal-
linnoiva soveltaminen lähes kaikkiin elämän ilmiöihin ja
toisaalta ’uusklassisen ortodoksian’ säröily. Nämä ten-
denssit liittyvät yhteen. Yrittäjyys onkin jälleen nostettu
esiin taloudellisen prosessin kuvaajaksi. (Kyrö 1997)
Yrittäjyyttä on monella taholla alettu kutsua aikamme
eetokseksi. Samalla on alettu puhua ’yrittäjyyden kult-
tuurista’: “Ehkä voitaisiin sanoa, että yrittäjyyden mallin
ulottaminen kaikkiin käyttäytymisen muotoihin – tähän
asti kaikkea muuta kuin taloudellisina pidettyjen organi-
saatioiden menettelytapoihin... ja yksilöiden itsensä käyt-
täytymiseen – luonnehtii tämäntyyppisen hallinnointitavan
olennaisinta luonteenpiirrettä: yrittäjyyskulttuurin edistä-
mistä.” (Burchell 1996, 29)

Yrittäjyyden, ja varsinkin sisäisen yrittäjyyden, käsi-
te soveltuu erinomaisesti hallinnoinnin kieleen. Sen avul-
lahan voidaan muotoilla mallikuva, jota normatiivisesti
hyväksyttävän käyttäytymisen odotetaan toistavan. Yrit-
täjyyden merkityksen korostaminen liittyy hallinnoivan
otteen tiukentamiseen, hallintamentaliteetin muutokseen
postliberaaliin suuntaan. Samanaikaisesti on tapahtunut
rinnakkainen muutos. Se pakottaa luopumaan ’äärettö-
män horisontin’ mukaisista metaforista. Potentiaalisesti
äärettömien markkinoiden tilalle astuvat rajalliset mark-
kinat, joihin tuotannon on sopeuduttava. Näiden muutos-
ten myötä “(l)askettavissa olevan epäpersoonallisen ra-
tionaalisuuden tilalle astuu ennakoimaton ja persoonalli-
nen”. (Vähämäki 1997, 224-225) Tuloksena on kommu-
nikatiivisen hallinnoinnin muoto, joka yrittäjyyden eetosta
korostamalla esittää niin yksilöllisiä kuin kollektiivisia
identiteettivaatimuksia. Tässä suhteessa ’käytännön ta-
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loustiede’ on joutunut ottamaan kulttuurin haasteen vas-
taan.  Se on joutunut tunnustamaan, että myös ’talous on
kulttuurin läpäisemä ja institutionaalisesti ehdollistettu.
Postliberaali hallinnoinnin kieli ei voi enää suhtautua
markkinoihin kuin ’Jumalan käteen’. Se joutuu tunnusta-
maan, että “markkinat ovat ja voivat vain olla olemassa
tietyissä poliittisissa, oikeudellisissa ja institutionaalisissa
olosuhteissa, joita on määrätietoisesti toteutettava.”
(Burchell 1996, 23)

Karkkilan kamppailu identiteetistä

Taloudelliseksi tulkitun käyttäytymisen institutionaalinen
ehdollistuminen tulee erityisesti ilmi makrotalouden ja
mikrotalouden välisestä näkökulmasta. Hyvän esimer-
kin tarjoaa tietyn yhdyskunnan ’aluetalous’. Jokainen
yhdyskunta on toki monin tavoin verkottunut maailman-
talouteen eikä mitään yhdyskuntaa voida taloudellises-
sakaan mielessä rajata itseohjautuvaksi. Yhdyskuntien
taloudelliset mahdollisuudet ovat entistä enemmän riip-
puvaisia tavasta, jolla globaalinen ja lokaalinen kohtaa-
vat toisensa. Tästä ’itsestäänselvyydestä’ huolimatta tie-
tyn yhdyskunnan taloudellisiakin tapahtumia voidaan ja
tulee myös tarkastella sen ’omasta näkökulmasta’ kä-
sin. Yhdyskuntatalouden tapahtumia eivät ohjaa vain las-
kettavissa olevat epäpersoonallisen rationaaliset va-
linnat, vaan niihin vaikuttavat vaikkapa ystävyyden, luot-
tamuksen, myötämielisyyden, mieltymysten monet
institutionaalisesti verkottuneet siteet.

Karkkilan kaupunkitalouden murrosvuosien tapahtu-
mat tarjoavat yhden esimerkin taloudellisen käyttäyty-
misen institutionaalisesta ehdollistumisesta. Karkkila on
pieni uusimaalainen kaupunki, joka tämän vuosikymme-
nen alussa suistui ylivelkaantumisen takia taloudelliseen
kurimukseen. Sen taloutta on viime vuodet pyritty tasa-
painottamaan tiukan vakautusohjelman avulla. Vakautus-
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ohjelman perimmäisenä tavoitteena voidaan pitää kau-
pungin asukkaiden ’vastuullistamista’ teoistaan. Kyse on
käyttäytymisen hallinnoinnista tietyn normatiivisen jär-
jestyksen palauttamiseksi, tilanteen normalisoimiseksi.
Nykytilanteen ymmärtämiseksi pitäisi toki seurata tapah-
tumien polveutumista useamman vuosikymmenen var-
rella. Polveutumishistorian sijaan tyydyn muutaman
tapahtumasarjaa luonnehtivan ’institutionaalisen tosiasi-
an’ mainintaan. Ne eivät suinkaan selitä tapahtumien
kulkua, vaan jättävät sijan oivallukselle: tapahtumien kul-
ku oli monessa suhteessa satunnainen ja arvaamaton.

1. Karkkilan ylivelkaantumiseen ja kaupunkitalouden
epätasapainoon johtaneita kunnallisia, ja yritystaloudellisia,
päätöksiä kuvasi ’rajoitettu rationaalisuus’. Tiedon puut-
teen lisäksi kyse oli kulttuuris-institutionaalisesta sitkasta.
Tämä viittaa tiettyyn vastamuistin politiikkaan, joka kan-
nusti rohkean lainanoton varaan rakentuvaan työllistämis-
ja teollistamispolitiikkaan. Päätöksiä tehtäessä tulevai-
suuden odotukset haluttiin tulkita erittäin myönteisinä sii-
tä syystä, että uskomus tai luottamus niiden toteutumi-
seen yhtäältä lievensi kielteistä muistikuvaa Karkkilasta
’punaisena kaupunkina’ ja toisaalta korosti mielikuvaa
siitä dynaamisena ’yrittäjäkaupunkina’.

2. Lainanannon varaan rakentuvan taloudellisen
käyttäytymisen keskeinen vauhdittaja oli tarve saada tun-
nustusta. Karkkilan tapaus tuntuu paljolti tukevan Karl
Polanyin näkemystä, että “talous on säännönmukaisesti
erottamaton osa ihmisen sosiaalisia suhteita. Ihminen ei
toimi niinkään turvatakseen yksityisen etunsa aineellis-
ten hyödykkeiden omistamiseksi, hän toimii turvatakseen
sosiaalisen asemansa, sosiaaliset vaateensa, sosiaaliset
lähtökohtansa. Hän arvostaa aineellisia hyödykkeitä vain
siinä määrin kuin ne palvelevat tätä tavoitetta.” (Polanyi
1957, 46) Omanarvontunnon kohottaminen ja muiden tun-
nustuksen hakeminen taloudellisen menestyksen kautta
saattavat tehdä ymmärrettävämmäksi kovin riskialttiin
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strategian valinnan. Kyse oli kamppailusta identiteetistä,
jota haluttiin itse määrittää vaikka muiden katseen edes-
sä.

3. Lainanoton mahdollistamaa riskialtista taloudellis-
ta käyttäytymistä ohjasi ’yrittäjyyden eetos’. Se loi mie-
likuvaa Karkkilasta ’yhtiökaupunkina’ tai ’yrityskau-
punkina’. Tämä mielikuva vastasi yhtä hyvin työnantaji-
en kuin (monien) työntekijöiden odotuksia. Niinpä se
edesauttoi eräänlaisen epäpyhän allianssin muodostumis-
ta kunnallispoliittisten päätösten takeeksi. Toki hyvin
konkreettiset tarpeet, kuten työllistäminen, vaikuttivat
valintoihin. Silti kaiken takana vaikutti myös ’yrittäjyyden
eetos’. Se vahvisti asukkaiden kollektiivista identiteettiä
ja eräänlaista yhteisön sisäistä kohtalonyhteyttä. Tehty-
jen linjausten harvojakin kyseenalaistuksia siedettiin ko-
vin huonosti.

4. Valittua linjaa voitaisiin kutsua uudelleenteollista-
misen politiikaksi. Tämä eroaa markkinoittamisen
(marketeering) linjasta. “Uudelleenteollistajat kiinnittä-
vät eniten huomiota tarjontapuolen talouden kiihokkeisiin,
joita he yrittävät käynnistää yksityisten investointien, työ-
motivaation, tuottavuuden, taloudellisen kasvun ja suh-
teellisen kansainvälisen edun lisäämiseksi.” (Connolly
1987, 21) Karkkilan teollisuuskyläyhtiön, paikallisen kas-
vu- ja riskikeskittymän, perustaminen ja tukeminen julki-
sen vallan myötävaikutuksella on yksi uudelleenteollis-
tamisen maamerkki. Siinä kiteytyy ’yhtiökaupungin’ aja-
tus, joka ei ole markkinoilla syntynyt.

5. Jos lainaa pidettäisiin ’kapitalismin lahjana’ saa-
jalleen (Derrida 1994), vastaanottajan ei tietenkään tulisi
tuntea olevansa velvollinen maksamaan sitä takaisin.
Tahto ja kyky velkaantua velan päälle luonnehtii speku-
latiivista käyttäytymistä, joka perustuu riskien siirtämi-
seen ja identiteetin jatkuvaan vaihtamiseen, nimenomaan
konkurssin avulla, velkojen langetessa. Tällainen käyt-
täytyminen ei ole poikkeuksellista integraalisessa maail-
mankapitalismissa. Se ei silti kuvaa osuvasti menesty-
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vää yritystoimintaa, jolle on tärkeää muodostaa houkut-
televa yrityskuva tai yrityskulttuuri. (Vähämäki 1997, 226)
Karkkilan kaupunki, joka toimi lainanottajana konsernin
tavoin, halusi pitää yllä tällaista identiteettiä. Kysymyk-
seen ei voinut tulla teollisuuskyläyhtiön julistaminen va-
rarikkoon, maksoi se sitten asukkaille mitä maksoi.

6. Karkkilan kaupungin päättäjät toimivat luottamuk-
sen varassa pyrkiessään lainanoton turvin rakentamaan
’yhtiökaupunkia’. He luottivat siihen, että suostutellessaan
asukkaat takaamaan teollisuuskyläyhtiön ja kiinteistö-
yhtymän lainat, nämä vastaisivat jatkossa ’sopimuksen’
mukaisista velvotteistaan. Rationaalisen valinnan näkö-
kulmasta tässä toimittiin käsittämättömästi: takaaja otti
riskin saamatta suoranaisesti mitään tilalle. (Kivivuori
1996, 191) Karkkilan päättäjät elivät tavallaan esimoder-
nissa ajassa vaatiessaan asukkaita asettumaan lainojen
takaajiksi. Takuusuhde on kuin “elävä institutionaalinen
fossiili, joka salakuljettaa ’esimoderneja’ jäänteitä ...raha-
markkinoille”. (Kivivuori 1996, 191) Ehkä tässä tapauk-
sessa laina paljasti kapitalismin ’myrkyn’ (gift). (Derrida
1994, 12)

7. Taloudellisen laman myötä 90-luvun alussa Kark-
kilan ylivelkaantunut kaupunkitalous ajautui umpikujaan.
Tilanteeseen vaikuttivat toki monet maailmanlaajuiset
syyt. Ne olivat yhden yhdyskunnan näkökulmasta arvaa-
mattomia ja ennakoimattomia. Karkkilan kohdalla talou-
dellinen lama vain kostautui erittäin vakavalla tavalla.
Erityinen epäjärjestyksen syy oli se, että ’yhtiökaupungin’
rakentamisen transaktiokustannukset muodostuivat to-
della korkeiksi. Tähän saattoivat vaikuttaa moninaiset
tekijät: katteeton optimismi, korkealentoiset suunnitelmat,
löysä neuvottelutaktiikka yritysten kanssa, varojen sito-
minen yhdenlaisiin kohteisiin, ’käsien sitominen’ ylipäänsä,
informaation eriarvoinen vaihto ja katkokset tiedon-
kulussa, tarkistustoiminnan puute, keinottelu.

8. Kaupunkitalouden ajautuminen epäjärjestykseen
nosti tietenkin esiin asukkaiden elämänvalintojen kannalta
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perustavia kysymyksiä. Ne liittyvät muun muassa julkis-
ten palvelujen saatavuuteen, tarpeiden priorisointiin, ve-
roihin ja maksuihin, omaisuusarvoihin, asuinpaikan valin-
taan. Tässä tilanteessa, talouden vakauttamisohjelman
kautta, käyttäytymisen hallinnoinnin merkitys korostui
entisestään. Mary Douglas on väittänytkin, että “(j)ohto-
päätös on, että kriisissä olevat yksilöt eivät tee itse elä-
män ja kuoleman kysymyksistä päätöksiä. Instituutiot
ratkaisevat ketkä pelastetaan ja ketkä saavat meneh-
tyä... Vastausta pidetään oikeana ainoastaan mikäli se
vahvistaa institutionaalista ajattelua, joka on jo iskostu-
nut päättämään pyrkivien ihmisten mieliin.” (Douglas
1987, 4) Hallinnoinnin otteen tiukentumisesta huolimatta
tätä päätelmää ei voida suoraan soveltaa Karkkilan ti-
lanteeseen. Mistä muka tietäisimme, että Karkkilan asuk-
kaat ovat kriisissä!

9. Karkkila on joka tapauksessa otettu hallinnoivan
tarkkailun kohteeksi eräänlaisena ’vaarallisena kaupun-
kina’ tai vältettävänä esimerkkinä. Järjestystä palaut-
tavan hallinnoinnin tavoitteena on riskinotosta koituvan
laskun siirtäminen asukkaiden maksettavaksi,  ja ’asuk-
kaiden vastuullistaminen’. Tämä tapahtuu samalla ker-
taa totalisoivan ja individualisoivan riskien uudelleenjako-
politiikan avulla. ’Kaikki yhdessä ja kukin erikseen’ ase-
tetaan tapahtumista vastuuseen. Tai vastuuseen asete-
taan ne, jotka eivät halua tai onnistu paeta paikalta. Paik-
kaan kiinnittyminen on vastuullistamisen keskeinen kei-
no. Sen takaavat erilaiset juridiset (kunnallislaki), talou-
delliset (omaisuusarvot, työpaikat) ja kulttuuriset (koti-
seuturakkaus)tekniikat.

Ehdollistava retoriikka

Karkkilan asukkaiden käyttäytymisen ’vastuullistava
hallinnointi’ on noudattanut varsin johdonmukaista jär-
jestystä. Mistään etukäteissuunnitelmasta ei silti kanna-
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ta puhua. Järjestys voidaan vaiheistaa askelmiksi. Kukin
niistä luonnehtii määrättyä institutionaalisen ehdollista-
misen, ja identiteettivaatimusten esittämisen, muotoa.
Askelmat voidaan tiivistää kuuteen.

Ensimmäiseksi hirvitellään sitä, miten vaikeaan taloudellis-
sosiaaliseen asemaan Karkkila on ajautunut. Tässä vai-
heessa konstruoidaan ’kriisikaupungin kuva’, joka on
helppo sovittaa Karkkilan päälle. Siihen vedotaan ’hirvit-
telyn retoriikan’ keinoin (Bailey 1983, 221-265), ja kau-
pungilta aletaan vaatia toimenpiteitä tilanteen korjaami-
seksi.

Toiseksi kaupungin asukkaita vaaditaan tunnustamaan,
että he ovat saaneet itse aikaan ongelmansa – ja tyystin
vaietaan valtiovallan roolista asiassa. Tähän vaatimuk-
seen sisältyy ajatus, että uudistaminen edellyttää identi-
teetin muokkausta käyttäytymisen järkiperäistämiseksi.
Se sisältää myös syyllisten tunnistamisen rituaalin. Sel-
laista voi esittää lakituvassa.

Kolmanneksi aletaan toteuttaa hallinnoivia toimen-
piteitä, joiden tarkoituksena on asianosaisten ojentaminen.
Tehtävä lankeaa ulkopuolisille konsulteille. Maksua vas-
taan he tarjoavat ’julmaa apuaan’ (oksymoroninen reto-
riikka). Avun vastaanottaminen, myös valtion tukitoimen-
piteiden osalta, edellyttää vallansiirtoa näille ’muutos-
johtajille’.

Neljänneksi tilanteen tunnistetut vaikeudet käänne-
tään ongelmiksi. Niihin pyritään löytämään teknisiä rat-
kaisuja. Tavoitteena on depolitisoida tilanne, minimoida
’muutosvastarinta’. Tilanteita vältetään tulkitsemasta
kiistanalaisina. Sen sijaan annetaan ymmärtää, että tar-
jotut ratkaisut ovat yhteisesti löydettyjä, tosiasioiden poh-
jalta tehtyjä.

Viidenneksi käyttäytymisen suuntaamiseksi esitetään
’yrittäjyyden eetoksen’ mukaisia mallikuvia. Niihin odote-
taan samastuttavan. Identifikaation retoriikan  paradok-
saalisena pyrkimyksenä on tässä palauttaa järjestys kurs-
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sia muuttamatta. Siinä paljastuu hallinnoivien toimenpitei-
den perimmäinen tavoite: riskikäyttäytymisestä juontuvan
laskun maksattaminen asukkailla, syitä selvittämättä.

Kuudenneksi laskun maksattaminen asukkailla edel-
lyttää heidän ’vastuullistamistaan’ yhteisvastuun mielessä.
Kollektiivisen vastuun ajatukseen sisältyy kiperiä moraa-
lisia pulmia. Niitä ei suinkaan haluta nostaa esille. Asuk-
kaiden vastuuseen paneminen halutaan tulkita lähinnä
’normaalistamiseksi’.

Karkkilan tapaus kertoo paljon siitä tavasta, jolla ’vastuul-
listava hallinnointi’ toimii identiteettivaatimuksia esittä-
mällä. Nämä tiivistyvät maksiimiin: Tiedä paikkasi! Kyse
on kaksipuolisesta strategiasta: käyttäytykää ikään kuin
olisitte itsemäärääviä subjekteja, käyttäytykää ikään kuin
kuuluisitte itsemääräävään yhteisöön. ’Yrittäjyyden
eetoksen’ katsotaan sitovan nämä vaatimukset yhteen
käyttäytymisen normina. Sitä tarjotaan ikään kuin sopi-
musta, johon järkiperäiset yksilöt sitoutuvat. Karkkilan
tilannetta tulkitaan jälkikäteen siten kuin tällainen sopi-
mus olisi solmittu. Sopimuksen katsotaan velvoittavan
asukkaita laskun maksajina.

