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Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, millaisena tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri 

näyttäytyy pienten kuntien perustehtävien toteutuksessa ja millä tavalla asukkaat, järjestöt, 

yritykset ja kuntatoimijat siihen suhtautuvat. Tutkimuksessa tarkastellaan Itä-Lapin 

kunnissa (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) toteutettua 

ennakointiprosessia. Prosessin tavoitteena oli luoda kunnalle, järjestöille, yrityksille sekä 

asukkaille yhteinen visio ja tahtotila itälappilaisista elinvoimaisista ja hyvinvoivista 

kunnista vuonna 2030. Kunnissa järjestettiin seitsemän ennakointityöpajaa, joissa oli 

yhteensä 119 osallistujaa. Toimin työpajoissa havainnoijana. Käytin tutkimusmenetelminä 

osallistuvaa havainnointia ja tulevaisuuksien tutkimusta. Tutkimusaineiston analysoinnin 

tein teorialähtöisenä sisällönanalyysina, jonka tausta-aineistoina käytin suomalaisten 

kuntien historiallista kehitystä ja tulevaisuusvisioita. 

Tutkimustulokset ovat: 

1. Elinvoima, hyvinvointi ja paikallisyhteisön hallinta ovat tulevaisuuden kuntien 

perustehtävät. Elinvoima- ja hyvinvointitehtävien toteutuksessa paikallisyhteisö on 

kuntien keskeinen voimavara. 

2. Paikallisyhteisön voimavarojen tehokas hyödyntäminen edellyttää uuden julkisen 

hallinnan -tyyppistä hallintoideologiaa ja institutionaalista logiikkaa. 

3. Paikallisyhteisön hallinta on tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin ydin. 

4. Asukkaat ja paikalliset toimijat innostuivat paikallisyhteisön osallistumista 

korostavasta toimintatavasta. 

Tulevaisuuden kuntien perustehtävät eivät ole erillisiä vaan limittäisiä ja toisiaan 

täydentäviä kokonaisuuksia. Paikallisyhteisön hallinta näyttäytyy keskeisenä välineenä, 

jolla elinvoima ja hyvinvointi kunnissa turvataan. Kuntien on avattava toimintaansa 

tasavertaista kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä korostavan uuden julkisen hallinnan 

suuntaan. Innostuksen herääminen ennakointityöpajoissa osoitti, että kumppanuutta ja 

verkostoyhteistyötä korostavalle toimintakulttuurille on paikallisyhteisön tuki. 

Kukin kunta voi rakentaa tulevaisuuttaan omalta osaltaan, mutta Itä-Lapin kunnat päättivät 

rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Itä-Lapissa oivallettiin, että kunnilla on samankaltaiset 

haasteet ja yhteistyö kuntien välillä tuo lisäarvoa kaikille kunnille. Kuntien välinen 

yhteistyö edustaa samaa toimintakulttuuria kuin paikallisyhteisön sisäinen yhteistyö. 

Tulevaisuuden kunta on yhteisöjen alusta, jossa yhteisö tekee tulevaisuuden kunnan. 

Avainsanat: 

Julkinen hallinto, julkiset palvelut, kumppanuus, kuntauudistus, tulevaisuus, verkostot
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa kuntien rooli on historiansa aikana kokenut monia muutoksia. Muutoksista 

huolimatta kunnat ovat pysyneet vahvana paikallisdemokratian ja paikallisen itsehallinnon 

kivijalkana. Viime vuosikymmeninä valtio on pyrkinyt kestävyysvajeen sekä palvelujen 

tehostamisen että yhdenvertaisuuden nimissä keskittämään kuntien tehtäviä laajemmille 

hartioille, kuten näissä uudistuksissa tai pikemminkin uudistuspyrkimyksissä on ollut tapana 

sanoa. Leveät hartiat on poliittisena määritteenä riittävän väljä, jotta kaikki puolueet voivat 

tämän tahtotilan jakaa. Erimielisyydet nousevat esille, kun hartioiden muodoista ja määristä 

pitäisi päättää. 

 

2000-luvulla kunnat ovat olleet hallinnonuudistuspyrkimysten kenttänä jatkuvasti. 