Mutta tekivätkö asukkaat heitä velvoittavan sopimuk-
sen lainan takaajina? Vastaus riippuu siitä mitä heidän
katsotaan tehneen taatessaan lainan. He saattoivat taa-
ta lainan pitäen sitä omanaan. He saattoivat taata lainan,
koska luottivat lainanottajaan. He saattoivat taata lainan,
koska laskelmoivat, että kannattaa luottaa lainanottajaan.
He takasivat lainan ilman luottamusta, pakottavista syis-
tä. He eivät katsoneet takaavansa lainaa, joka heidän
mielestään poliittisten elinten toimesta pistettiin heidän
nimiinsä. Yksityisellä ihmisellä, toisin kuin ’meillä’ tai
’heillä’, on mahdollisuus pitää kiinni mistä tahansa näistä
näkökulmista.
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Jyrki Käkönen

VALTION MAHDISTA
ALUEIDEN VALTAAN

Valtiosta lyhyesti

Modernin valtion historia on varsin lyhyt kun sitä ver-
rataan järjestäytyneen yhteiskunnan historiaan.

Moderni valtio liittyy kiinteästi historian uuteen aikaan.
Sen kehittyminen alkoi 1400- ja 1500-lukujen taitteessa.
Niinpä italialaista Niccolo Machiavellia voi helposti pitää
moderniin valtioon liittyvän teoreettisen pohdinnan oppi-
isänä (Bolin 1870/71). Ennen uuden ajan alkua moder-
nista valtiosta kirjoittaminen olisi ollut enemmän utopiaa
kuin todellisuuden pohdintaa. Machiavellin aikana mo-
derni valtio oli jo rakentumassa esimerkiksi Ranskassa.

Moderniin valtioon liittyvät käsitykset kansan suve-
reniteetista, valtion suvereniteetista suhteessa omiin si-
säisiin asioihin, vallan jakamisesta, oikeuslaitoksesta ja
poliittisista instituutioista. Yhtä olennaista oli kansanta-
louden kehittyminen valtion rajojen määrittämän alueen
sisään. Valtio ja kansantalous kehittyivät käsi kädessä
(Hettne 1991). Modernin valtion rakentuminen edisti ta-
louden yhtenäistymistä tietyllä alueella. Samalla syntyi-
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vät alueelliset markkinat. Valtiolle kansantalouden kehit-
täminen oli erittäin tärkeää, mikä ilmeni muun muassa
merkantilistisessa talouspolitiikassa.

Ilman toimivaa kansantaloutta valtiolla ei ollut edel-
lytyksiä rahoittaa asteittain laajenevaa toimintaansa.
Valtion tehtävänä oli ensin taata kansalaisten turvallisuus
valtioiden sisällä ja toisaalta suojata kansalaisia valtion
ulkopuolelta tulevalta väkivallalta (ks. Käkönen 1992).
Myöhemmin valtion tehtävät laajenivat yleisiin palvelui-
hin, kuten koulutukseen ja terveydenhoitoon. Pohjoismai-
sissa hyvinvointivaltioissa ne laajenivat toisen maailman
sodan jälkeen aina kotipiiriin asti.

Talouden yhtenäistymisen lisäksi modernin valtion
kehittymiselle on ollut ominaista muukin yhtenäistämi-
nen. Modernin valtion myötä yhtenäistettiin muun muas-
sa kulttuuri, kieli ja oikeusjärjestelmä valtioiden rajojen
määrittämällä alueella (ks. esim. Ylikangas 1986, Hobs-
bawm 1990). Siksi modernista valtiosta on parempi käyt-
tää nimitystä yhtenäisvaltio kuin kansallisvaltio. Sitä paitsi
on erittäin vaikea löytää sellaista modernia valtiota, joka
olisi yhden kansan rakentama poliittinen järjestelmä teh-
tävänään turvata kansan oikeus hallita itseään ja säilyt-
tää oma kulttuurinsa (vrt. Hobsbawm 1990). Yhtenäis-
tämisen ja kansantalouden kehittymisen kautta moder-
nista valtiosta tuli vahva organisaatio, jota voitiin käyttää
myös yhteiskunnallisten erojen tasaamiseen sekä alueel-
lisesti että sosiaalisten ryhmien välillä.

Yhtenäisvaltio kehittyi vähitellen yhteiskunnallisen
toiminnan keskukseksi. Kaikki poliittinen toiminta liittyi
vähitellen valtioon ja sitä edustaviin instituutioihin kuten
hallitukseen, eduskuntaan ja ministeriöihin. Mitä ikinä
erilaiset järjestöt tai alueelliset toimijat tavoittelivatkin,
niiden oli kuljettava valtion tai vallan käytävillä ja esitet-
tävä abstraktille valtiolle toivomus jonkin tavoitteen to-
teuttamisesta. Tähän liittyvät muun muassa Suomesta
tutut karvalakkilähetystöt. Valtiolta alkoivat hakea rahoi-
tusta myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka siten
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kytkivät itsensä valtion politiikkaan. Näihin valtion
rahastajiin kuuluvat yhtä hyvin puolueet kuin esimerkiksi
rauhanliike, joka samalla syö valtion kädestä ja arvoste-
lee sen toteuttamaa politiikkaa.

Taloudellinen kasvu ja sen myötä verotulojen lisäys
tekivät mahdolliseksi niin kutsutun hyvinvointivaltion ra-
kentamisen. Näin valtion asema yhteiskunnassa vahvis-
tui entisestään. Valtiolle annettiin yhä uusia tehtäviä, jol-
loin kansalaisten vastuu ja kansalaisyhteiskunta menetti-
vät merkitystään. 1970-luvun lopulla oli jo mahdollista
puhua läpivaltiollistumisesta. Valvoessaan yhteiskunnal-
listen varojen käyttöä valtio on astunut yksityisen alueel-
le. Yhä useammin vaikuttaa siltä, että kansalainen on
rasite valtiolle tai sen edustamalle yhteiskunnalle. Tämä
näkyy laskelmissa, joissa esitetään mitä yksilö maksaa
yhteiskunnalle eri ikäkausina. Näitä laskelmia on Suo-
messa esitetty erittäin innokkaasti Paavo Lipposen pää-
ministerikaudella.

Edellä esitettämääni kehitystä voidaan lukea myös
toisin. Kansalaiset ovat alunperin hyväksyneet valtion
muodostumisen, koska se toi sekä turvan että järjestyk-
sen. Tähän liittyy myös käsitys kuvitteellisesta yhteis-
kuntasopimuksesta, missä kansalaiset luopuivat valtion
hyväksi eräistä yksilöille aikaisemmin kuuluneista oikeuk-
sista. Myöhemmin valtio vahvistui niin, että kansalaisia
on alettu pitää valtiolle rasitteena. Kuitenkin valtion pi-
täisi olla olemassa kansalaisia ja kansalaisille tuotettuja
palveluja varten.

Läpivaltiollistuminen on hävittänyt antiikin Kreikas-
sa muotoillun jaon julkisen ja yksityisen välillä. Se on
korvautunut julkisen ja yksilöllisen jaolla. Yksilöllisessä
on kysymys vain siitä, mitä minä saan. Siinä ei ole tilaa
yhteiselle tai yhteisölle. Tämä on silti julkisen ongelma.
Yksilöt menettävät kiinnostustaan yhteisten asioiden hoi-
tamiseen, politiikkaan, mikä näkyy suhteellisen alhaisina
äänestysprosentteina ja jopa vastenmielisyytenä asettua
ehdokkaaksi poliittisissa vaaleissa.
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Valtio Suomessa

Suomessa valtion rooli on perinteisesti keskeinen. Val-
tiolla on ollut lähes yhtä vahva asema Suomessa kuin
konsanaan reaalisosialismissa. Syyt ovat historialliset.
Ruotsin vallan aikana valtiovalta Suomessa edusti vallan
toimeenpanoa. Suomalaisten osuus valtion hallinnossa ja
politiikan tekemisessä oli suhteellisen vähäinen. Kansa-
laisyhteiskunta ilmensi ensisijaisesti alamaisuutta. Jos
kansalaiset kokivat valtion toimineen väärin, he vetosi-
vat kuninkaaseen vääryyksien oikaisemiseksi. (Ks. esim.
Ylikangas 1886)

Sama tilanne jatkui Venäjän vallan aikana (Nousiai-
nen 1983). Silloin itsenäisen politiikan tekeminen oli suh-
teellisen rajoitettua. Valtiovalta toteutti enemmän hallin-
toa kuin teki politiikkaa. Toisaalta Suomi muodostui kan-
sakunnaksi ja valtioksi kansalaisyhteiskunnan liikkeiden
avulla (vrt. Alapuro et al. 1987). Kansalaisyhteiskunnan
ristiriidat ja kansalaissota ehkä selittävät sitä, miten itse-
näinen Suomi kehittyi autoritaarisiin perinteisiin nojau-
tuen. Valkoinen Suomi halusi pitkään kontrolloida hävin-
nyttä punaista Suomea, mikä vahvisti valtion asemaa.

Suomi on tyypillinen esimerkki yhtenäisvaltiosta kan-
sallisvaltion sijaan. Vielä 1700-luvun lopulla suomalaisis-
ta ei voida puhua kansalaisen näkökulmasta. “Suomi” oli
tuolloin joukko Ruotsin maakuntia (ks. esim. Jussila 1987).
Tämä asetelma näkyi vuosien 1808-1809 sodassa, jossa
suomalaiset talonpoikaississit taistelivat Ruotsin kunin-
kaan ja valtion puolesta sekä venäläisiä maahantunkeu-
tujia että omia yläluokan venäläismielisiä vastaan (Pers-
son 1988). Suomi kansakuntana luotiin vasta 1800-luvul-
la olemassa olevien rajojen sisään. Kansakunnan luomi-
nen tapahtui yhtenäistämällä kieli, luomalla kansankultuuri,
yhtenäinen koulujärjestelmä ja historia kansakunnalle.
(vrt. Ylikangas 1986)
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Historiallisista syistä johtuen myös kansantalous ja
valtio ja siihen kietoutuva politiikka ovat kulkeneet Suo-
messa tiiviisti käsi kädessä. Suomen valtiolla on ollut
keinot ohjata taloutta. Toisen maailmansodan jälkeen
Suomen talouteen luotiin vahva valtion sektori. Tämän
kauden peruna vielä 1990-luvulla monet Suomen suu-
rimmista yrityksistä ovat valtion yhtiöitä tai entisiä ja nyt-
temmin yksityistettyjä valtion yhtiöitä (vrt. Talouselämä
1995). Valtion kansantaloudellinen merkitys korostui vielä
idänkaupan ansioista. Kylmän sodan kaudella idän-
kaupalla olikin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle.
Tästä syystä Suomella meni aika ajoin paremmin kuin
muilla markkinatalousmailla.

Kylmän sodan kaudella Suomen ulkomaankaupasta
korkeimmillaan jopa yli neljännes käytiin sosialististen
maiden, ensisijaisesti Neuvostoliiton, kanssa. Tämä kaup-
pa antoi valtiolle keskeisen aseman, koska se toteutettiin
valtioiden välisten neuvottelujen kautta. Useimmista
markkinatalousmaista poiketen Suomi muistutti sosialis-
tisten valtioiden järjestelmää, jossa talous ja politiikka oli-
vat lähes sama asia tai niiden välille ei voitu vetää rajaa.
Suomi onkin sosialismin romahtamisen jälkeen taistellut
jossain määrin samanlaisten yhteiskunnallisten ongelmi-
en kanssa kuin mitä siirtymätaloudet ovat käyneet läpi.
Suomi on vähentänyt valtion roolia talouden ohjauksessa
ja samalla yksityistänyt valtion yhtiöitä. Tämä on vähen-
tänyt tuntuvasti valtion yhteiskunnallista merkitystä.

Perinteinen kiinnittyminen vahvaan valtioon näkyy
Suomessa edelleen siinä tavassa, jolla yhteiskunnallisia
ongelmia yritetään hoitaa ja jolla Suomea halutaan kehit-
tää Euroopan unionin jäsenenä. Sekä Esko Ahon että
Paavo Lipposen hallitukset ovat pyrkineet valtiovallan
toimin ratkaisemaan 1990-luvun taloudellista ja yhteis-
kunnallista kriisiä Suomessa. Valtiolla ei kuitenkaan ole
enää välineitä vaikuttaa talouteen: kansantaloudet ovat
häviämässä ja yhä useammat talouteen vaikuttavat teki-
jät ovat yhtenäisvaltioiden päätösvallan ulkopuolella.
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Vaikka valtion toimintamahdollisuudet heikkenevät,
suomalainen valtiovalta pyrkii edelleen säilyttämään val-
tion vahvan aseman. Suomi liittyi Euroopan unioniin hy-
vin valtiokeskeisenä toimijana. Tämä näkyy Suomen
valtiovallan ja Euroopan unionin välisissä kädenvään-
nöissä. Keväällä 1996 Suomen valtiovalta ja Euroopan
unionin alueiden komitea väänsivät kättä siitä, hallinnoiko
paikallinen taso vai ministeriöt Euroopan unionin Kalotti-
ja Barentsin alueen yhteistyöhön ohjaamia voimavaroja
(Rawlingson 1996). Alueiden komission kanta oli tiukka
ja ellei Suomen hallitus olisi antanut periksi, varat olisivat
jääneet tulematta. Euroopan unioni pyrkii siihen, että
päätöksenteko tapahtuu mahdollisimman lähellä sitä ta-
soa, jota päätökset koskevat. Suomessa päätöksenteko
esimerkiksi kuntatasolla tai maakuntaliitoissa ei välttä-
mättä edistä demokratiaa ilman rakenteellisia muutok-
sia. Perinteisesti päätöksenteko on näissä organisaati-
oissa keskittynyt hyvin pienille avainryhmille (ks. esim.
Ylönen 1995).

Suomessa valtiovalta pyrkii vahvistamaan omaa ase-
maansa muun muassa yhdistämällä läänejä ja kuntia pal-
jon suuremmiksi yksiköiksi. Tämä saattaa synnyttää ta-
loudellisesti vahvempia ja parempia palveluja tarjoavia
yksikköjä, mutta se vahvistaa myös keskushallinnon ase-
maa. Valta siirtyy ylöspäin samalla kun Euroopan unio-
nin sisällä sitä pyritään siirtämään alaspäin. Suomi kul-
kee unionissa vastavirtaan. Suomessa ei tosiasiassa ole
olemassa kovinkaan vahvaa paikallisen itsehallinnon pe-
rinnettä.

Kaksi erityisongelmaa

Modernille valtiolle on kuulunut väkivallan monopoli.
Moderni valtio on jopa määritelty väkivallan monopolin
kautta, kuten Max Weber teki 1900-luvun alkupuolella
(ks. esim. Jansson 1969, 37). Vielä keskiajalla oikeuden
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toimeenpano saattoi kuulua yksityisille ihmisille. Tästä
valtio teki 1500-luvulla vähitellen lopun koventamalla
muun muassa väkivaltarikosten rangaistuksia (esim. Yli-
kangas 1988). Vielä 1800-luvun alussa väkivallan käyttö
oli hajaantunut usealle instituutiolle. Merirosvot ja
kaapparit olivat järjestäytyneet väkivaltaa käyttäviksi
instituutioiksi ja kauppakomppanioilla oli omat armeijan-
sa. Lisäksi valtioiden kansalaiset saattoivat palkkasoti-
laina asettua minkä tahansa valtion palvelukseen. (ks.
Thompson 1995) Näistä ei-valtiollisista väkivallan käyt-
täjistä tehtiin siis valtioiden toimesta loppu. 1800-luvun
puolivälistä lähtien valtio on ollut väkivallan legitiimi käyt-
täjä niin valtion sisäisissä kuin ulkoisissakin kysymyksis-
sä. Ulospäin suuntautuvasta väkivallasta tuli jopa valtioi-
den tavoitteiden toteuttamisen hyväksytty väline.

Useat terroristijärjestöt, jotka käyttivät laitonta väki-
valtaa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi (ks. esim.
Käkönen 1986), haastoivat valtion väkivallan monopolin
1970-luvulla. Seuraavina vuosikymmeninä väkivallan
käyttö on laajentunut niin paljon, että kielteisessä mieles-
sä voidaan puhua “väkivallan demokratisoitumisesta”.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa vallitsevan yhteiskuntarau-
han ovat asein haastaneet abortin vastustajat, jotka ovat
katsoneet oikeudekseen surmata abortteja tekeviä lää-
käreitä. Samoin moottoripyöräjengit ovat ottaneet aseet
käyttöön sekä keskinäisissä suhteissaan että suhteessaan
lailliseen yhteiskuntaan (ks. Käkönen 1995, 121-130).

Ongelma näyttäytyy paljon laajempana esimerkiksi
Yhdysvaltain valtion ja Davidin oksan kaltaisen uskon-
nollisen liikkeen välisessä sodassa, joka johti useiden us-
konlahkon jäsenten kuolemaan sen tukikohdan valtauk-
sessa. Tässä tapauksessa pienyhteisön ja virallisen yh-
teisön arvot törmäsivät vastakkain ja valtio katsoi oikeu-
dekseen käyttää voimakeinoja. Sillä ei kuitenkaan enää
ollut väkivallan monopolia, sillä siksi helppoa on aseiden
hankkiminen tänä päivänä. Tämänkaltaiset ilmiöt osoit-
tavat, että sodat ovat siirtyneet kehittyneiden valtioiden



Jyrki Käkönen

138

sisään. Onkin turha väittää, että demokratiat eivät käy
sotia. (vrt. Keane 1996)

Väkivalta on siirtynyt valtioiden sisään myös rotu-
levottomuuksien ja rikollisuuden muodossa. Monissa
metropoleissa on sellaisia väkivallan alueita, joihin
itsesuojeluvaistoinen kansalainen ei mene (ks. Keane
1996). Useat rikollisjärjestöt käyvät myös sotaa valtioita
ja siviilejä vastaan. Esimerkiksi bolivialaisella Calin
huumekartellilla on käytössään 200 panssaroitua ajoneu-
voa. Valtion väkivallan monopolin murtuminen heiken-
tää samalla valtion asemaa muuttuvissa yhteiskunnissa
ja muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä.

Toiset tekijät taas tietyllä tavalla vahvistavat valtion
asemaa. Liberalismin ihanteet on tänään suojattu laein.
Ihmisoikeudet, ihmisten vapaudet ja oikeudet samoin kuin
ihmisen kunnioittaminen on kirjattu ainakin kaikkien ke-
hittyneiden valtioiden lakeihin. Näiden vapauksien ja vel-
vollisuuksien rikkomisesta on oikeudellisia seuraamuk-
sia. Näin valtio valvoo kansalaistensa moraalisia ja eetti-
siä valintoja. Liberalismin muuntuminen legaaliseksi
liberalismiksi on tavallaan poistanut kansalaisilta yksilöl-
lisen moraalisen vastuun omista toimistaan. Toisaalta
kaiken sitominen lakiin on ohentanut politiikkaa. Politiik-
ka muuntuu lakien toteuttamisen valvonnaksi ja poliitik-
koja keskeisempään asemaan nousevat oikeuslaitos ja
ylimmät oikeusviranomaiset. Tämä puolestaan tukee
valtion asemaa suhteessa poliitikkoihin ja kansalais-
yhteiskuntaan. (ks. esim. Gray 1995)

Kysymys globaalista taloudesta

Kansallisvaltioiden kehitykselle on ollut olennaista kan-
santalouden kehittyminen. Perinteisessä kansainvälises-
sä työnjaossa kansantaloudet osallistuivat kansainväliseen
talouteen. Kansainvälinen talous oli kansantalouksien
vuorovaikutusta. Monikansallisten yritysten myötä kan-
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santaloudet alkoivat menettää merkitystään 1960- ja
1970-luvuilla. 1980- ja 1990-luvuilla kansainvälinen ta-
lous on kokenut muodonmuutoksen, joka koskettaa jopa
valtioiden kykyä toteuttaa poliittisia tavoitteitaan tai pi-
tää yllä hyvinvointiyhteiskuntaa. (Ks. Knox 1995 ja Ohmae
1995)

1980-luvulla alkoi siirtyminen globaalitalouteen. Tämä
on eri asia kuin kansainvälinen tai maailmantalous. Glo-
baalissa taloudessa finanssikeskukset ja pörssit ovat saa-
neet keskeisen aseman. Osakesalkkujen vaihtuminen ja
osakkeiden kurssien muutokset keskeisissä pörsseissä
määräävät pitkälle niin kutsutun markkinatalouden mui-
ta taloudellisia tekijöitä. Jopa Suomen television ja ra-
dion aamuohjelmissa mainitaan osakekurssien ja pörssi-
indeksien kehitys Tokiossa, Lontoossa ja New Yorkissa.
Globaalitaloudessa juuri nämä kolme keskusta ovat avain-
asemassa. (Ks. Knox & Taylor 1995) Niistä käsin joh-
detaan globaalin talouden dynaamisimpia alueita. Ne mää-
rittävät myös muuta taloudellista kehitystä, jonka olen-
naisia osia ovat alihankinnat, varastojen sijoitus ja luon-
nonvarat.

Edellä mainitut kaupungit eivät enää toteuta kansal-
lista politiikkaa. Niiden oma kehitys on riippuvainen
globaalin talouden muiden keskusten menestyksestä.
Globaalissa taloudessa keskusta ja periferia määritty-
vätkin uudella tavalla. Keskustaan kuuluvat kaikki ne
talouden sektorit ja maantieteelliset alueet, joiden talou-
dellista toimintaa organisoivat edellä mainittujen metro-
polien taloudelliset valtakeskukset. Periferia saattaa ny-
kyisin alkaa New Yorkin slummeista, jotka ovat globaalin
talouden ulkopuolella. Toisaalta Amazonin sademetsä-
alueen puun tuotanto kytkeytyy keskustaan ja sen ym-
pärille voi kehkeytyä helposti taloudellisen kasvun vyö-
hykkeitä.

Globaalissa taloudessa keskusta on amebamaisen
määrittelemätön. Se muuttaa jatkuvasti muotoaan ja eri-
laiset alueet pyrkivät mukaan keskustaan. Valtioiden
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politiikka ei enää ole ratkaisevaa, eivätkä valtiot ole yk-
siselitteisesti joko keskustassa tai periferiassa, vaan ne
jakautuvat voimakkaasti alueellisesti. Alueellinen eriar-
voisuus helposti lisääntyy. Kansantaloudet saattavat ajau-
tua talouden taantuviksi sektoreiksi, joilta ei enää riitä
voimavaroja valtioiden talouden tai erityisesti hyvinvoin-
tivaltion projektien ylläpitämiseen. (ks. Ohmae 1995)

Globaalin talouden kehittyessä valtion olemassaolon
perusta rakoilee. Kansallisen politiikan tekemisen edel-
lytykset heikkenevät. Valtioiden on entistä vaikeampi pi-
tää yllä tasa-arvoistavaa politiikkaa. Suomessakin vas-
tuu alueiden kehittämisestä siirrettiin jo 1994 alueille it-
selleen. Niillä vain ei ole keskitetyn valtion perintönä edel-
leenkään mahdollisuuksia kerätä itse varoja. Siten myös
alueellisen kehittämisen mahdollisuudet ovat vähäiset.

Politiikka perustuu silti edelleen valinnoille. Suomel-
la on esimerkiksi ollut varaa hankkia kolme laivuetta uu-
sia kallita hävittäjäkoneita tai pitää konkurssikypsiä pank-
keja pystyssä yhteiskunnan varoin. Sen sijaan koulutuk-
sesta, terveydenhuollosta ja hyvinvointipalveluista on tin-
gitty. Näitä valintoja voidaan tietysti perustella valtion-
velalla ja sen hoitokustannuksilla. Joka tapauksessa muut-
tuvassa maailmantaloudessa ja valtion toimintamahdolli-
suuksien heiketessä yhä edelleen, Suomella tuntuu ole-
van varaa kansalliseen turvallisuuteen pikemmin kuin kan-
salaisten hyvinvointiin. Nämä kaksi asiaa eivät ole tois-
tensa kääntöpuolia globalisoituvassa maailmassa, jossa
suuri osa uhkista ilmenee valtioiden sisällä.

Alueellistuminen

Globaalin talouden kehitys ja valtion toimintaedellytys-
ten heikkeneminen ovat luoneet alueille väylän osallistua
suoraan globaaliin. Alueiden on pakko tehdä suhteelli-
sen itsenäisiä ratkaisuja selvitäkseen globaalissa talou-
dessa. Jos Suomen kunnat ja alueet aikovat pysyä asuttui-
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na ja estää 1950- ja 1960-lukujen muuttoliikkeen toistu-
misen, niiden on toimittava itse. Veronmaksajat ovat siellä,
missä on taloudellista toimintaa. Talous taas elää siellä
missä se kykenee integroitumaan globaalin talouden osak-
si. Tämä on nyt mahdollista alueille. Paljon vaikeampaa
on säilyttää kokonainen kansantalous keskustassa.
(Ohmae 1995)

Alueiden merkityksen kasvu näkyy muun muassa
integroituvassa Euroopassa. Valtiot ovat yhä edelleen
keskeisiä toimijoita, mutta alueet vahvistavat jatkuvasti
asemiaan ja pyrkivät samalla lisäämään keskinäistä yh-
teistyötään (Käkönen 1994). Yhtäältä alueistumista ja
keskinäisen yhteistyön lisäämistä tapahtuu taloudellisten
keskusten kohdalla. Euroopan unionin sisällä vakuutta-
vin esimerkki on niin kutsuttu ’Euroopan neljä mootto-
ria’ (Baden-Württenberg, Katalonia, Lombardia ja
Rhônen Alpit). Kukin näistä alueista on omassa maas-
saan vahva taloudellinen kasvukeskus (Käkönen 1994
ja Raich 1995). Yhteistyöllä ne parantavat asemiaan glo-
baalissa taloudessa. Samalla yhteistyö ja alueen oman
profiilin vahvistuminen kertoo siitä, että kansallisesti so-
lidaarinen politiikka on jäämässä historiaan. Hyvinvoiva
alue pyrkii takaamaan hyvinvoinnin säilymisen alueellaan.

Alueellistumista tapahtuu toisaalta Euroopassa myös
periferiassa. Esimerkiksi kelpaa Barentsin euroarktinen
alue (ks. Käkönen 1996). Tällaisella yhteistyöllä pyri-
tään pitämään periferiaa hengissä ja estämään sen margi-
nalisoituminen edelleen. Barentsin alueen kohdalla on toki
muistettava, että luonnonvarojensa avulla sillä on mah-
dollisuus pyrkiä integroitumaan suoraan globaaliin talou-
teen ja parantaa näin suoraan alueen kehitysmahdol-
lisuuksia. Tätä tavoitetta kuitenkin rajoittaa se, että
alueellistuminen ei ole Barentsin alueen omaa politiikkaa
vaan valtioiden toteuttamaa politiikkaa (Käkönen 1996).

Alueellistumisen välttämättömyydestä kertoo vahvasti
myös Mälarin alueen kehitys (ks. Linzie & Bohman
1991). Valtioiden pääkaupunkiseudut ovat perinteisesti
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talouden vahvimpia alueita. Tukholma ei ole katsonut
tämän riittävän globalisoituvassa taloudessa (vrt. Lund-
berg 1995). Tukholman seudulla on Ruotsin sisällä vah-
va kilpailija yhdentyvässä Euroopassa. Juutinrauman alu-
een yhteistyö ja silta kytkee taloudellisesti vahvan Etelä-
Ruotsin Tanskaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan. Köö-
penhaminan imussa Etelä-Ruotsin talousalueella on mah-
dollisuudet kehittyä Ruotsin talouskeskukseksi ja sivuut-
taa näin Tukholma (vrt. Eklund & Östhol 1991, 34-35).
Toki Ruotsi on perinteisestikin kahden keskuksen valtio
(Wiberg 1995).

Tukholma on lähtenyt yhteistyöhön kolmen Mälarin
alueen läänin kanssa. Alueelle on muotoutumassa
yhteistyöohjelma ja selvä työnjako. Koulutuspanokseltaan
voimakkaana väestökeskittymänä (Lundberg 1995) sillä
on hyvät edellytykset integroitua globaaliin talouteen.
Mahdollisuutta parantaa tuntuvasti Arlandan lentokent-
tä, josta ollaan hyvää vauhtia kehittämässä globaalin ta-
louden solmukohtaa. Arlandan ympärille onkin rakentu-
nut merkittävä teollisuusalue, jolle kansainväliset kom-
munikaatio- ja kuljetusyhteydet ovat elintärkeitä. Alue-
politiikkaa toteuttaessaan Tukholma tuskin toimii valta-
kunnan pääkaupunkina. Pikemminkin se toimii itsenäi-
senä globaaliin talouteen integroituvana alueena, jolle
Ruotsin kansantaloudella ei ole yhtä olennaista merki-
tystä.

Alueiden ja kaupunkien politiikka heikentää entises-
tään valtioiden mahdollisuuksia säilyttää perinteinen ase-
mansa politiikan keskuksina. Alueet vahvistavat ensin
sisäistä eri toimijoiden välistä yhteistyötä (vrt. Karppi
1996a). Samalla ne hakeutuvat suoraan kansainväliseen
yhteistyöhön tai verkottuvat kansainväliseen kenttään
erilaisten toimintojen kansainvälistymisen kautta (vrt.
Karppi 1996b). Alueiden keskinäinen ja kansainvälinen
yhteistyö muodostuu niille selviytymisen välineeksi. Tä-
män jälkeen kansallisvaltiolla ei ole niille enää suurta
merkitystä. Toki eri alueilla on hyvin erilaiset edellytyk-
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set integroitua globaaliin talouteen, mikä lisännee aluei-
den välistä eriarvoisuutta.

Nykyisin siis paikallinen kohtaa globaalin suoraan,
valtion ohi. Tämä merkitsee kansainvälisten suhteiden
paikallistumista. Valtio ei enää olekaan suvereeni toimija
kansainvälisellä areenalla. Samalla sisä- ja ulkopolitiikan
välinen ero häviää. Paikallisista ratkaisuista tulee perin-
teisestä näkökulmasta katsottuna ulkopoliittisia ratkaisu-
ja. Työnjaon muuttuessa valtioiden on löydettävä itsel-
leen uudenlainen rooli. Tästä seuraa ongelmia muun
muassa sen suhteen, miten kansalaisten turvallisuus taa-
taan tai miten kansalaisia suojellaan väkivallalta. Onkin
mahdollista kysyä, paikallistuuko järjestyksen ylläpito ja
oikeustoimi uudestaan ja menettääkö valtion yhtenäistävä
politiikka kokonaan merkityksensä?

Olemme tottuneet painottamaan sitä, että kansalai-
silla menee hyvin mikäli kansantalous on kunnossa. Kan-
salaisten on pitänyt jopa uhrautua kansantalouden eteen.
Näin on muun muassa voimallisesti vaadittu Suomessa
1990-luvulla. Globalisoituvassa taloudessa tämä puhe on
pulmallista. On osuvampaa sanoa, että kansakunnalla
menee hyvin jos alueilla menee hyvin. Tällä tavoin pai-
kallisista intresseistä tulee kansallisia intressejä. Samalla
voidaan asettaa vaatimus, että valtiovallan tulisi tukea
alueellistumista ja paikallisen tason kansainvälistymistä.
Tällöin alueilla itsellään katsotaan olevan vastuu niiden
kehittämisestä.

Paikalliset tehtävät globaalissa
kontekstissa

Alueellistuminen ja alueiden toimintojen kansainvälisty-
minen merkitsee eritoten kahta asiaa. Ensiksikin, puhe
paikallisesta politiikasta ei ole enää paikallaan. Globaali
näyttäytyy paikallisissa ratkaisuissa ja paikallisella tasol-
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la tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat kansainvälisesti.
Onnistuakseen toimissaan paikallisilla päättäjillä on olta-
va käsitys kansainvälisen järjestelmän kehityspiirteistä.
Ne eivät tule paikalliseen politiikaan enää valtion ulko-
politiikan ja kansantalouden kautta.

Toiseksi, globaalissa järjestelmässä ei ole keskitet-
tyä hallintajärjestelmää. Globaaleja ongelmia ei voida
ratkaista maailmanhallituksessa tai Yhdistyneissä kan-
sakunnissa. Jokainen globaali ongelma on luonteeltaan
paikallinen, globaalit ongelmat juontuvat paikallisesti,
samoin niiden seuraukset näyttäytyvät paikallisesti, vaikka
ongelman alkuperä olisikin tuhansien kilometrien pääs-
sä. Niinpä globaalien ongelmien ratkaiseminen edellyt-
tää paikallisia ratkaisuja, joissa kannetaan vastuuta koko
ihmiskunnasta.

Sosiaalisen tilan uudelleenrakentuminen

Siirtyminen valtioiden mahdista alueiden valtaan merkit-
see sosiaalisen tilan uudelleenrakentumista. Sosiaalisten
järjestelmien kehityksessä on menossa keskiajalta uu-
teen aikaan siirtymiseen verrattava syvällinen historialli-
nen murros. Kylmän sodan päättymistä ei voida tulkita
amerikkalaisen Fukuyaman (1992) tavoin historian lo-
puksi vaan sen aluksi. Tässä murroksessa ihmiskunnan
on kyettävä ratkaisemaan muun muassa ongelma, jonka
samanaikainen väestönkasvu ja viljelysmaan käyminen
entistä niukemmaksi ja heikommaksi synnyttää.

Valtion aseman heikkeneminen voi merkitä myös
politiikan paluuta politiikkaan. Pidettäessä kiinni valtiolli-
sesta järjestäytymisestä globaalin talouden kehittyessä
politiikka on menettänyt alkuperäisen sisältönsä ja siitä
on tullut lähinnä talouden ehtoihin sopeutumista. Mutta
se voi ottaa itselleen uusia tehtäviä. Se voi yrittää kuroa
umpeen talouden ja politiikan välistä kuilua. Alueistuminen
voi antaa tähän mahdollisuuksia, joskin toisaalta alueel-
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listuminen on sekin keino sopeutua talouden itsenäisty-
neisiin lainalaisuuksiin.

Vaikka alueet syövät valtion perinteisesti vahvaa
asemaa, on liian aikaista sanoa, että valtioiden mahdista
siirryttäisiin alueiden valtaan. Valtiohan voi luopua harki-
tusti omasta mahtiasemastaan, ja silloin valtion ja aluei-
den välille voi syntyä järkevä työnjako. Tässä tapauk-
sessa demokratia kasvaa vertikaalisesti järjestyneessä
valtiossa. Valta hajaantuu valtion sisällä useammalle
eliitille. Tosin Suomessa vallan hajaantuminen ei välttä-
mättä vahvista demokratiaa, sillä suomalaisen paikallis-
hallinnon perinne ei kunnallisen itsehallinnon rakenteista
huolimatta ole kovin demokraattinen. Kunnallispolitiikassa
on perinteisesti hyvin pieni ryhmä tehnyt ratkaisut (vrt.
Ylönen 1995). Aluetason hallinnossa taas ei ole ollut
varsinaisia demokraattisia rakenteita. Aluehallinto on ol-
lut lähinnä valtion politiikan toteuttamisen väline.

Suomessa hallitsevat eliitit ovat kiinnittyneet vahvasti
valtioon. Tämä koskee yhtä hyvin puolueita kuin muitakin
kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tämä valtaeliitti kokee
väistämättä asemansa uhatuksi alueellistumiskehityksen
myötä. Toisaalta alueellistuminen nostaa esiin uuden po-
tentiaalisen valtaeliitin. Näin syntyy helposti konflikti kah-
den erilaisen eliitin välillä. Toisen tavoitteena on vahvistaa
valtion asemia ja toisen tavoitteena heikentää niitä.

Eliittien välisessä konfliktissa on mielenkiintoista nos-
taa esiin kysymys kannatuksen mobilisoinnista. 1800-lu-
vun Suomessa uusi nouseva ja hyvin koulutettu eliitti
mobilisoi kansallisuuskysymyksellä itselleen rahvaan tuen
perinteistä aatelistosta tullutta valtaeliittiä vastaan (vrt.
Ylikangas 1986). Periaatteessa alueellisella nousevalla
valtaeliitillä on nyt mahdollisuus mobilisoida itselleen kan-
salaisten tuki. Supistaessaan toimintojaan valtio tekee itse
itsestään tarpeettoman kansalaisten silmissä. Ei ole vai-
kea ajatella, että veroille ei enää nähdä vastinetta. Niillä
voidaan katsoa elätettävän ainoastaan valtion tarpeetonta
virkamieskoneistoa.
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Perttu Vartiainen

PAIKALLISEN JA GLOBAALIN
UUSI VÄLITÖN YHTEYS VAI
EPÄJÄRJESTYS?
Näkökulmia keskusteluun paikallisen hallinnan
haasteista ja mahdollisuuksista

Kirjoitukseni viitetaustana on lähinnä englantilaisella
 kieli- ja kulttuurialueella käyty keskustelu paikalli-

sen hallinnan uusista käytännöistä ja muodoista. Se avaa
uuden näkökulman myös suomalaiseen kuntakeskus-
teluun. Alkuperäisen esitykseni pitopaikka, Karkkila, on
monella tapaa sopiva näyttämö tälle tarkastelulle. On-
han juuri Karkkila se kunta, jossa suomalaisittain on
määritelty kansallisen ja paikallisen vastuun uusia rajoja.

Hyvästit kansallisvaltiolle?