Uudistukset ovat seuranneet toisiaan hallituskausien vaihtuessa. Pääministeri Vanhasen I 

hallituksen (2003–2007) kunta- ja palvelurakenneuudistus aloitti uudistusten sarjan 2000-

luvun alussa. Vanhasen II hallitus (2007–2010) ja Kiviniemen hallitus (2010–2011) 

jatkoivat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tekemistä Paras-hankkeella. Samaan 

suuntaan pyrkivät myös Kataisen ja Stubbin hallitukset (2011–2014 ja 2014–2015) sosiaali- 

ja terveysuudistuksen sekä kuntauudistuksen toteuttamisella. Sipilän hallituksen (2015–

2019) maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa pyrittiin rakentamaan uusi 

hallinnontaso kuntien ja valtion välillle. Uudistuksen tavoitteena siirtää sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ohella myös muiden tehtävien järjestämisvastuuta hieman yli 300 

kunnalta 18 maakunnalle. Sipilän hallituksen uudistusta luonnehdittiin koko itsenäisen 100-

vuotisen historian suurimmaksi kuntien asemaan ja rooliin vaikuttavaksi yhteiskunnalliseksi 

muutokseksi. 

 

Edellä mainitut 2000-luvun hallitusten kunta-, maakunta- tai sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenneuudistukset eivät onnistuneet täysimääräisenä. Toki monenlaisia muutoksia 

muutospyrkimysten aikana on syntynyt. Kuntia on liittynyt yhteen, kunnat ovat perustaneet 

vapaaehtoisia kuntayhtymiä ja kunnat ovat ulkoistaneet palvelujaan sosiaali- ja 

terveyspalveluyrityksille. Muutokset eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole olleet sitä 

suuruusluokkaa, mihin hallitukset ovat omilla hallituskausillaan pyrkineet. Kunnat käyttävät 

sosiaali- ja terveystoimintaan 17,8 miljardia euroa, mikä on 58,4 prosenttia kuntien 

käyttötalouden nettokustannuksista (Tilastokeskus 2018). Sosiaali- ja terveydenhuollon 
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menot ovat viime vuosikymmeninä olleet voimakkaassa kasvussa. Suomen valtion hieman 

alle 60 miljardin budjetiin suhteutettuna sosiaali- ja terveysmenot sekä niiden jatkuva kasvu 

huolestuttavat kansantaloudellisesti. Hyvinvointivaltiosta ei haluttaisi luopua, mutta 

hintalappu on ylittänyt kipukynnyksen kestävyysvajeretoriikassa. Kansallisen tason 

poliittinen tahtotila on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen isojen kuntien, 

kuntayhtymien, maakuntien tai alueiden vastuulle. Siirtäminen ei tarkoita pelkästään eurojen 

yhteenkokoamista, vaan suurta muutosta kuntien tehtäväkentässä ja paikallisen 

päätöksenteon merkittävyydessä. Pienten kuntien mahdollisuus toimia sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäjinä tulevaisuudessa ei näytä todennäköiseltä. 

 

Keväällä 2019, maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen kaaduttua sekä 

hallituksen erottua tähän epäonnistumiseen vedoten, kaikki puolueet olivat edelleen yhtä 

mieltä rakenneuudistuksen tarpeellisuudesta. Vaalipuheissaan kaikki puolueet puhuivat 

sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteutuksen tarpeellisuudesta. 

Pääministeri Rinteen viiden puolueen (Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Suomen 

Keskusta, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue) 

muodostaman hallituksen hallitusohjelmassa (Valtioneuvosto 2019a, 152) todetaan, että 

hallitus aloittaa sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään 18 itsehallinnollisen maakunnan tehtäväksi. 

Itsehallinnollisten maakuntien perustaminen mahdollistaa siirtymisen monialaisiin 

maakuntiin. Monialaisiin maakuntiin siirtymistä valmistellaan parlamentaarisesti vuonna 

2020 (Valtioneuvosto 2019a, 154). Pääministeri Rinteen hallitustaipaleen päätyttyä 

pääministeri Marinin hallitus jatkoi saman hallitusohjelman toteutusta joulukuussa 2019. 