Modernisaation maailmassa kansallisvaltio on ollut sekä
hyvinvoinnin luomisen ja ylläpidon että yhteiskunnallisen
säätelyn perusareena. Myös kunta – nyt itse asiassa
paikallisvaltio, ei niinkään aito kommuuni – on tullut yhä
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kiinteämmäksi osaksi kansallisvaltion rakenteita. Kunta on
ollut  yhtäältä hyvinvointivaltion toteuttava käsi ja toisaalta
kunnat itse ovat olleet valtion suojeluksessa. Tällä tarkoi-
tan konkreetisti hyvinvointipalveluiden kunnallista organi-
sointia, valtionapujärjestelmää, vaikeuksissa olevien kun-
tien erityistukea jne. Huomattakoon heti, että tämä kiinteä
ja suhteellisen harmoninen rakennelma on paitsi historial-
lisesti, myös maantieteellisesti ehdollinen. Tämän esityk-
sen viitetaustana on pohjoinen Eurooppa, jolle ominaisena
voidaan pitää suhteellisen vahvaa paikallishallintoa.

Myös maantieteessä kansallisvaltio – yleensä jokin
nimetty maa kuten Suomi – on otettu ikään kuin annettu-
na lähtökohtana. Maantieteilijöiden kiinnostuksen koh-
teena ovat olleetkin ensisijaisesti  maan osa-alueet. Myös
varhainen yhteiskuntamaantiede ymmärsi yhteiskunnan
maantieteellisen olomuodon valtion ja kansantalouden
synonyymina. Kysymys kansallisvaltiosta tuli eksplisiit-
tisemmin esiin vasta poliittisen maantieteen renessans-
sin myötä 1980-luvun alussa. Samanaikaisesti myös
yhteiskuntamaantieteen teoreettinen keskustelu alkoi kiin-
nostua yhteiskunnan monitasoisesta rakentumisesta.

Uudemman poliittisen maantieteen tärkeä suunnan-
näyttäjä Peter J. Taylor (1982) näkee maantieteellisten
tasojen muotoutumisen historiallisena prosessina, mitä
hän jäsentää skemaattisesti Immanuel Wallersteinin
maailmansysteemimallin avulla. Kansallisvaltio on mo-
dernin kapitalistisen yhteiskunnan tuote ja sen territoriaa-
linen perustaso. Vasta kapitalismille on luonteenomaista
yhteiskunnan kolmitasoinen eriytyminen globaaliseen,
kansalliseen ja paikalliseen. Oleellista kansallisvaltion
ideassa on itsenäisen valtiollisen alueen ja kansallisen
kotimaan periaatteellinen yhteenkäyvyys. Alunperin Tay-
lor korosti valtion merkitystä nimenomaan ideologisena
rakenteena, minkä käsityksen taustalla olivat ymmärret-
tävästi monet 1970-luvun marxilaisen valtioteorian kehi-
telmät. Tästä näkökulmasta kansallisvaltio erottaa joka-
päiväisen (perusteiltaan urbaanin) elämämme kokemuk-
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sen globaalin tason taloudellisista rakenteista. Uudem-
massa tuotannossaan Taylor (esim. 1994) on käsitellyt
kansallisvaltiota moniulotteisemmin, sen erilaisten tehtä-
vien kautta. Kansallisvaltio ei ole vain poliittinen yksik-
kö, vaan siihen kietoutuu myös erilaisia talouden ja kult-
tuurin rakenteita sekä sosiaalisia käytäntöjä.

Yhteiskuntamaantieteen teoreettiseen keskusteluun
kysymyksen maantieteellisistä tasoista toi näkyvimmin
Neil Smith (1984). Smith johti maantieteellisten tasojen
rakentumisen alunperin talouden liikelaeista. Hänen mu-
kaansa kansallinen taso rakentuu pyrkimykselle säädel-
lä kapitalistisen kilpailun ja yhteistyön väistämätöntä ris-
tiriitaa. Uudemmassa tuotannossaan Smith  (esim. 1993)
korostaa entistä monimuotoisemmin maantieteellisten
tasojen yhteiskunnallisen tuottamisen merkitystä. Hä-
nen ajattelussaan kansallinen taso näyttäytyy nyt spesifisti
poliittisena konstruktiona. Sen sijaan globaalia tasoa Smith
jäsentää edelleen ensisijaisesti pääoman kiertokulusta
käsin. Uudet ylikansalliset talousjärjestelyt (kuten EU)
viestittävät kuitenkin uuden, kansallisvaltiota laajemman
poliittisen säätelyjärjestelmän tarpeesta.

Paikallisen tai urbaanin tason molemmat kirjoittajat
liittävät modernissa kapitalismissa päivittäisalueeseen,
jonka toiminnallisena ytimenä ovat paikalliset työmark-
kina-alueet. Myös suomalaisten enemmistölle jokapäi-
väisen elämän peruspiiri on alkanut hahmottua toiminnal-
lisina kaupunkiseutuina, mitä tendenssiä suomalaisessa
keskustelussa on alettu nimittää seutuistumiseksi. Pai-
kallinen onkin itsessään monitasoinen ilmiökokonaisuus
ja territoriaalisesti siinä välittyy useita suomalaisen yh-
teiskunnan historiallisia kerrostumia. Talonpoikaisessa
elämänmuodossa paikallisen elämän keskuksina olivat
kylät ja pitäjät (alunperin seurakunnat). Kaupungit taas
muodostivat alunperin suhteellisen kompaktin, maaseu-
dusta selkeästi eroavan asutuksellisen kokonaisuuden.
Seutuistumisen suuntainen kehitys onkin johtanut monis-
sa maissa uudistamaan koko paikallishallinnon järjestel-
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mää joko luomalla paremmin toiminnallisia alueita vas-
taavia kuntakokonaisuuksia tai eriyttämällä toisistaan
peruskunnat ja niitä laajemmat kokonaisuudet (seutu-
kunnat, liittokunnat, piirikunnat jne.). (Vartiainen 1993)

Unelma suojatusta kansallisvaltiosta romahti ratkai-
sevassa määrin 1990-luvulle tultaessa. Taloudellisen ja
poliittisen integraation ratkaisut olivat ennakoineet tätä
muutosta toki jo paljon aiemmin. Taylor (1996)1 pitääkin
globalisaatiota nyky-yhteiskuntatieteiden keskeisimpänä
haasteena. Suurimman muutoksen hän näkee tapahtuneen
taloudessa, mutta myös kulttuurisissa prosesseissa (ks.
myös Taylor 1994). Sen sijaan sotilaallista yhdentymistä
hän pitää vielä lähitulevaisuudessa epätodennäköisenä eli
hän näkee kansallisten puolustusvoimien muodostavan jat-
kossa kansallisvaltion keskeisen legitimaatioperustan.

Taylorin näkökulma valtioon avautuu territoriaali-
suuden ja maailmansysteemimallin näkökulmasta. Hän
jättää vähemmälle huomiolle kansallisen ja paikallisen
suhteen uudelleenmäärittymisen, minkä tarkastelulle pon-
timena on ollut pikemminkin säätelyteoreettinen keskus-
teluyhteys.2 Tuon keskustelun kiintopisteenä on ollut Bob
Jessop ja hänen kehittelemänsä ajatus kansallisvaltion
onttoutumisesta tai kovertumisesta (hollowing out).
Jessopin (1993, 10) mukaan:

“Kansallisvaltio kohtaa  monia muutoksia, jotka kovertavat
sitä. Tämä ei tarkoita sen merkityksen täydellistä häviä-
mistä, vaan sen kyky käyttää valtaa jopa omien rajojensa
sisällä on entistä rajoittuneempi johtuen sen vallan
kolmisuuntaisesta siirtymisestä ylöspäin, alaspäin ja tie-
tyssä määrin ulospäin.”

Oleellista tässä monensuuntaisessa kehityskulussa on pai-
kallisten ja globaalien (tai vähintäänkin ylikansallisten)
tekijöiden entistä välittömämpi keskinäinen vuorovaiku-
tus, glokalisaatio (Swyngedouw 1992). Castellsin (1993,
255) mukaan:
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“Paradoksaalista kylläkin, globalisoituvassa taloudessa
ja ylikansallisen valtiovallan nousun myötä paikalliset
hallintoelimet näyttävät olevan uusien urbaanien vasta-
kohtaisuuksien ja konfliktien hallinnan etualalla.”

Glokalisaation käsitteelliselle haltuunotolle oli olemassa
selvä tilaus 1980-luvun lopun yhteiskuntamaantieteessä,
jota sävytti tuolloin lokaliteettitutkimus (Vartiainen 1990).
Lokaliteettitutkimushan korosti yhtäältä yhteiskunnan
paikallisen sidoksen merkitystä ja toisaalta paikallisten ja
ylipaikallisten kehityskulkujen yhteenkietoutumista (Var-
tiainen 1992). Tultaessa 1990-luvulle metodologinen ky-
symys paikallisuuden merkityksestä on kääntynyt yhä
useammin sisällölliseksi kysymykseksi paikallisen hal-
linnan (local governance) haasteista ja mahdollisuuk-
sista.

Hyveellinen paikallistuminen

Glokalisaatio ja siitä johdettu uudenmuotoisen paikalli-
sen hallinnan mahdollisuus ovat kuitenkin monella tapaa
kiistanalaisia kehityskulkuja. Koska esitykseni konkreet-
tina viitetaustana on suomalainen kunta, niin problemati-
soin tätä asetelmaa seuraavassa vain lokalisaation nä-
kökulmasta. Globalisaation osalta tyydyn viittaamaan sii-
hen keskusteluun, jossa se näyttäytyy paljon monisyisem-
pänä ja ristiriitaisempana kehityskulkuna kuin jonain
’globaalin talouden ja  kulttuurin’ voittokulkuna (Hirst &
Thompson 1995; Andersson ym. 1995).

Otan lähtökohdakseni paikallistumisen tulkintojen
kaksi ääripäätä. Toisen ääripään mukaan olemme me-
nossa kohti uutta paikallisuuden ja globaalin välittömään
vuorovaikutukseen perustuvaa maailmaa, jossa kansal-
lisvaltion merkitys ohenee oleellisesti ja jossa avautuu
aidosti uudenlaisia paikallisen vaikuttamisen mahdolli-
suuksia. Toisen ääripään mukaan tarvitsemme sittenkin
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– tai ainakin monet syrjäytyvät ryhmät tarvitsevat – yhä
kansallisvaltion suojaa ja huolenpitoa eli yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen lähtökohtana tulisi olla pikemminkin
kansallisvaltion onttoutumisen vastastrategia.

Ensiksi mainitusta näkökulmasta paikallistumisen
kehityskulkuun on ollut tapana liittää monia positiivisia
yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia: paikal-
linen omaehtoisuus, paikallinen kontrolli, paikallinen de-
mokratia ja yhteisöllisyys, paikalliset erityispiirteet jne.
Esimerkiksi Wilson (1995) näkee uudemman kaupunki-
ja aluetutkimuksen todistavan paikallisuuden merkityk-
sen kasvusta siirryttäessä postmoderniin yhteiskuntaan.
Voidaan puhua siirtymästä  hierarkkisesti keskusvaltiolle
alisteisesta paikallishallinnosta kohti horisontaalisesti
rakentuvaa ja kommunikatiiviseen rationaalisuuteen pe-
rustuvaa, moniäänisten paikallisten toimijoiden muodos-
tamaa paikallista hallintaa (suunnittelun näkökulmas-
ta vrt. Sotarauta 1996, luku 3).

Yhtenä paikallistumisen teesin liikevoimana voidaan
nähdä 1980-luvun aluekehityskeskustelu, jossa haettiin
ratkaisua ’ylhäältä alaspäin’ ohjautuvan suunnittelun ja
aluepolitiikan kriisiin. Myös tällä vuosikymmenellä koros-
tuneet läntisen Euroopan talous- ja poliittisen maantie-
teen kehityskulut – ’uudet tuotannolliset alueet’, voimistu-
va regionalistinen liikehdintä ja joissakin maissa toteute-
tut aluehallinnon uudistukset sekä  kansallisvaltioiden ra-
jojen ylikäyvät alueliittoumat – ovat luoneet kasvuperus-
taa uudelle, alueiden omista voimavaroista lähtevälle kehi-
tysajattelulle. 1990-luvun alussa myös suomalaisten pai-
kallis- ja aluehallinnon vaikuttajien puheeseen alkoi iskos-
tua ajatus Alueiden Euroopasta, joka omalla erityisellä
– läntisen Euroopan syvenevään integraation liittyvällä
– tavallaan kytkee toisiinsa ylikansalliset ja paikalliset
kehityskulut vastakohtana kansallisvaltioiden merkityk-
sen ohenemiselle (vrt. Vartiainen & Kokkonen 1995).

’Uusista tuotannollisista alueista’ ja talouden paikal-
lisesta sidoksesta käyty keskustelu liittyy ajatukseen
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fordistisen järjestyksen purkautumisesta ja niin muodoin
– tosin monilla kirjoittajilla varsin löyhästi – säätely-
teoreettiseen lähestymistapaan. Uusimuotoisen paikalli-
sen hallinnan lähtökohtana nähdään  perinteisen,  mark-
kinaperusteisten ja valtiollisten hallintamuotojen välisen
dualismin ylittävät verkostomaiset suhteet.

Myös politiikan tutkimuksessa on kiinnostuttu uudel-
leen paikallisuudesta, aluksi paikallisvaltion (local state)
ja sittemmin juuri paikallisen tai urbaanin hallinnan näkö-
kulmasta. Hallinnalla viitataan tällöin niihin yhteiskunnal-
lisen – ’hallinnon’ alaa laajemmin myös diskursiivisten
käytäntöjen ja erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden
välittämiin – koordinoinnin muotoihin, joissa ylittyy pe-
rinteinen kuntakeskeinen näkökulma paikallisuuteen. Pai-
kallisen hallinnan toimijoina – sekä yksilöinä että instituu-
tioina – voivat olla kunnallishallinnon eri intressipiirien
ohella esimerkiksi liike-elämä, kansalaisjärjestöt, tiedo-
tusvälineet ja ylipaikalliset (kansalliset ja ylikansalliset)
organisaatiot.

Säätelyteorian näkökulma
paikalliseen hallintaan

Jo ajallisesti  yhteiskunnan rakenteellinen muutos liittää
säätelyteorian ja hallinnan näkökulmat enemmän tai vä-
hemmän kiinteästi toisiinsa, vaikka Jessopin (1995) ta-
paan meidän on syytä muistaa näiden kahden näkökul-
man periaatteellinen ero. Lähestyn säätelyteoriaa tässä
metodologisena lähtökohta. Yhteiskunnallinen säätely
tulee ymmärrettäväksi näin prosessinomaisesti, pyrkimyk-
senä vähentää vastakohtaisuuksia ja kriisejä sekä turva-
ta järjestelmän uusiutumiskyky. Siten emme pitäydy mi-
hinkään yhteen yhteiskunnan muutostulkintaan kuten yk-
sinkertaiseen siirtymään fordistisesta postfordistiseen
säätelymuotoon. Sen sijaan voimme korostaa yhteis-
kunnallisten järjestelmien ja muutostendenssien dynaa-
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mista ja usein ristiriitaista luonnetta (ks. Painter &
Goodwin 1995).  Kun alkuperäinen ranskalainen säätely-
teoria lähti liikkeelle talouden (pääoman kasautumisen)
mekanismeista, niin brittiläinen keskustelu on korostanut
valtioteorian ja hallinnan sekä epätasaisen alueellisen ke-
hityksen näkökulmia, joihin molempiin kytkeytyy elimel-
lisesti myös kysymys paikallisesta hallinnasta (Hay &
Jessop 1995).

Säätelyteoreettisessa keskustelussa vallitsee tietty
yksimielisyys fordistisen, leimallisesti kansallisen, säätely-
muodon suhteellisesta koherenssista, vaikka se on ilmen-
nytkin erilaisissa kansallisissa variaatioissaan (vrt. Peck
& Tickell 1994, 286-287). Sen oleellinen elementti on
keynesiläinen hyvinvointivaltio (Jessop 1992; 1994).
Makrotalouden (kasautumisjärjestelmän) näkökulmasta
oleellista siinä on massatuotantoon ja kulutukseen pe-
rustuva taloudellisen kasvun maaginen kehä, joka reali-
soitui läntisessä maailmassa 1950-luvulta aina 1970-lu-
vun alkuun jatkuneena kasvuvaiheena. Yleisen yhteis-
kunnallisen organisoitumisen näkökulmasta oleellista sii-
nä on massakulutuksen normien yleistyminen ja kollek-
tiivisten palvelujen tarjonta. Paikallishallinnon erityinen
tehtävä on turvata kollektiivisten palvelujen (laajassa
merkityksessä myös asuntotuotannon ja teknisen infra-
struktuurin) sosiaalisesti ja alueellisesti riittävän tasainen
tarjonta. Myös paikallishallinnon hoitama maankäytön
suunnittelu ja kiinteistölaitos voidaan nähdä fordistisen
kasautumisjärjestelmän – ja sen spatiaalisen muodon eli
kaupungistumisen – systeemisenä osana.

Vaikka tulkinnat fordistisen säätelymuodon kriisiy-
tymiseen johtaneesta kehityskulusta ovat olleet pitkälle
yhteneviä, niin tulkinnat paikallishallinnon roolista siinä
ovat yhä melko väljiä. Yhtäältä ylimitoitettu ja byrokraat-
tinen paikallishallinto voidaan nähdä tuon kriisin yhtenä
ydininstituutiona. Toisaalta rahoituskriisiin joutunut paikal-
lishallinto voidaan nähdä makrotalouden kriisin osatto-
mana uhrina.
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Kehkeytymässä oleva uusi paikallisen hallinnan muo-
to on sitäkin avoimempi ja tulkinnallisesti kiistanalaisempi
kysymys. Harveyn (1989) käsitteellistämä siirtymä mana-
gerialismista yrittäjyyteen tarjoaa kuitenkin sille melko
laajalti hyväksytyn lähtökohdan. Yrittäjyydellä  (tai ’yrittä-
jyyskaupungilla’) viitataan sekä paikallishallinnon tehtä-
vien muutokseen – hyvinvointipalvelujen tarjoajasta elin-
keinoelämän kilpailukyvyn edistämiseen – että uuteen
hallinnointitapaan, jonka institutionaalisena perustana ovat
yritysten kaltaisesti hallinnoidut puolijulkiset yhtiöt ja uu-
den kumppanuuden muodot.

Yrittäjyys jää kuitenkin melko ylimalkaiseksi käsit-
teeksi tavoitettaessa paikallisen hallintatavan muutoksen
olennaista logiikkaa. Hallin ja Hubbardin (1996) mukaan
myös ’yrittäjyyskaupungilla’ on juurensa paljon kauem-
pana kaupunkihistoriassa. Toisaalta uudet yhtiömuotoiset
instituutiot perustuvat yhä vahvaan julkiseen panostuk-
seen ja keskusvallan osallisuuteen. Oleellista on sen si-
jaan niiden etääntyminen paikallisesta poliittisesta kont-
rollista.

’Yrittäjyyskaupungin’ ja uuden (’postfordistisen’)
säätelymuodon käsitteellisenä liitoksena voidaan pitää
Jessopin (1992, 1994) ajatusta keynesiläisen hyvinvoin-
tivaltion muuttumisesta kohti schumpeterilaista työnjous-
tovaltiota, jossa hyvinvointipolitiikka alistetaan joustavien
työmarkkinoiden ja rakenteellisen kilpailukyvyn vaateisiin.
Uuden yhteiskuntapolitiikan päämääränä on poistaa for-
dismin synnyttämiä tuotannon ja työmarkkinoiden jäyk-
kyyksiä ja edistää  joustavuutta ja innovaatioita. Uudet
paikallisen hallinnan muodot korostavat uusia julkisen ja
yksityisen kumppanuuden muotoja mm. innovaatioiden,
infrastruktuurin ja koulutuksen edistämisessä (vrt. Good-
win 1996). Toisaalta paikallishallinnon tehtävissä koros-
tuu uudella tapaa suuntautuminen ulospäin, mikä ilme-
nee mm. paikkakuntamarkkinointina ja lisääntyvinä
kansainvälisinä yhteyksinä.

Goodwin ja Painter (1996) ovat  heuristisessa mieles-
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sä tiivistäneet taulukkomuotoon eräitä uuden paikallisen
hallinnan muotoja niin kuin ne ovat ilmenneet Iso-Britan-
niassa (taulukko 1). Kuten he korostavat, monet esitetyt
muutokset ovat vain tendenssinomaisia ja pikemminkin
tutkimusongelmia kuin -tuloksia. Goodwinin (1996) mu-
kaan koko tämänkaltaisen siirtymätulkinnan perustana
onkin tietynlainen näköharha: fordismin jälkeen ei ole syn-
tymässä välttämättä lainkaan uutta koherenttia säätely-
muotoa, joka takaisi paluun kestävälle kasvu-uralle. ’Post-
fordistisiksi’ tulkitut paikallisen hallinnan uudet muodot
perustuvat pinnalliseen ilmiötason tulkintaan, yksittäisten
paikallisen hallinnan piirteiden taksonomiaan. Niistä ei voi
vielä johtaa jotain olennaisesti uutta yhteiskunnallista
säätelymuotoa.

Goodwin itse jättää tietyllä tapaa auki sen, missä
määrin juuri tuo säätelemättömyys on nykyisyyden olen-
nainen piirre, vai missä määrin Jessopin hahmottamat
muutostendenssit ilmentävät vain – tutkijoiden konstru-
oimaa – “tulevaisuutta, jota ei tullutkaan” (Tickell & Peck
1996, 398). Goodwin havainnollistaa uuden kestävän
’glokaalin’ säätelymuodon hahmottomuutta Lontoon
globalisoituvan talouden ja sosiaalisten ongelmien kärjis-
tymisen ristiriitaisuuden kautta, mutta ei erittele tapahtu-
massa olevan muutoksen laajempia poliittisia ja sosio-
kulttuurisia kytkentöjä (Goodwin 1996). Goodwin arvioi
uuden säätelymuodon mahdollisuutta ehkä sittenkin
enemmän menneestä – järjestyneen maailman – kuin
ajankohtaisen yhteiskunnallisen tilanneanalyysin näkökul-
masta käsin.

Uusi epäjärjestyksen maailma

Säätelyteoria jää helposti oman ekonomisminsa vangik-
si. Kansallisvaltion onttoutumisen ja paikallisen hallinnan
tulkintoihin voi liittyä  myös yhteiskuntatutkimuksen uu-
denlainen politisoituminen, vaikkakin usein kapeasti britti-
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Taulukko 1. Paikallisen hallinnan uusia kehityspiirteitä Iso-
Britanniassa (Goodwin & Painter 1996, taulukko III)

säätelyn paikallinen hallinta uusia kehityspiirteitä
kohdealueet fordismin aikana

rahoitusregiimi keynesiläinen monetaristinen
paikallisen hallinnan keskitetty palvelutuottajien
organisaatiorakenne palvelutarjonta, laaja kirjo,

muodollisen, vaaleilla paikallisen hallinnan
valitun paikallis- elinten moninaisuus
hallinnon ensisijaisuus

hallinnointi hierarkkinen, keskitty- siirretty, matalia
nyt, byrokraattinen hierarkioita,

suoritusperusteinen
paikalliset säädellyt, ammatti- säätelemättömät,
työmarkkinat taidon mukaan kahtiajakautuneet

segmentoituneet työmarkkinat
työprosessi teknologisesti kehitty- teknologisesti dynaa-

mätön, työintensiivi- minen (informaatio-
nen, tuottavuuden perustainen), pää-
kasvu vaikeaa omaintensiivinen,

tuottavuuden kasvu
mahdollista

työsuhteet kollektiiviset, kansalli- yksilölliset, paikalli-
set neuvottelut, nen sopiminen,
säädellyt ’joustavat’

kulutuksen muoto universaalinen, kohdennettu, yksi-
kollektiiviset lölliset ’sopimukset’
oikeudet

palvelutuotannon paikallisten tarpeiden lakisääteisten
luonne kohtaaminen, velvoitteiden

laajeneva täyttäminen
ideologia sosialidemokratia uusliberaali
avaindiskurssi teknokraattinen/ yrittäjämäinen/

manageriaalinen mahdollistava
poliittinen muoto korporatiivinen uuskorporatiivinen

(työväenliike
poissuljettu)

taloudelliset päämäärät täystyöllisyys, tekni- yksityinen voiton-
seen edistymiseen ja tavoittelu, mataliin
julkisiin investointei- palkkoihin ja alhai-
hin perustuva talouden seen ammattitaitoon
modernisaatio perustuva, ’joustava’

talouden
modernisaatio

sosiaaliset päämäärät progressiivinen uudel- yksilöllinen kulutus/
leenjako/sosiaalinen aktiivinen kansalai-
oikeudenmukaisuus suus
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käytäntöjä heijastaen. Tosin yksi näkyvimmistä paikalli-
sen hallinnan uusia käytäntöjä ja mahdollisuuksia ’post-
fordismin’ näkökulmasta käsitellyt tutkija, Margit Mayer,
tulee Saksasta.

Mayer (1994) korostaa paikallistumisen avaamia
uusia mahdollisuuksia haettaessa keskusvallan säätelys-
tä riippumattomia paikallisia toimintamalleja ja kansalais-
ten (tai paikallisyhteydessä pikemminkin ’asukkaiden’)
mahdollisuutta vaikuttaa niihin kansallisista etupiireistä
riippumatta. Mayer (1994, 316) tähdentääkin tarkaste-
lunsa kiintopisteenä olevan niiden yhteiskunnallisten liik-
keiden ja toimijoiden näkökulman, joiden pyrkimyksenä
on kehittää paikallisen politiikan ja hallinnoinnin demo-
kraattisia käsitteitä.

Paikallisuuden erilaiset positiiviset visiot ovat saaneet
tukea hyvinkin erilaisista poliittisista suunnista (vrt. Eisen-
schitz & Gough 1993, luvut 3 ja 4). Kaikessa yksinker-
taisuudessaan voimme ryhmittää ne strategisesti oikeisto-
laiseksi (paikallistuminen markkinoistumisena ja yksityistä-
misenä), vasemmistolaiseksi (paikallistuminen ylikansal-
lisen pääoman ja kansallisen oikeistopolitiikan vastavoi-
mana) ja vihreäksi (paikallistuminen yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen uutena liikevoimana ja areenana). Toisaalta
paikallistumisen lähtökohtana voidaan nähdä nimenomaan
modernin  – siis kansallisvaltiollisesti rakentuneen – yh-
teiskunnan oikeisto/vasemmisto -jaottelusta irtoava po-
liittinen ajattelu.

Monet kansallisvaltion onttoutumisen teesiä kriittisesti
arvioineet tutkijat ovat liittäneet sen leimallisesti oikeis-
tolaisena projektiona nähtyyn uusliberalistiseen yhteis-
kuntamalliin: markkinavoimien vapauttamiseen, tarjonta-
perusteiseen talouspolitiikkaan ja yhteiskunnallisen vas-
tuunkannon minimointiin. Paikallistumisena markkinoitu
kehityskulku ilmentääkin itse asiassa yhteiskunnan frag-
mentoitumista. Näkökulma on ymmärrettävä Iso-Britan-
nian tilanteessa. Siellä monia paikallishallinnon tehtäviä
on siirretty uusille, demokraattisen kontrollin ulkopuolel-
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la oleville yhtiöille, ’quangoille’3, ja niitä hallitsevalle
eliitille. Sikäli kuin paikalliset hallintaelimet ovat saaneet
lisää vastuuta, on niiden poliittinen ja taloudellinen valta
vaikuttaa globalisoituvaan talouteen heikentynyt entises-
tään. Myös Patterson ja Pinch (1995) – jälleen viite-
yhteytenä Iso-Britannia – katsovat paikallisvaltion ole-
van ’onttoutumassa’ sen menettäessä valtaansa ja toimin-
tojaan moneen suuntaan: ylikansallisille elimille (etenkin
EU:lle), kansallisvaltiolle (sen vahvoille sektoreille),
’quangoille’ ja yksityisille firmoille. Demokraattinen pai-
kallishallinto on ikään kuin ajopuu ylikansallisen kilpailun
– globaalin/lokaalin epäjärjestyksen – maailmassa
(Peck & Tickell 1994). Samalla paikalliset päätöksente-
kijät kohtaavat yhä selvemmin myös markkinoiden ris-
kit; Suomesta tästä on saatu esimakua ennen muuta
Karkkilan tapauksessa.

Goughin (1996) mukaan Peck ja Tickell kuitenkin ali-
arvioivat uusliberalistisen säätelyn tuloksia pääoman stra-
tegian näkökulmasta. Vastaavasti he aliarvioivat paikal-
lisen aloitteellisuuden ja paikallisten toimijoiden ei-mark-
kinaperusteisen vuorovaikutusmuotojen (väljästi ilmais-
tuna: verkostomaisten suhteiden) merkitystä. Gough epäi-
leekin vahvasti Peckin ja Tickellin esittämän – uuskey-
nesiläisen – vaihtoehdon rationaliteettia. Vahvaan valtio-
interventioon perustuva yhteiskuntapolitiikka voi  uudes-
sa tilanteessa vain entisestään kärjistää alueellista eriar-
voisuutta (vrt. myös Tickellin ja Peckin 1996 vastinetta).

Virtojen ja paikkojen maailma

Maailma on väistämättä muuttunut siitä mitä nyt on ta-
pana luonnehtia fordistiseksi järjestykseksi. Myös paikal-
listumisen teesin keskeiset kriitikot kuten Peck ja Tickell
näkevät jälkifordistisen  – siis fordismin ’jälkeisen’ krii-
sin – maailman haasteet ratkaisevasti uudenlaisina. Sik-
si heidän kirjoituksensa voidaan ymmärtää ensisijaisesti
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yksiulotteisen paikallistumisideologian kritiikkinä. Samalla
voidaan kuitenkin epäillä, että modernisaation maantie-
teestä juontuva tapa tarkastella yhteiskuntaa  enemmän
tai vähemmän hierarkkisina  maantieteellisinä tasoina ja
territoriaalisina yksikköinä on riittämätön. Juuri valtiolli-
nen säätelyhän on luonut nuo tasot. Talouden ja kansa-
laisten kannalta ne ovat yhä useammin toiminnan estei-
tä. Myös uudenmuotoisen paikallisen hallinnan  haastee-
na on ilmiselvästi jäykistyneiden hallinnollisten rajojen
ylittäminen, olipa kyse sitten eri instituutioiden tai aluei-
den välisistä rajoista.

Myös Beauregard (1995) katsoo globaalin ja lokaa-
lin suhteiden avautuvan pikemminkin eri toimijoiden maan-
tieteellisen ulottuvuuden kuin tasomallin näkökulmasta.
Joidenkin toimijoiden maantieteellinen ulottuvuus on
globaali, useimpien ei. Myöhäismodernin yhteiskunnan
voidaankin ajatella määrittyvän pikemminkin alueellisina,
yhä useammin maailmanlaajuisina, virtoina kuin suljet-
tuina territorioina.

Tosin samalla on muistettava, että (kansallis)valtiol-
listen käytäntöjen kautta yhteiskuntamme on yhä raken-
teistunut myös territorioina. Toisaalta myös glokalisoituvalla
maailmalla on oma hierarkkinen järjestelmänsä. Sen yti-
menä ovat globaalin verkoston eri kokoiset ja eri tyyppiset
solmukohdat ja ylimpänä hierarkiatasona siinä voidaan pi-
tää ns. maailmankaupunkeja. Aminin ja Thriftin (1995)
mukaan nämä keskukset ovat sekä vallan ja innovaatioiden
että sosiaalisen yhteydenpidon keskittymiä. Samalla ne
voivat olla myös yhä syvenevän köyhyyden ja ristiriitojen
paikkoja (Bailly ym. 1996). Oleellista glokalisoituvassa
maailmassa onkin rikkauden ja köyhyyden tiivistyminen
samoille alueille, joskus jopa samalle kadulle. Tässä mie-
lessä Goodwinin (1996) analyysi maailmankaupunkina
ymmärrettävän Lontoon hallinnan ja sosiaalisten ongelmi-
en yhteydestä perustuu varsin perinteiseen, yksiulotteiseen
sosiaaliekologiseen lähestymistapaan.

Oleellista virtojen maailmassa ei ole niinkään eri alue-
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tasojen eriytyminen (niin kuin Taylorin 1982 mallissa on
ajatuksena), vaan globaalin ja paikallisen läsnäolo peri-
aatteessa kaikessa ja kaikkialla (Bauman 1996). Toisaalta
myöskään territoriaalisuutta ei tarvitse mieltää välttämättä
rajautumisena johonkin fyysiseen alueeseen, vaan sosi-
aalisten toimijoiden ja instituutioiden moniulotteisena
paikallisena sidoksena (vrt. Vartiainen 1987; Massey
1993, 148-149).

Virtojen maailman ja paikallistumisen suhde on moni-
jännitteinen. Yhtäältä paikkojen tilojen (spaces of places)
voidaan nähdä olevan alistumassa yhä selvemmin virto-
jen tiloille (spaces of flows; Castells 1993). 1990-luvun
aluetutkimuksen ja suunnittelustrategian yhdeksi keskei-
seksi teemaksi on noussut ajatus alueiden ja paikkakun-
tien välisestä kilpailusta (esim. Cheshire & Gordon 1995;
Vartiainen 1994). Toisaalta myös virrat kiinnittyvät aina
perusteiltaan paikallisiin, sosiokulttuurisiin käytäntöi-
hin4.Yksipuolisesti virroista lähtevä kehittämisstrategia
perustuu oletukseen hyperliikkuvasta pääomasta (Cox
1995) ja spatiaalisuus käsitteellistyy siinä ensisijaisesti
ulkoisena, taloudellisena vetovoimana. Hallinin ja Malm-
bergin (1996) mukaan lyhytnäköisen ulkoisen kilpailuky-
vyn sijasta pitkäjänteisen paikallisen strategian lähtökohta
tulisi olla elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittä-
minen. Tuo toimintaympäristö taas rakentuu monella ta-
paa paikallisesti.

Aminin ja Thriftin (1995) mukaan onnistunut paikal-
linen kehittäminen voi perustua vain historiallisesti ja kult-
tuurisesti rakentuvaan ’institutionaaliseen tiheyteen’.
Tällä käsitteellä he viittaavat tietylle alueelle luontaiseen,
usean eri kehitystekijän yhdistelmään: erityyppisten ja
monimuotoisten instituutioiden väliseen vuorovaikutuk-
seen ja synergiaan, useiden elinten kollektiiviseen re-
presentaatioon, yhteiseen elinkeinolliseen tarkoitukseen,
yhteisesti hyväksyttyihin kulttuurisiin normeihin ja arvoi-
hin jne. (emt., 15). Institutionaalinen tiheys ei ole keino-
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tekoisesti luotavissa, vaan oleellista siinä on (globali-
soituvan) talouden kytkeytyminen paikallisesti kiinnit-
tyneisiin sosiokulttuurisiin rakenteisiin.

Yhteiskuntateoreettisessa keskustelussa virtojen ja
paikallistumisen kaksinaisuus liittyy refleksiivisen moder-
nisaation ajatukseen erityisesti Lashin ja Urryn (1994)
käyttämässä merkityksessä. Heidän näkökulmastaan
maailma ei ole kulkemassa välttämättä kohti paikatonta
universaalia pintaa, vaan sitä luonnehtii pikemminkin eri-
laisten, enemmän tai vähemmän paikallisesti kiinnit-
tyneiden (ja yksilöllisten) todellisuuksien ja merkitysten
dialektiikka. Myöskään tästä näkökulmasta Taylorin
(1982) käsitteellistämä ’kokemuksen’ ja ’todellisuuden’
erottaminen ei näytä enää hedelmälliseltä maailman-
jäsennykseltä.

Myöhäismoderni tilanne sisältää mahdollisuuden
irtautua jäykistä territorioista. Vaihtoehtona kansallis-
valtiolle ei ole siten välttämättä sen enempää Euroopan
integraation yhtenä päätepisteenä nähty ylikansallinen
valtio kuin myöskään joku kiinteärajainen alue- tai
paikallishallinnon yksikkö, kuten maakunta tai kunta, vaan
pikemminkin verkostomaiset rakenteet (vrt. Lipietz
1993). Uudet paikallisen hallinnan muodot voidaan näh-
dä osana tätä muutosta. Vaikka esimerkiksi Iso-Britan-
niassa yhteiskuntateoreettisesti informoitu keskustelu on
valottanut ennen muuta uuden paikallisen hallinnan
repressiivisiä muotoja, on siellä nähty myös mahdolli-
suus uuteen kansalaisvaikuttamiseen (esim. Thomas ym.
1996). Samalla paikoista itsessään tulee moni-identtisiä
ja ilmiselvästi entistä kiistellympiä yhteiskunnallisen kamp-
pailun areenoita (Massey 1991).

Virtojen ja paikkojen maailma onkin ilmiselvästi uu-
sien ristiriitojen maailma, vaikka teollisen yhteiskunnan
luokkajako on siinä (tendenssinomaisesti) murtumassa.
Todellisuuden teknisen hallinnan sijasta ratkaisevaksi
yhteiskunnalliseksi resurssiksi siinä nousee kyky argu-
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mentoida ja kommunikoida. Castellsin (1993) mukaan liik-
kumisen resurssit ovat siinä keskeinen, ehkä jopa kes-
keisin, eri paikkakuntien ja sosiaalisten ryhmien yhteis-
kunnallista asemaa määrittävä tekijä. Myös Massey
(1991) perustelee vakuuttavasti sitä, miten hyvinvoivien
länsimaalaisten (leimallisesti ’valkoisten keski-ikäisten
miesten’) dramaattinen liikkuvuuden kasvu itse asiassa
heikentää erilaisten ’toisten’ (naisten, lasten, vanhusten,
vammaisten, kodittomien, muukalaisten, jne.) liikkumis-
mahdollisuuksia (ks. myös Bauman 1996).