 

Tulevaisuuden kuntia on 2000-luvun uudistuspyrkimysten rinnalla tutkittu ja visioitu monin 

tavoin. Viime vuosina kaavaillun kuntamuutoksen dramaattisuutta on arvioitu Suomen 

itsenäisyyden historian suurimmaksi ja erilaisia julkaisuja kuntien tulevaisuudesta on tehty 

useita. Esimerkiksi Tulevaisuuden kunta -teos (Nyholm, Haveri, Majoinen & Pekola-

Sjöblom 2017) on 57 asiantuntijan kirjoittama 550 sivuinen artikkelikokoelma suomalaisten 

kuntien tulevaisuudesta. Anni Jäntti on tehnyt akateemisen väitöskirjan Kunta, muutos ja 

kuntamuutos (Jäntti 2016), jossa kuntien tulevaisuutta tarkastellaan Kainuun 

hallintokokeilun pohjalta. Suomen Kuntaliiton, valtiovarainministeriön, kuntien sekä 

monien muiden tahojen toimesta ja yhteistyössä on visioitu erilaisia tulevaisuuden 

kuntakuvia, joista tarkemmin tässä tutkimuksessa myöhemmin. Edellä mainittujen 
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julkaisujen perusteella Suomen itsenäisyyden historian suurin kuntamuutos on mitä 

todennäköisimmin tulossa, vaikka siinä ei ole vielä onnistuttu. Muutoksen suunnasta näyttää 

olevan yhtäläisiä ajatuksia.  Tulevaisuuden kunta ei pärjää yksin, vaan tarvitsee laaja-alaista 

yhteistyötä niin kuntien välillä kuin kuntien sisällä, jotta kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan 

elinvoimaisuus voidaan turvata yhä niukentuvin taloudellisin resurssein. Tulevaisuuden 

kunnissa tarvitaan vahvaa kumppanuutta kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, 

kehittäjäorganisaatioiden ja alueellisten toimijoiden kanssa. Julkaisuista huokuu se, että 

tulevaisuuden kuntien toimintamalli ei tipahda valmiina mistään, vaan sitä on yhdessä 

rakennettava. Tulevaisuuden kunta -teoksen (Nyholm & kump. 2017), alkusanoissa 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen toteaa: ”Tulevaisuuden kunta on tekemisen 

kysymys”. 

 

Itä-Lapin seutukunnan kunnat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski päättivät 

syksyllä 2016 rakentaa yhdessä omaa tulevaisuuttaan. Posio liittyi takaisin Itä-Lapin 

kuntayhtymään seutukunnan muiden neljän kunnan rinnalle ja kuntayhtymään perustettiin 

hyvinvointityöryhmä elinvoimatyöryhmän rinnalle. Seudullista yhteistyötä tiivistettiin, jotta 

itälappilaiset erityispiirteet ja -tarpeet saadaan tulevaisuuden hallinnollisissa rakenteissa 

tuotua yhdessä esille ja kuntalaisten hyvinvointia sekä kuntien elinvoimaa voidaan pienten 

kuntien yhteistyönä kehittää. 

 

Itä-Lapin kunnat sopivat, että tulevaisuuden kuntaa lähdetään rakentamaan jokaisessa Itä-

Lapin kunnassa Tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajojen avulla. Kuntakohtaisiin 

työpajoihin kutsuttin avoimesti asukkaita sekä järjestöjen ja elinkeinojen toimijoita 

visioimaan omaa itälappilaista tulevaisuuden kuntaa. Avoimien tilaisuuksien tavoitteena oli 

saada kaikki kunnan tulevaisuudesta kiinnostuneet asukkaat ja toimijat rakentamaan yhdessä 

tulevaisuuden kuntaa, joka pystyy huolehtimaan paikallisesta hyvinvoinnista ja elinvoimasta 

olemassa olevin voimavaroin. 