Vaikka glokaalit, verkostomaiset  rakenteet synnyt-
tävät uudenlaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kana-
via ja yhteistyömuotoja, uhkaavat ne sulkea ulkopuolelleen
heikkoja alueita tai yhteiskunnallisia ryhmiä. Voimme
valottaa tätä kysymystä lyhyesti kahdella ajankohtaisel-
la suunnitteluesimerkillä. Ensimmäinen niistä liittyy
kaupunkiverkostoitumiseen uutena alueellisen kehittämi-
sen ideana (vrt. Haarni & Vartiainen 1997). Kaupunki-
verkostoina jäsentyvässä toimintamallissa sulkeutuminen
voi tapahtua ainakin kahdella ulottuvuudella: ensinnäkin
alueellisena sulkeutumisena kehittyvien kaupunkien vä-
listen verkostojen ulkopuolelle, toiseksi sulkeutumisena
verkostoja hallitsevien uusien eliittien ulkopuolelle. Toi-
nen esimerkki kuvastaa uutta ’glokaalia’ toimintatapaa
alueellisessa kehittämisessä (konkreettina tapaustutki-
muksena ks. Swyngedouw 1996, kohteena Belgian sul-
jettujen kaivosalueiden uudistushanke). Kansallis- ja
paikallisvaltion vallan liukuminen demokraattisen kont-
rollin ulkopuolelle uusille ’glokaaleille’ koalitioille irtau-
tuu helposti asukkaiden enemmistön tarpeista edistämällä
ensisijaisesti kiinteistöspekulaatiota ja uuden rakennetun
ympäristön tuottamista eikä niinkään uusia tuotannollisia
työpaikkoja.
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Lopuksi

Kysymys uuden paikallisen hallinnan mahdollisuuksista
ja ristiriidoista jää vaille yleistä vastausta. Uudessa ’for-
dismin jälkeisessä’ tilanteessa yhteiskunnan yleiset jär-
jestysperiaatteet ovat entistä monisäikeisempiä. Siinä
mielessä voimme puhua entistä aidommin paikallisesti
tuotetusta – vaikkakin globaalin talouden entistä vahvem-
min ehdollistamasta ja aivan ilmeisesti maantieteellisesti
entistä epätasaisemmasta – todellisuudesta (esim. Good-
win & Painter 1996, 646). Toisaalta paikallista kehitystä
ohjaavat yhä kansalliset rakenteet. Myös paikallisen hal-
linnan tutkimusta suunnannut brittikeskustelu on sitoutu-
nut vahvasti omiin valtiollisiin rakenteisiinsa. Suomalai-
sen hyvinvointivaltion muutos näyttää sen valossa vielä
melko vähäiseltä, vaikkakin oireelliselta.

Suomalaista keskustelua paikallisen hallinnan uusis-
ta muodoista ovat hallinneet yksipuolisesti eri puolilta
maailmaa löydetyt paikalliset menestystarinat ja niiden
pohjalta luodut kehittämismallit. 1990-luvun rakenne-
murroksessa noihin ideaaleihin pohjautuneet paikalliset
kasvustrategiat osoittautuivat usein kestämättömiksi.
Myös tapaus Karkkilaa voidaan lukea tästä näkökulmas-
ta.

Me tutkijat olemme olleet tarjoamassa erilaisia yh-
teiskunnan muutostulkintoja, joilla on ollut ainakin välillinen
yhteys paikallisen hallinnan uusiin kehityspiirteisiin.
Tulkintojemme tutkimuksellinen perusta on ollut kuiten-
kin varsin ohut. Suomalainen kuntatutkimus on sitoutu-
nut  vahvasti hallinnollisiin intresseihin ja vastaavasti teo-
reettisesti informoitu yhteiskuntatutkimus ei ole juurikaan
kiinnostunut paikallisen hallinnan kysymyksistä. Niiden
kohtaamispinta voisi löytyä – lokaliteettitutkimuksen ta-
paan (Vartiainen 1992) – intensiivisistä tapaustutkimuk-
sista.
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Viitteet
1 Environment and Planning A -osan toimitus pyysi useita

tunnettuja yhteiskuntatieteilijöitä kommentoimaan Taylorin
kirjoitusta heti samassa numerossa (’On the nation-state,
the global, and social science’; Environment and Planning
A:28, 1917-1995).

2 Säätely (tai sääntely niin kuin se suomeksi myös on käännet-
ty) viittaa terminologisesti ranskan kielen sanaan régulation.
Alkuperäisellä säätelyteorialla viitataankin ns. Pariisin kou-
lukuntaan (ks. Jessop 1995).

3 Tulee termistä quasi-autonomous non-government
organizations.

4  Viiteyhteytenä tässä on tuotantomaantieteen ja aluekehitys-
teorian yhteydessä viime aikoina vahvasti esiin tullut
institutionalistinen näkökulma ja siihen liittyvä käsite
’embeddedness’ (ks. esim. Amin  ja Thrift 1994). Cox ja Mair
(esim. 1991) ovat kehitelleet maantieteellisten tasojen  eriy-
tymisen näkökulmasta lähes vastaavaa käsitettä ’local
dependence’.
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 Anssi Paasi

ALUEIDEN RENESSANSSI JA
IDENTITEETTIPUHE
Suomalaisen aluekeskustelun erittelyä

On nykyään muodikasta todeta, että elämme aluei-
den renessanssin aikaa. Suomessakin poliitikkojen

ja tutkijoiden puhe regionalisaatiosta tai ’alueiden Euroo-
pasta’ on keskeinen osa tähän kehitykseen liittyvää reto-
riikkaa, samoin kuin kysymykset Barentsin tai Itämeren
alueen yhteistyöstä tai – aivan viimeksi – ’pohjoisesta
ulottuvuudesta’. Samaan tapaan alueisiin liitettävät ’iden-
titeetit’ nähdään nykyään tärkeiksi alueellisen kehityk-
sen avaimiksi – miten identiteetti sitten määritelläänkin
(jos yleensä lainkaan määritellään). Alueet ja niiden
identiteetit ovat tässä keskusteluyhteydessä yhä selkeäm-
min sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia konstruktioita, jot-
ka saattavat olla sangen irrallisia alueiden piirissä asuvien
ihmisten arkipäivästä tai alueellisesta tietoisuudesta. Alu-
eet ovatkin yhä useammin eräänlaisia julkisia repre-
sentaatioita, jotka sananmukaisesti tapahtuvat (’take place’)
arkisen elämän yläpuolella. Ne ovat usein aluksi olemas-
sa lähinnä strategisissa linjanvedoissa ja juhlapuheissa. Vä-
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hitellen ne voivat muuttua joukoksi sosiaalisia (poliittisia
ja taloudellisia) ja hallinnollisia käytäntöjä ja diskursseja.
Viime mainitussa muodossa ne puolestaan alkavat vai-
kuttaa siihen, miten toimimme eri tilanteissa ja tulkitsem-
me ympärillämme avautuvaa paikkojen, alueiden ja rajo-
jen mosaiikkia. Tämä prosessi on jatkuva, mikä ilmentää
sitä, että sosiaalinen tila ja alueellisuus ovat samanaikai-
sesti sosiaalisen toiminnan tuotteita ja rakennetekijöitä.

Alueiden tai paikkojen konstruoinnissa pyritään usein
myös rakentamaan yhteys alueen asukkaisiin tai vähin-
täänkin yrityksiin, jolloin samanaikaisena tavoitteena  on
rakentaa, muovata ja markkinoida alueellisia identiteettejä
tai mielikuvia, imagoja. Alueisiin liittyvää tietoisuutta tai
alueellista identiteettiä pyritään paitsi jatkuvasti ylläpitä-
mään, myös muovaamaan erityisesti joukkotiedotuksen
ja kouluopetuksen avulla. Tämä ’pyrkimys’ ei ole aina
tietoista ja eksplisiittistä – ainakin osa tästä pyrkimyk-
sestä liittyy yksinkertaisesti siihen, että alueellista identi-
teettiä ja historiallista muistia ylläpitävät institutionaaliset
käytännöt ovat usein ’hitaita’: niissä tiivistyvät eri aika-
akseleilla ’elävät’ sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit.

Suomessa identiteettien konstruoinnissa on historialli-
sesti korostunut koulutuksen rinnalla myös alueellisen leh-
distön rooli, sillä aluelehdistö on levikkialueidensa kautta
vahvasti ankkuroitunut Suomen maakuntiin (Paasi 1986).
Niin koulutus kuin lehdistökin näyttävät jatkuvasti veto-
avan menneisyyteen identiteetin keskeisenä rakennus-
palasena. Tämä ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä, eri-
tyisesti puhuttaessa alueellisista tai paikallisista imagoista.
Esimerkiksi Oulun markkinoiminen teknologia-kaupunki-
na perustuu pikemminkin universaaliin ja ajattomaan tek-
nologian ja sen kehityksen ihanteeseen kuin paikkakun-
nan tarjoamaan identiteetti-traditioon. Tämä paikkakun-
nalle tiivistyvä myyttinen teknologinen tieto ja siihen liitty-
vä jatkuvaan menestykseen kurkottava talouskehityksen
runsaudensarvi nähdään imagossa paljon keskeisempänä
kuin paikkakunnan historia tai identiteetti.
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Kysymys paikallisesta ja/tai alueellisesta identiteetis-
tä on ollut esillä jo ennen viimeaikaista alueiden renes-
sanssia eli vähintäänkin jo 1970-luvulta alkaen. Kysymys
on noussut samanaikaisesti esiin sekä tieteellisen tutkimuk-
sen, kansalaistoiminnan että joukkotiedotuksen piirissä
(Paasi 1986). Sama koskee laajemminkin puhetta juurista
ja traditioista, sekä ’aidoista’ että tekemällä tehdyistä. Juu-
rista ja traditioista puhuminen on kansainvälinen ilmiö. Suo-
messa tähän ilmiöön on antanut omat mausteensa 1960-
70-lukujen suuri rakennemuutos, jonka seurauksena suo-
malaisia muutti joukoittain Ruotsiin sekä siirtyi oman maan
sisällä erityisesti Uudenmaan läänin alueelle. Ajankohtai-
set keskusteluteemat tietysti tulevat ja menevät. Kysy-
mys alueellisesta identiteetistä on kuitenkin noussut viime
aikoina uudelleen vahvasti esille: ensin lääniuudistuksesta
käydyn keskustelun yhteydessä ja pian sen jälkeen
voimistunutta maassamuuttoa koskevan keskustelun yh-
teydessä. Viime mainitussa kohteena ovat olleet mahdol-
liset toimintoja keskittävät ja samanaikaisesti maaseudun
tyhjentymistä aikaansaavat prosessit.

Tarkastelen seuraavassa alueellisesta identiteetistä
ja ihmisten alueellisesta tietoisuudesta käytyä keskuste-
lua. Pyrkimyksenä on problematisoida ja teoretisoida näi-
den käsitteiden monia ulottuvuuksia ja jossakin määrin
myös analysoida niiden käyttöön liittyviä poliittis-retori-
sia merkityksiä. Konkreettisena esimerkkinä alueellisis-
ta diskursseista tarkastelen Suomessa viime vuosien ai-
kana käytyä lääniuudistuskeskustelua ja arvioin sitä vas-
ten suomalaisten alueellisen liikkuvuuden piirteitä.

Alueiden identiteetti – ihmisten
alueellinen identiteetti

Alueellinen identiteetti on moniulotteinen käsite. Sillä vii-
tataan toisinaan alueiden identiteettiin, toisinaan taas ih-
misten samastumiseen tiettyihin alueisiin, siis alueiden
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asukkaiden identiteettiin. Molemmat puolet ovat siis sa-
manaikaisesti mukana käsitteessä ja on tärkeää tietää
kummasta merkityksestä on kulloinkin kysymys. Suomes-
sa keskustelu alueiden identiteetistä on kiinnittynyt aiko-
jen kuluessa selvimmin kuntiin ja ennen muuta maakun-
tiin. Alueellinen identiteetti on ollut tärkeä avainsana myös
aluesuunnittelun piirissä puhuttaessa ns. territoriaalisista
suunnittelustrategioista. Ihmisen ja alueen sidos on tä-
män paikallista lähtökohtaa, aloitteellisuutta ja ’ruohon-
juuritasoa’ korostavan ajattelun ytimessä. Sama aluei-
den ja niihin kiinnittyvien yhteisöjen idea on usein käyttö-
voimana etno-regionalistisilla ja nationalistisilla liikkeillä
niiden pyrkiessä muovaamaan sosiaalista tilaa ja siihen
liittyviä merkityksiä sekä rajoja omien tarkoitusperiensä
ja ideologioidensa mukaisesti. Identiteetti, jatkuvuus ja
rajat ovatkin usein saman asian kääntöpuolia (ks. New-
man & Paasi 1998).

Kysymykset purkautuvista ja uudelleen rakentuvista
identiteeteistä sekä niiden suhteista postmoderniin tilan-
teeseen tai globalisoitumiseen ovat olleet viime vuosi-
kymmenen aikana näkyvästi esillä johtavien yhteiskun-
ta- ja kulttuuriteoreetikoiden teksteissä. Niihin liittyy oma
retoriikkaansa. Sosiaalisuus, habitaatti, uusheimolaisuus,
turismi, pyhiinvaeltaja ja refleksiivisyys ovat esimerkke-
jä viime vuosina paljon esillä olleista käsitteistä, joiden
avulla uutta yhteiskunnallista tilannetta ja ihmisten muut-
tuvia identiteettejä on jäsennetty. Käsitteiden avulla on
pyritty kuvaamaan monia ilmiöitä – yhtä hyvin ’post-
modernin’ nykyihmisen häilyviä ja vaihtuvia identiteettejä
kuin pakolaisten ja maahanmuuttajien sekasortoisia
identiteettikokemuksia. Vastaavasti alueiden ja paikko-
jen identiteetit ovat tulleet tärkeiksi paikkakuntien ja alu-
eiden imagokampanjoissa, joiden päämääränä on muo-
vata asukkaiden ja ulkopuolisten mielikuvia. Tässä mie-
lessä identiteetit ovat yhä selvemmin tuotteita tai suo-
rastaan kauppatavaroita, joiden keskeisenä tehtävänä on
houkutella esimerkiksi yrityksiä, pääomia ja veronmaksa-
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jiksi tarvittavia kunnollisia (’työssäkäyviä) asukkaita tie-
tyille paikkakunnille. Tämä näkyy siinä, että yhä useam-
mat kunnat ja kaupungit ovat uhranneet varojaan ima-
gonsa selvittämiseen ja muovaamiseen.

Kaiken kaikkiaan alueellinen identiteetti on ongelmal-
linen käsite ja mielestäni tutkimuksessa on välttämätön-
tä asettaa kyseenalaiseksi kaikenlainen ko. käsitteeseen
liittyvä essentialismi. Viime mainittu on usein tyypillistä
jo yksin siitä syystä, että identiteetti-sana on itsessään
hyvin positiivisesti latautunut. Usein identiteetti liitetään
ainakin implisiittisesti sellaisiin asioihin kuin säilyttämi-
sen tai vaalimisen arvoinen, arvokas, muutoksessakin säi-
lytettävä, jne. Identiteetti-käsite tai ’juuret’ – myös nii-
hin liittyvät diskurssit – sisältävät helposti itsessään kon-
servatiivisen lähtökohdan, joka estää ilmiön kriittisen tar-
kastelun. On hyödyllistä ymmärtää identiteetti ainakin po-
tentiaalisesti kiistanalaisena ja kontekstuaalisesti määrit-
tyvänä käsitteenä (Paasi 1997).

Tässä mielessä onkin hyödyllistä tehdä ensimmäise-
nä askeleena analyyttinen jako alueen identiteetin ja ih-
misten alueellisen identiteetin tai, kuten viime mainittua
myös voidaan nimittää, aluetietoisuuden välillä. Alueen
identiteetin voidaan yleisimmällä tasolla katsoa käsittä-
vän yksinkertaisesti ne tekijät, joiden perusteella tietty
alue erottuu (tai voidaan erottaa) muista alueista. Aluei-
ta erottelemaan pyrkiviä aluejakoja ovat tuottaneet pe-
rinteisesti sekä kulttuurin- että luonnontutkijat. Esimerkkei-
nä näistä käyvät kansankulttuurin aluejaot, kulttuuripiirijaot
tai luonnonmaantieteelliset alueet. Alueiden toisistaan
erottamisen kannalta tärkeitä seikkoja ovat eri aikoina
olleet ainakin luonnonolosuhteet, historia sekä talous-, so-
siaali- ja poliittinen rakenne. Tärkeitä ovat olleet myös
kulttuurin muodot sekä murteet. Näiden ilmiöiden poh-
jalle perustuu luonnollisesti myös symboliikka, jonka kautta
alue on ’läsnä’ erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa
käytännöissä ja diskursseissa. Identiteetti merkitsee täs-
sä tapauksessa siis ennen kaikkea erottumista/erottamis-
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ta. On kuitenkin muistettava, että nämä luokitukset ovat
tavallisesti tutkijoiden laatimia luokkia, jotka sellaisenaan
ovat olemassa lähinnä ’paperilla’ (vrt. Bourdieu 1998),
mutta joita voidaan käyttää myös sosiaalisen toiminnan
muovaajina. Aluejakoja – ja itse asiassa edellisiä paljon
merkittävämpiä jakoja – syntyy yhteisöjen sosiaalisessa
toiminnassa ja ne ilmenevät tyypillisimmin hallinnollisina
alueina, ts. alueina, joiden kautta ihmiset ja yhteisöt
organisoivat, kontrolloivat ja hallinnoivat sosiaalista toi-
mintaa. Tässä mielessä kysymys voi olla myös aktiivi-
sesta erottautumisesta.

Luonto ja kulttuuri voivat olla oleellisia myös alueiden
asukkaiden alueellisessa identiteetissä tai ’aluetietoi-
suudessa’ mutta eivät välttämättä edellä mainittujen tutki-
joiden konstruoimien aluekehikkojen muodossa. Asukkai-
den identiteetin kannalta hallinnon ja hallinnan alueet ovat
usein keskeisiä, koska niiden kanssa ollaan jatkuvasti te-
kemisissä ja ne asettavat koordinaatteja jokapäiväiselle elä-
mälle. Aluetietoisuudessa heijastuvat alueen historiallinen
kehitys, alueen erityispiirteet ja suhde yhteiskunnan muu-
hun kehitykseen sellaisena kuin alueen asukkaat (tai ulko-
puoliset) ne kokevat. Tietoisuus ’oman’ alueen erityisyy-
destä ei tietysti palaudu vain yksilöiden omiin kokemuksiin
ja havaintoihin alueesta. Keskeisiä ovat tässä mielessä me-
kanismit – institutionaaliset käytännöt ja diskurssit – joi-
den kautta kollektiivisen identiteetin perusta määritellään.
Tällöin ei voida ohittaa yhteiskunnalliseen työnjakoon liit-
tyviä valtasuhteita, jotka ovat mukana sosiaalisen tietoi-
suuden tuotannossa. Alueellisuus, hallinto ja hallinta liitty-
vät tältä osin tiiviisti toisiinsa.