 

Kaikki Itä-Lapin viisi kuntaa ovat pieniä kuntia, joiden väestö vähenee ja ikärakenne 

vanhenee. Kuntaliiton (2016) määritelmän mukaan pieniä kuntia ovat alle 10 000 asukkaan 

kunnat. Pienten kuntien rooli tulee lähitulevaisuudessa toteutuvien rakenneuudistusten 

myötä muuttumaan. Ainakin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on siirtymässä pois 

pienten kuntien tehtävälistalta. Pienissä kunnissa tämä tarkoittaa sitä, että noin 60 prosenttia 

kuntien resurseista siirtyy pois kunnan hallintovallasta. Resurssien vähenemisestä 
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huolimatta kuntia velvoittaa kuntalaki (410/2015, 1§), joka määrittelee ensimmäisessä 

pykälässään kunnan perustehtävän ja tarkoituksen:  

 

”Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden 

itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle 

kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan 

suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta edistää asukkaidensa 

hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” 

(Kuntalaki 410/2015, 1§.) 

 

Uutta Itä-Lapin kuntien tulevaisuuden visioinnissa on se, että kunnat ovat yhdessä päättäneet 

rakentaa tulevaisuuden kunnan kestävää toimintakulttuuria, jolla vahvistetaan asukkaiden ja 

paikallisten toimijoiden osallisuutta hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Itä-Lapin 

kunnat ovat pieniksi kunniksi luokiteltuja, joten tulevissa rakenteissa ne kaikki ovat samalla 

lähtöviivalla isojen kuntien takana. Itä-Lapissa väestön ikärakenne muuttuu muuta maata 

huomattavasti nopeammin nuorten poismuuton ja ikäihmisten määrän kasvun myötä. Itä-

Lapin kuntien on saatava olemassa olevat resurssit tehokkaampaan käyttöön, jotta 

paikallinen hyvinvointi- ja elinvoima turvataan. Tuli uudistus tai ei – Itä-Lappi ei pärjää 

nykyisillä toimintatavoilla. 

 

Tutkimukseni tehtävänä on tutkia itälappilaisten tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuria. 

Tutkimukseni tuo uutta tietoa tieteelliseen keskusteluun pienten kuntien toimintakulttuurista 

(hallintoideologia ja institutionaalinen logiikka) tulevaisuuden kuntien perustehtävien 

toteutuksessa olemassa olevin voimavaroin. Tutkimuksellani on käyttöarvoa Itä-Lapin 

kuntien lisäksi myös muille pienille kunnille. Suomen 313 kunnasta pieniksi luokitellaan 

214 kuntaa (Kuntaliitto 2016). Tutkimuskysymykseni juontuvat itälappilaisesta tarpeesta 

rakentaa tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuria. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Millaisena tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri (hallintoideologia ja 

institutionaalinen logiikka) näyttäytyy pienten kuntien perustehtävien toteutuksessa? 

 

 Miten asukkaat, järjestöt ja yritykset sekä kuntatoimijat suhtautuvat tulevaisuuden 

kunnan toimintakulttuuriin? 

 

Käsite perustehtävät on tässä tutkimuksessa rajattu tarkoittamaan kuntalain (Kuntalaki 

410/2015, 1§) ensimmäisessä pykälässä määriteltyjä kunnan tehtäviä: ”Kunta edistää 

asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut”. 
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Erityisesti pienten kuntien palvelutehtävä näyttää tulevaisuudessa kaventuvan merkittävästi. 

Tästä johtuen Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -työskentelyssä päätettiin keskittyä paikallisen 

hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman kehittämiseen. Toimintakulttuuri tarkoittaa tässä 

yhteydessä kollektiivisen toiminnan ja elämäntavan kokonaisuutta, mikä ohjaa yhteisön 

toimintaa tiettynä ajanjaksona. Tässä tutkimuksessa toimintakulttuuri sisältää tulevaisuuden 

kunnan hallintoideologian ja institutionaalisen logiikan muodostaman kokonaisuuden 

perustehtävien toteutuksessa. Hallintoideologia on teoreettinen määritelmä tiettynä 

ajankohtana vallitseville hallintoideologisille periaatteille ja rakenteille, joihin nojaten 

hallinto pyrkii johtamaan kuntaa mahdollisimman hyvin. Hallintoideologian toteutumisessa 

on kysymys institutionaalisesta logiikasta, joka tarkoittaa niitä vakiintuneita periaatteita, 

jotka ohjaavat toimijoita käyttäytymään ja toimimaan määrätyllä tavalla. Institutionaalinen 

logiikka jäsentää toimijoiden ajattelua ja ohjaa käyttäytymistä. Institutionaalinen logiikka 

muodostaa hallintoideologian ympärille uskomusjärjestelmän, joka määrittää olemassa 

olevaa toimintaa ja ylläpitää jatkuvuutta. (Alasuutari 1999; Nyholm, Stenvall, Airaksinen, 

Pekkola, Haveri, Af Ursin & Tiihonen 2016. 2016, 33.) 