Alueiden identiteetin ja ihmisten alueellisen identi-
teetin erottaminen toisistaan on hyödyllistä jo yksin siitä
syystä, että alueet ja niiden identiteetit ovat luultavasti
paljon pysyvämpiä kuin ihmisten alueelliset identiteetit,
ts. heidän aluetietoisuutensa. Erityisesti nykyaikana ih-
minen vaihtaa paikkakuntaa, aluetta ja jopa asuinvaltio-
taan usein elämänsä aikana, jolloin hänen samastumi-
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sensa spatiaaliset koordinaatit voivat myös muuttua. Ih-
misen oma spatiaalinen identiteetti-kertomus on persoo-
nallinen ja omakohtainen kokemusten ja muistojen kollaasi
–  kahta samanlaista ei ole olemassa. Sen sijaan kerto-
mukset alueiden identiteeteistä ovat yleensä jaettuja,
dokumentoituja, usein myös ritualisoituja ja tässä mieles-
sä pysyvämpiä. Ne muuttuvat yleensä vain sukupolvien
muutoksen myötä.

Jotta ’alueet’ voisivat olla merkityksellisiä, ne on siis
tuotava jollakin tapaa osaksi ihmisten alueellista tietoi-
suutta. Lehdistö ja muu media, alueellinen kirjallisuus,
kouluopetus yms. tekijät ovat tässä suhteessa erityisen
tärkeitä, sillä ne tarjoavat välineen representoida, esit-
tää, määritellä ja rajata tietty kuviteltu yhteisö (imagined
community) (Anderson 1991). Tämä määrittely liittyy yh-
teiskunnalliseen työnjakoon sikäli, että tiettyjen yhteis-
kunnallisten positioiden haltijat (poliitikot, opettajat, jour-
nalistit, jne.) ovat – ja ovat olleet jo näiden professioiden
synnystä alkaen – yleensä keskeisessä asemassa tietoi-
suuden ja identiteettien tuotannossa. Näin tuotetun
kuvitellun yhteisön kautta toisilleen tuntemattomat ihmi-
set voivat mieltää menneisyytensä, nykyisyytensä ja tu-
levaisuutensa yhteiseksi. Kuviteltu yhteisö voi myös
materialisoitua joukkona sosiaalisia käytäntöjä ja tietty-
nä identiteettiä ilmaisevana ikonografiana (liput, vaakunat,
laulut yms. symbolit).

Kuviteltujen yhteisöjen mieltäminen pitää sisällään
vahvan poliittisen elementin. Erityisesti poliitikot ovat aina
ja kaikkialla olleet hyvin perillä tästä elementistä ja käyt-
täneet sitä hyväkseen. Kuvitellun yhteisön muovaa-
misesta oli tässä mielessä kyse myös silloin kun poliitikot
ja muut aktivistit kamppailivat tilaan liittyvistä merki-
tyksistä ja pohtivat esimerkiksi Suomessa vuosien ajan
käynnissä olleen läänikeskustelun yhteydessä sitä, onko
5 tai 7 lääniä ’parempi’ kuin ne yksitoista (+Ahvenan-
maa), joihin Suomen kansa sosiaalistettiin vuoden 1960
läänijaon jälkeen.
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Identiteetti ja aluetasot

Paikallinen, alueellinen, kansallinen ja globaalinen muo-
dostavat ihmisten identiteettien tapauksessa jatkumon,
jossa nämä identiteetit kietoutuvat toisiinsa. Periaattees-
sa identiteetin sisältö muuttuu sitä abstraktimmaksi ja
symbolisemmin välittyväksi, mitä laajemmasta alue-
yhteisöstä on kysymys. Kansallinen identiteetti ja sen
merkitysten pohtiminen on oma lukunsa, joka liittyy val-
tion ja kansa-idean historiallisesti merkittävään asemaan
kansainvälisten suhteiden järjestämisessä (vrt. Paasi
1996b, 1997). Nykymaailmassa jokainen ihminen asuu
aina jossakin valtiossa – myös muutettuaan hänelle kan-
salaisuuden myöntäneen valtion ulkopuolelle. Jokaisen
valtio-territorion sisällä kansallisen identiteetin sisältö py-
ritään rakentamaan siten, että valtion alueella asuvien
etnisten ryhmien ja kansallisuuksien lojaliteeteista mah-
dollisimman suuri osa kohdistuu valtion rajojen rajaamaan
territoriaaliseen yhteisöön.

Valtion suvereniteetti on ennen muuta ulkoista va-
pautta mutta se on myös sisäistä vapautta suhteessa ul-
komaailmaan. Sisäisen vapauden tarjoamana äärikeinona
lojaliteettien varmistamisessa on kansalaisia kohtaan suun-
nattu väkivalta, joka tunnetusti kuuluu kaikkialla valtion
legitiimeihin oikeuksiin. Tätä väkivaltaa myös käytetään
usein, sillä 192 valtion rinnalla on määritelmistä riippuen
600-800 kansaa (tai jopa 4000-6000 kulttuuria), joista mo-
nien keskeisenä motiivina on oman valtion aikaansaami-
nen. Nämä ovat jatkuvasti vakava haaste niille globa-
lisoitumisteoreetikoille, jotka ovat ennustaneet valtioiden
ja niiden rajojen murenevan lisääntyvän pääomien, ih-
misten ja tavaroiden liikkeiden edessä. Nämä ennusteet
ovat osa Eurooppa- ja USA-keskeistä näkökulmaa, jos-
sa on paljolti ummistettu silmät siltä, mitä näiden kon-
tekstien ulkopuolella tapahtuu (Newman & Paasi 1998).
Mainittakoon, että vuoden 1995 Amnesty Internationalin
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tilastojen mukaan mielipidevankeja oli 85 maassa ja pidä-
tettyjen kidutuksia tai pahoinpitelyjä tapahtui 114:ssä maa-
ilman 192 valtiosta. Ainakin osassa nykymaailmaa valtio
siis muistuttaa kansalaisia olemassaolossaan hyvin aktii-
visesti.

Tämän fyysisen väkivallan rinnalla voidaan väittää
jokaisen valtion käyttävän symbolista väkivaltaa kansa-
laisiaan kohtaan. Kaikkein selvemmin tämä tulee esille
kansallisessa sosialisaatiossa, joka aina perustuu jonkin-
asteiseen ’Meidän’ ja ’Toisen’ idean konstruointiin ja kult-
tuuristen, sosiaalisten ja poliittisten rajojen tarkkaan mer-
kitsemiseen. Erityisesti ’Meidän’ tuottamisessa sosiaali-
sen ja kulttuurisen homogeenisuuden ideologia on usein
keskeinen. Tämä tulee esille myös Suomessa: en ole tut-
kimuksissa juuri törmännyt aineistoon, jossa perusteelli-
sesti pohdittaisiin saamelaisten tai romanien kulttuurin
merkitystä suomalaisessa kansallisessa identiteetissä.
Ruotsinkielisen väestön rooli linkkinä Skandinaviaan, Eu-
rooppaan ja länteen on noteerattu paljon useammin, kos-
ka sillä on ollut erityistä erotteluarvoa suhteessa ’itään’.
Kiinnostava kysymys tulevaisuuden kannalta onkin se,
missä määrin muualta Suomeen muuttaneet ja usein hy-
vinkin erilaisia kulttuuritaustoja omaavat henkilöt ja ryh-
mät tulevat saamaan kulttuurisen äänensä kuuluville.

Määrätystä homogeenisuuden ideasta huolimatta
myöskään kansalliset identiteetit eivät ole pysyviä, vaik-
ka niihin liittyvillä kertomuksilla on identiteettikertomusten
joukossa kenties rauhoitetuin arvo. Vaikka kansallinen
ikonografia (symbolit, ’kertomukset meistä’ ) on pohjim-
miltaan usein rajallinen, kukin sukupolvi tulkitsee tätä kult-
tuurista ja symbolista varastoa yhä uudelleen ja antaa
’kansalliselle kulttuurille’ yhä uusia merkityksiä (Löfgren
1989). Uudet tulkinnat tehdään suhteessa kansainvälis-
poliittiseen toimintaympäristöön. Hyvä osoitus tästä on
esimerkiksi edelleenkin niin muodikkaat keskusteluteemat
suomalaisuudesta sekä ’suomettumisesta’. Kummankin
1990-luvulla voimakkaasti virinneen keskustelun edelly-
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tyksenä (ja innoittajana) ovat olleet kansainvälisen ym-
päristön rajut muutokset, joiden myötä myös suomalai-
sen ’totuuden politiikan’ – mistä voi ja saa puhua – sisäi-
set edellytykset ovat muuttuneet.

Kunkin valtion sisällä voidaan erottaa kyseiselle yh-
teiskunnalle luonteenomaisia piirteitä suhtautumisessa alu-
eiden ja paikkakuntien merkitykseen ja yleensä territorion
sisäiseen erilaistumiseen. Yhdessä valtiossa kulttuuri, sen
maisemalliset ja alueelliset ilmaukset sekä näiden erilai-
sissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa käytännöissä ilmenevä
kunnioitus – joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä – ovat
oleellinen osa kansallisen sosiaalisen järjestyksen yllä-
pitämisen mekanismeja. Näissä ideologinen maisema on
keskeinen. Toisaalla taas paikattomuus, ts. paikallisten ja
alueellisten identiteettien puute tai ’oheneminen’, on
hallitsevampi piirre. Lisääntyvän kansainvälisen vuorovai-
kutuksen myötä yhä useammin nämä kaksi piirrettä ovat
olemassa samassa paikassa sisäkkäin ja samanaikaisesti.

Paikallisen ja alueellisen – on kysymyksessä sitten
kansallinen, maakunnallinen tms. – identiteetin kannalta
oleellinen on yksilöllisen ja sosiaalisen identiteetin suhde.
Kysymykset siitä ’kuka minä olen’ tai ’keitä me olem-
me’ ovat aina ongelmallisia. Identiteetit ja rajat ovatkin
läheisessä yhteydessä toisiinsa. Alueelliset identiteetit
ovat eräänlaisia kertomuksia siitä, ketä ja millaisia ’me’
ja ’alueemme’ on. Tällaisen ’rakennetun identiteetin’ kan-
nalta on kiinnostavaa, kuka ’meidät’ ja ’meidän’ alueem-
me todelliset tai kuvitellut piirteet määrittelee. Kenen
identiteetti ’meidän’ identiteettimme on? Paikallisen tai
alueellisen lehdistön? Mainos- tai elinkeinotoimiston? Jon-
kin paikallisen alueaktivistin? Poliitikkojen? Vallanpitäji-
en? Sosiaalisen identiteetin määrittely sisältää aina tie-
tynlaisen vallan elementin, joka korostuu siinä, että ’Mei-
dän’ – tietyn kuvitellun yhteisön – määrittely edellyttää
rajojen rakentamista suhteessa ’Toiseen’. Territoriaali-
sesta näkökulmasta katsoen näin representoitu Toinen
voi sijaita myös ’Meidän’ territoriomme sisällä – tällai-
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nen tilanne vallitsee esimerkiksi maahanmuuttajien ja pa-
kolaisten tapauksessa. Paljon tunnetumpi on perinteisesti
ollut ulkopoliittisten diskurssien tapa rakentaa Toinen ul-
koisten uhkakuvien muodossa.

Ongelmallisinta on, jos alueellisten (territoriaalisten)
identiteettien konstruoinnissa ja representoinnissa ei olla
lainkaan kiinnostuneita siitä, miten yksilöiden ja sosiaa-
listen ryhmien alueelliset ja paikalliset identiteetit, ’omat
kertomukset’, rakentuvat. Billig (1995) katsoo, että ih-
misten arkisissa askareissa realisoituva banaali nationa-
lismi on keskeisen tärkeä tutkimuskohde. Itsestään sel-
vä valtiokeskeisyys on ollut keskeisenä kritiikin kohtee-
na viimeaikaisessa kulttuurintutkimuksessa, jossa on
haastettu tämä perinteinen tapa ymmärtää maapallon pin-
ta ’valtioiden’ ja ’kansojen’ selvärajaisena mosaiikkina.
Samalla kun tämä rajautumisen politiikka on ollut käy-
tössä, on syrjäytetty muut mahdolliset tulkinnat ja ’ää-
net’. Sama ’annettuna otetun valtion periaate’ on ollut
voimakkaan kritiikin kohteena myös kansainvälisten suh-
teiden kriittisessa tutkimuksessa samoin kuin ns. kriitti-
sessä geopolitiikassa (vrt. Newman & Paasi 1998).

Vaikka emme pyrkisikään identiteetin ’olemuksen’
tiukkaan paaluttamiseen staattiseksi sosiaaliseksi kate-
goriaksi, epäilemättä identiteettiin liittyy yleensä ajallinen
ja sosiaalinen jatkuvuus. Nykyisyys, menneisyys sekä yk-
silöllinen ja sosiaalinen identiteetti kietoutuvat toisiinsa
kompleksisella tavalla. Identiteetti onkin dynaaminen jat-
kuvasti muotoutuva prosessi, ei mikään staattinen oloti-
la. Kuten Breakwell (1984, 18) kirjoittaa:

”Nykyinen persoonallinen identiteetti on kaikkien men-
neiden persoonallisten identiteettien ja kaikkien mennei-
den ja nykyisten sosiaalisten identiteettien vuorovaiku-
tuksen tulos. Mutta asia on totta myös kääntäen: nykyi-
set sosiaaliset identiteetit ovat kaikkien menneiden sosi-
aalisten identiteettien ja menneiden sekä nykyisten hen-
kilökohtaisten identiteettien vuorovaikutuksen tulosta.”
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Käsittääkseni edellä mainittu pitää paikkansa eri alueta-
soilla, ei ainoastaan persoonallisen ja sosiaalisen identi-
teetin tapauksessa. Esimerkkinä tästä identiteetin ja alue-
ellisuuden suhteesta ja sen poliittisuudesta pohdin seu-
raavassa Suomen aluejärjestelmän muutoksia ja erityi-
sesti viime aikoina esillä ollutta läänikeskustelua, joka lo-
pulta päättyi läänien määrän radikaaliin supistamiseen.

Suomen alueet ja niihin identifioituminen

Suomen aluejärjestelmä pitää sisällään joukon toisistaan
poikkeavia alueita ja aluetasoja, jotka ovat olleet jatku-
vassa hitaan muutoksen tilassa. Muutokset sinänsä ovat
voineet realisoitua nopeastikin esimerkiksi läänien perus-
tamisen myötä. ’Alhaalta’ katsoen tärkeimpiä alueita lie-
nevät kunnanosat tai kylät, kunnat, läänit ja maakunnat.
Osa alueista on hallinnollisia, osa toiminnallisia, osa taas
formaalisia, ts. ne on rajattu tiettyjä tarpeita varten (esim.
’kulttuurialueet’). On myös olemassa monia kansanomai-
sia tapoja hahmottaa nämä alueyksiköt. Kotiseutu, koti-
maakunta, maaseutu, kotikaupunki tai -kylä korvaavat
monen suomalaisen arkisessa kielessä kuntiin, lääneihin
tai muihin alueisiin liittyvät eksaktit aluenimet, joita hal-
linnollisessa käytännössä, joukkotiedotuksessa tai vaik-
kapa akateemisessa maantieteessä on totuttu käyttä-
mään. Toisaalta alueen tai paikkakunnan nimellä sinän-
sä voi olla tärkeä merkitys alueellisen identifikaation läh-
teenä (Paasi 1996b). Tämä tuli selvästi esiin lääniuudistus-
keskustelussa, jossa monet aktivistit puolustivat lääniään
myös identiteetin uhkana olleen nimen menetyksen pe-
rusteella.

Lääni on perinteisesti ollut melkoisen ongelmallinen
alue suomalaisten alueellisen identiteetin kannalta. Lää-
ninhallitukseen asiaa lienee perin harvalla Suomen asuk-
kaalla, vaikka lääninuudistuskeskustelun yhteydessä esi-
tettiinkin – erityisesti lääninhallitusten edustajien toimes-
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ta – toisenlaisiakin mielipiteitä ja pyrittiin jopa konkreet-
tisten laskelmien avulla osoittamaan läänien merkitys kan-
salaisille. Perinteisesti lääni (ja lääninhallitus) on koettu
lähinnä keskushallinnon instrumentiksi kansallisen tilan
territoriaalisessa kontrollissa. Tämä merkitys on tullut
mielestäni hyvin esille siinä, että lääniuudistuksen jälkeen
keskustelu läänien merkityksestä on laantunut varsin no-
peasti ja uudet teemat ovat nousseet esille julkisuudessa
– erityisesti kysymys muuttovirtojen keskittymisestä tie-
tyille ydinaluelle. Läänit ovat jääneet kaikessa hiljaisuu-
dessa suorittamaan omia keskushallinnon asettamia teh-
täviään. Katoaminen valtakunnallisesta julkisuudesta ei
tietysti merkitse sitä, etteikö uusien läänien raja-alue-
kunnilla voisi olla toiminnallisessa mielessä, erityisesti hal-
linnollisten yhteyksien rakentamisessa, edessään suuria-
kin ongelmia. Tämä taas voi ilmetä voimakkaastikin pai-
kallisissa mediadiskursseissa.

Maakunnat ovat olleet Suomessa historiallisesti tar-
kastellen alueellisen identiteetin kannalta läänejä tärkeäm-
piä, mihin ovat keskeisesti vaikuttaneet – ei välttämättä
läänien syntyä edeltänyt maakuntahallinto – vaan pikem-
minkin 1800-luvulta alkaen tapahtunut maakuntalehdistön
synty, kansalaistoiminnan organisoituminen sekä yhä uu-
sien maakunnallisten identiteettisymbolien jatkuva käyt-
töönotto (vaakunat, maakuntalaulut, -kukat, -linnut, -ruoat,
jne). Nämä – ja ennen muuta maakunnallinen lehdistö –
ovat rakentaneet kuvaa maakunnista kulttuurisina, talou-
dellisina ja poliittisina yksiköinä. Myös topeliaanisessa
Suomessa maakunnat ja niitä asuttavat ’heimot’ muo-
dostuivat Maamme-kirjan välityksellä keskeisen tärkeäksi
kansallisen identiteetin välitasoksi. Nämä heimot ja nii-
hin liitetyt stereotyyppiset luonnekuvaukset esiintyivät
kouluoppikirjoissa 1960-luvulle saakka ja antavat edel-
leenkin potkua maakunnallisen lehdistön ylläpitämille
identiteettidiskursseille ja niiden kautta välittyville ideaali-
sille identiteettikriteereille (Paasi 1986).
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Myös ns. alueaktivistit toimivat usein maakunta-
tasolla ja korostavat sitä, miten vastakohtana keskus-
hallintoa edustaville lääneille, maakunnat nousevat asuk-
kaiden ’omaehtoisesta’ toiminnasta, ovat ’omaleimaisia’
ja omaavat selkeän identiteetin – mitä tällä sitten täs-
mällisesti ottaen tarkoitetaankaan. Heidän retoriikassaan
alueet personoidaan (esim. ’maakunnat kamppailevat’)
ja alueen idea ikäänkuin ylittää alueen sisäiset sosiaali-
set ja poliittiset konfliktit ja ristiriitaisuudet. Esimerkiksi
maakuntien puolestapuhujana vuosikymmeniä toiminut
emeritusprofessori Heikki Kirkinen totesi Helsingin Sa-
nomissa (1993), että  ”Suomeenkin on kasvanut maa-
kuntien verkko, joka heijastaa maan alueellista monimuo-
toisuutta ja kunkin maakunnan omia intressejä, omaa tah-
toa ja kokemusta yhteisten asioiden hoitamisessa”. Vas-
taavia esimerkkejä löytyy paljon muidenkin sanomaleh-
tien sivuilta – aluejakokomiteoiden mietintöjen sivuilta ne
ovat sentään jo kadonneet (Paasi 1986).

Maakunta ei kuitenkaan ole Suomessa selkeä alue-
yksikkö asukkaiden aluetietoisuuden näkökulmasta tar-
kastellen – tosin tässä suhteessa eri alueiden välillä on
suuria eroja. Eri maakunnissa asuvat nimeävät asiaa
tiedusteltaessa kotipaikkansa sijaintimaakunnaksi monia
erilaisia ja eri nimisiä alueyksikköjä. Sangen usein jopa
oma kotikunta mielletään maakunnaksi, mikä kertonee
siitä, että maakuntakäsite sellaisenaan on vieras arkielä-
män kannalta. Esimerkiksi Lapin lääni ja alueen maa-
kunnallisen liiton toimialue hahmottuu asukkailleen yli kym-
menenä ’maakuntana’. Tämä on selkeä osoitus siitä, että
maakunta ei ole mitenkään selkeästi rajautuva territori-
aalinen käsite alueen asukkaille (Paasi 1986).

Alueet on aiheellista ymmärtää historiallisesti: olen-
kin toisaalla pyrkinyt osoittamaan, miten ne syntyvät, ovat
aikansa olemassa ja lopulta katoavat alueellisen trans-
formaation myötä (Paasi 1991, 1996b). On siten selvää,
että myös alueisiin liitetyt kulttuuriset ja poliittiset merki-
tykset muuttuvat aikojen kuluessa. Ajatus läänien mää-
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rän supistamisesta sai esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ai-
emmin nimenomaan maakuntien puolesta toimineet alue-
aktivistit – ja muutkin toimijat – toimimaan julkisuudessa
tuolloin vahvasti läänien puolesta ja vetoamaan myös lää-
nien tapauksessa ’alueelliseen identiteettiin’ – usein il-
man minkäänlaista määrittelyä siitä, mitä viime mainittu
tarkoittaa. Toisaalta ihmisen ’hallinnolliseen perusturval-
lisuuteen’ ja elämän peruskoordinaatteihin varmaan kuu-
luu tieto siitä missä kunnassa ja läänissä hän asuu. Maa-
kuntien osalta tilanne on ongelmallisempi, koska niillä ei
ole vakiintunutta merkitystä ja ihmisten maakunnallinen
tietoisuus ei ole yksiselitteinen ilmiö. Vahvimmillaan lää-
ni oli (ja on edelleen) identiteetin kannalta tapauksissa,
jossa lääni ja maakunta yhtyvät alueellisesti ja symboli-
sesti. Tällöin kuviteltuja yhteisöjä rakentavat mekanis-
mit voivat toimia tehokkaimmin ja kysymys läänien mer-
kityksestä tai niiden lopettamisuhka voitiin esittää ’maa-
kunnallisena’ kysymyksenä. Tästä näkökulmasta katso-
en lääniuudistus oli tietysti dramaattinen muutos.

Alueellinen identiteetti ja alueellinen
liikkuvuus: suomalaisia esimerkkejä
eri aluetasoilta

Ihmisten alueellinen liikkuvuus ja ennen muuta pysyvä
muuttaminen merkitsee territoriaalisten ja kulttuuristen
rajojen ylittämistä ja väistämättä sopeutumista uusiin alu-
eellisiin miljöisiin. Erityisen suuria nämä rajan ylitykset
ovat pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien tapauk-
sessa. Molemmat ovat tietyssä mielessä ’Toisia’ ’Mei-
dän’ keskellä. Ongelmallista on erityisesti se, että toiseu-
den ehdot ja luokittelun kriteerit useimmissa tapauksissa
asetetaan yksinomaan ’Meidän’ ehdoilla. Identiteeteistä
ei siis liiemmälti edes neuvotella. Vaikka sosiolingvistit
(Nuolijärvi 1986) ovat osoittaneetkin, että myös suoma-
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laisten sisäisen liikkuvuuden yhteydessä ihmiset voivat
joutua joskus vaikeidenkin kulttuuristen sopeutumis-
ongelmien eteen, ongelmaa ei voi verrata pakolaisten ti-
lanteeseen.

Liikkuvuus, rajojen ylittäminen ja identiteetti liittyvät
toisiinsa kaikilla aluetasoilla. Asukkaiden alueellisen iden-
titeetin kannalta onkin kiinnostavaa eritellä, missä mää-
rin suomalaiset asuvat paikkakunnilla, jotka sijaitsevat hei-
dän syntymälääneissään. Tällöin voidaan tehdä johtopää-
töksiä ainakin siitä, missä määrin ’kuvitelluille yhteisöil-
le’ on ollut eri alueilla tarjolla ’historiallista jatkuvuutta’,
yhtä alueellisen identiteetin perusraaka-ainetta. Tähän-
hän vedottiin vahvasti lääniuudistuskeskustelussa. Käy-
tän seuraavassa esimerkinomaisessa tarkastelussa sekä
aiempaa tutkimuskirjallisuutta että Tilastokeskuksen jul-
kaisematonta aineistoa vuoden 1994 lopun tilanteesta.
Aineisto kuvaa siis tilannetta, joka vallitsi ennen lääni-
uudistusta. Viime mainittu muutti radikaalisti läänirajoja
ja käsitykseni mukaan tulee jatkossa vahvistamaan maa-
kuntien merkitystä ’identiteetti-koneina’. Tästä saatiin heti
lääniuudistuksen jälkeen esimakua, kun maakunnalliset
liitot monessa tapauksessa kiirehtivät välittömästi pystyt-
tämään maakuntien tunnuskylttejä valtateiden varsille.

Muutto kaupunkeihin alkoi yleistyä Suomessa liikku-
vuutta estäneen lainsäädännön liberalisoitumisen myötä
1800-luvun toisella puoliskolla. Kehitys oli kuitenkin hi-
dasta. Niinpä vuonna 1880 syntymäkunnassaan asuneiden
määrä oli 85% ja syntymäläänissään asuneiden määrä
peräti yli 95%. Vuonna 1910 suomalaisista asui synty-
mäkunnassaan 75%. Kuluvan vuosisadan alun jälkeen
syntymäalueillaan asuvien henkilöiden osuus laski edel-
leen siten, että vuonna 1960 syntymäkunnassaan asui
enää runsas puolet suomalaisista ja kotiläänissään run-
sas 70% (Paasi 1996a).

Vuoden 1994 lopussa tuolloisessa asuinläänissä syn-
tyneiden osuus oli pienin Uudellamaalla eli 57% alueen
nykyisestä runsaasta 1,3 miljoonasta asukkaasta on syn-
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tynyt ko. läänissä. Toisaalta voidaan siis todeta, että lä-
hes puolet läänin asukkaista oli muualta muuttaneita. Lää-
nissä syntyneiden osuus koko väestöstä oli ennen lääni-
muutosta korkein Vaasan läänissä eli peräti 86,3%. Lää-
ni oli siis ollut melkoisen ’suljettu’ alue, sillä asukkaista
vain alle 14% oli muuttanut lääniin ulkopuolelta. Myös
Oulun läänissä syntyneiden osuus asukkaista oli korkea,
lähes 84%. Yleisemmin nykyisessä asuinläänissä synty-
neiden osuus kaikista asukkaista vaihteli vuoden 1994
lopussa 70 ja 80%:n välillä (Paasi 1996a). Voidaan siis
sanoa, että huolimatta voimakkaasta muuttoliikkeestä lää-
nien asukkaat olivat tuolloin enimmäkseen asuinläänissään
syntyneitä.

Toisenlainen kuva saadaan tarkasteltaessa Suomes-
sa asuvan, tietyssä läänissä syntyneen väestön jakautu-
mista kyseisen läänin ja muiden läänien alueelle. Ahve-
nanmaalla syntyneistä lähes 93% ja Uudenmaan läänis-
sä 85% asui vuoden 1994 lopussa syntymäläänissä. Se,
että jokin alue on muuton kohdealue, ei siis välttämättä
merkitse, että alueella syntyneet asukkaat olisivat olleet
liikkuvia. Toinen ääripää olivat 1960-70-lukujen voimak-
kaan muuttotappion alueet eli Pohjois-Karjalan ja Mik-
kelin läänit. Suomessa asuvista, näissä lääneissä synty-
neistä henkilöistä lähes puolet asui tuolloin syntymäläänin
ulkopuolella (Paasi 1996a).

Tutkimuksissa on havaittu suomalaisten yleisesti
identifioituvan vahvasti kuntatasoon (Paasi 1986). Tähän
on monia syitä. Kunta on jokapäiväisen elämän kannalta
ehkä konkreettisin alueyksikkö Suomessa. Jokaisella
kunnalla on poliittinen toimintakoneisto, jonko kokoonpa-
noon äänestysikäiset kuntalaiset voivat vaikuttaa. Talou-
dellinen suhde konkretisoituu kunnan verotusoikeudessa,
terveys-, kulttuuri- ym. palveluissa. Kylä tai kaupungin-
osa voi olla tärkeä ihmisen identiteetin kannalta mutta kunta
antaa hallinnollisena kokonaisuutena näillekin yleisemmät
kehykset. Kunta myös tunkeutuu edellisten sosiaalisten
käytäntöjen muodossa arkielämään ja sillä on myös tietty
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julkisuus ja läsnäolo asukkaiden elämässä. Näiden meka-
nismien puitteissa kuviteltu yhteisö rakentuu helpommin
kuin muiden alueiden tapauksessa.

Keskimäärin alle puolet suomalaisista eli 45,6% asui
vuoden 1994 lopussa kunnassa, jossa he ovat syntyneet.
Kaupunkikunnissa syntyneiden määrä oli tuolloin pienem-
pi kuin maalaiskunnissa (43% vs. 50%). Maan eri osien
välillä oli luonnollisesti suuria eroja. Eräissä Uudenmaan
kunnissa kunnassasyntyneiden määrä on ollut alle 20 %,
monissa maaseutukunnissa 70-80% osuudet eivät ole ol-
leet harvinaisia. Kunnassa syntyneiden suhteellinen osuus
on kuitenkin lähes poikkeuksetta pienentynyt myös maa-
laiskunnissa noin 20 viime vuoden aikana, mikä johtunee
mm. keskuksia ympäröivien maalaiskuntien muuttovoitosta
sekä koulutettua työvoimaa vaativien työpaikkojen lisään-
tymisestä maalaiskunnissa 1960-luvulta alkaen paikallis-
valtion laajenemisen myötä, jne. (vrt. Paasi 1996a).

Pääkaupunkiseutua on pidetty 1960-luvun suuren
muuton yhteydessä suomalaisten sulatusuunina kohti
urbaania elämää ja alueelle muuttaneiden ongelmia ja
sopeutumista on tutkittu paljon, ehkä merkittävimpänä ja
paljon huomiota osakseen saaneena tutkimuksena voi-
daan mainita Kortteisen (1982) Lähiö-tutkimus. Koska
muuttoliike pääkaupunkiseudulle on jälleen kiihtymässä,
on kiinnostavaa tarkastella tarkemmin pääkaupunkiseu-
dun kuntien Helsingin, Vantaan ja Espoon asukkaiden
alueellisia taustoja. Vuonna 1994 kunkin kaupungin asuk-
kaista runsaat puolet oli syntynyt Uudellamaalla ja loput
läänin ulkopuolella. Absoluuttisesti tarkastellen suurin osa
asukkaista on peräisin eteläisen ja itäisen Suomen alu-
eelta. Itä-Suomen 1960-70-lukujen ’suuren muuton’ ai-
kaisissa muuttotappiolääneissä (Pohjois-Karjalan, Kuo-
pion ja Mikkelin lääni) syntyneistä Uudellamaalla asu-
vista henkilöistä 72,4% asui vuonna 1994 Helsingissä,
Espoossa tai Vantaalla (Paasi 1996a).

Muuttoliikkeen suuruudesta saadaan hyvä kuva tar-
kasteltaessa erityisesti Pohjois-Karjalan lääniä vuoden 1994
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lopun tilanteessa. Sen alle 180 000 asukkaasta 78,4 %,
noin 139 500 oli tuolloin ko. läänissä syntyneitä. Helsingis-
sä, Espoossa tai Vantaalla asuvien pohjoiskarjalaisten ryh-
mä (n. 31 000 henkeä) oli yli viidennes (yli 22%) ko. mää-
rästä. Voidaan siis mielestäni perustellusti kysyä, kuka
yleensä on ’pohjoiskarjalainen’ tai mitä on ’pohjois-
karjalainen identiteetti’ – tai minkä tahansa suuralueen
identiteetti –  paikkakunnalta toiselle liikkuvien yksilöiden
perspektiivistä asiaa tarkastellen?  (vrt. Paasi 1996a).

Pohdintaa

Aluejärjestelmä, alueet ja niiden identiteetit ovat sosiaa-
lisia, poliittisia ja kulttuurisia konstruktioita. Näin ne syn-
tyvät ja elävät niihin liittyvissä sosiaalisissa käytännöissä
ja diskursseissa. Koska alueet, niiden identiteetit ja rajat
ovat ihmisten luomuksia, ne ovat myös jatkuvan, joskin
yleensä hitaan muutoksen kohteena.

Ihmisellä on samanaikaisesti koko joukko erilaisia
identiteettejä ja sosiaalisia rooleja. Sukupuoli, yhteiskun-
nallinen asema ja status, luokka tai harrastusryhmät saat-
tavat kaikki olla tärkeitä identiteetin lähteitä, jopa paljon
oleellisempia kuin alueellisuus tai paikallisuus sinänsä. Eri
valtioissa on tässä suhteessa olemassa suuria eroja: yh-
dessä maassa alueelliset kulttuuripiirteet – ja (etno)regio-
nalismi niiden poliittisena ilmauksena – ovat voimakkaita,
toisaalla taas sosiaaliset hierarkiat ja luokat ovat keskeisiä
identifikaation ja erottelujen lähtökohtia. Spatiaalisuus on
kuitenkin aina tärkeä rakennetekijä kaikessa sosiaalisessa
toiminnassa. Ihminen elää monien eri aluetasojen muo-
dostamassa toiminnallisessa ja symbolisessa ’verkostossa’.
Paikallinen, alueellinen, kansallinen ja globaalinen kietou-
tuvat siinä toisiinsa. Laajoihin aluetasoihin liittyy runsaasti
symbolisia merkityksiä, paikallisella tasolla maisemat, so-
siaaliset verkostot ja erilaiset materiaaliset rakenteet ovat
tavallisesti konkreettisemmin läsnä.
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Alueet ja alueelliset identiteetit muuttuvat jatkuvasti.
Suomessa hiljattain käyty kamppailu läänien määrästä
on konkreettinen esimerkki aluejärjestelmän muutoksesta
ja myös pyrkimyksestä hyödyntää identiteetti-käsittee-
seen liittyvää poliittista dynamiittia alueita koskevissa
diskursseissa. Aluehallinnon muutossuunnitelmat ja nii-
den erilaiset tulkinnat ovat myös hyvä esimerkki siitä,
miten alueet on hyödyllistä ymmärtää historiallisina
prosesseina. Alueiden syntymisessä ja ’kuolemisessa’
niiden territoriaaliset, symboliset ja institutionaaliset roo-
lit ovat tärkeitä. Näiden kautta alueet tulevat osaksi alue-
järjestelmää ja alueellista tietoisuutta kadotakseen ken-
ties myöhemmin kartalta (Paasi 1991, 1996).

Yhteiskunnan eri intressiryhmillä on alueiden merki-
tyksestä erilaisia näkemyksiä. Lääniuudistuskeskustelussa
esitettiin usein retorinen kysymys, mitä tapahtuu läänien
ja niiden asukkaiden alueelliselle identiteetille, jos lääne-
jä yhdistetään. Useassa tapauksessa läänien kansanedus-
tajat löysivät jälleen kerran toisensa puolustaessaan kus-
sakin tapauksessa ’meidän alueemme’ identiteettiä ja ole-
massaoloa. Mitä tämä kaikki merkitsi läänien yhteydes-
sä kadunmiehen näkökulmasta, onkin toinen kysymys.
Kesällä 1996 tehdyn gallup-kyselyn mukaan suomalais-
ten suhtautumisessa läänien vähentämiseen oli sekä alu-
eellisia että eri puolueiden kannatukseen liittyviä eroja.
Eniten läänien vähentämistä kannatettiin pääkaupunki-
seudulla ja muualla Uudellamaalla, eniten sitä vastustet-
tiin Keski- ja Pohjois-Suomessa ja yleensä maaseudulla.
Eniten läänien vähentämistä näyttivät kannattavan ko-
koomuspuolueen kannattajat, eniten vastustavan keskus-
tan kannattajat (HS 26.6.1996).

Nyt keskustelun pölyn laskeuduttua lääneistä ei enää
juuri näe julkisuudessa puhuttavan. Talven 1997-98 ku-
luessa suomalaisen aluediskurssin kohteeksi onkin hah-
mottunut kaksi uutta kohdetta: yhtäältä pohdinnan koh-
teena on kuntien synkkenevä talous, toisaalta EMU-kyt-
kentä ja sen vaikutukset Suomi-nimiseen alueeseen ja
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kansalliseen identiteettiin – häviääkö viime mainittu mar-
kan katoamisen myötä? Molemmissa diskursseissa tör-
mätään alueellisen transformaation peruskysymyksiin: säi-
lyvätkö diskurssin kohteena olevat alueet vai katoavatko
ne sulautumalla johonkin laajempaan aluekokonaisuteen.
Yksi asia on varmaa: molemmissa vaihtoehdoissa iden-
titeetti-käsitteelle on jälleen tiedossa uutta kysyntää.
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