 

Suomalaisten kuntien kehittymisen historian ja tulevaisuuden kunnista tehtyjen visiointien 

(mm. Valtiovarainministeriö 2017) perusteella vaikuttaa siltä, että kunnallisen 

julkisjohtamisen kolmas aalto on vahvistumassa. Perinteisen julkisen johtamisen (Public 

Administration) hallintoideologian rinnalle nousi 1990-luvun taitteen laman myötä 

yritysmäistä johtamiskulttuuria mukaileva uusi julkinen johtaminen (New Public 

Management). Kuntien tehtävien kasvaessa ja yhteiskunnan pirstaloitumisen jatkuessa uusi 

julkinen hallinta (New Public Governance / Governance) alkoi haastaa aiempia 

hallintoideologioita 2000-luvulla. Uusi julkinen hallinta eli Governance on käsite, joka tässä 

tutkimuksessa nousee esille tulevaisuuden kuntien toimintaa ohjaavana hallintoideologiana. 

(ks. esim. Hakari 2013; Jäntti 2016; Stenvall & kump. 2016.) 

 

Kuntien historiassa hallintoideologiat eivät ole yhtäkkiä korvautuneet uusilla, vaan 

hallintoidelogiat kerrostuvat toistensa päälle. Uusi hallintoideologia muuttaa vähitellen 

kuntien institutionaalista logiikkaa eli toimintaa ohjaavaa käyttäytymistä ja käytäntöjä. 

Hallintoideologian ja institutionaalisen logiikan muuttumisen myötä koko kuntayhteisön 

toimintakulttuuri muuttuu. Uuden julkisen hallinnan hallintoideologia ja institutionaalinen 

logiikka korostavat kunnan, asukkaiden, järjestöjen ja yritysten välistä tasavertaista 

kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä. Kumppanuudella tarkoitetaan pitkäjänteistä 
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sopimuksellista ja molemminpuolista yhteistyötä korostavaa yhteistyötä, jossa yleensä on 

kyse kunnan ja yrityksen tai palveluja tuottavan järjestön välisestä kumppanuudesta. 

Verkoston käsitteellä tarkoitetaan toimintatapaa, joka on useiden toimijoiden (asukkaat, 

järjestöt, kunta ja yritykset) välistä kaikkia osapuolia hyödyttävää ja tavoitteellista 

pitkäkestoista yhteistyötä. (Haveri & Anttiroiko 2009, 203 ja 206; Ryynänen & Uoti 2009, 

220.) 

 

Kumppanuudet ja verkostot koskevat tiettyjä osajoukkoja, joten tarvitaan hallintaa, jotta 

kumppanuuksista ja verkostoista muodostuu kokonaisuus (Koskiaho 2014, 204). Ulriika 

Leponiemen (2019, viii) väitöskirjan mukaan niissä pienissä kunnissa, joissa yhteisöllisyyttä 

on onnistuttu hyödyntämään, yhteisöllisyys näyttäytyy kollektiivisena kapasiteettina tehdä, 

toimia ja sopeutua yhdessä eli onnistuneena olemassa olevien resurssien yhteisöllisenä 

johtamisena. Leponiemen tuore väitöskirja on mielenkiintoinen peilauskohde tutkittaessa 

itälappilaisten kuntien onnistumista olemassa olevien resurssien eli asukkaiden, järjestöjen, 

yritysten sekä omien voimavarojensa kohdentamisessa paikallisen hyvinvoinnin ja 

elinvoiman edistämiseen. Oman lisämausteensa tähän tutkimukseen tuo se, että 

kuntatoimijoiden lisäksi tutkitaan asukkaiden, järjestöjen ja yritysten suhtautumista 

voimavarojen yhdistämiseen paikallisen hyvän nimissä. 

 

Tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuri rakentuu hallintoideologiasta ja erityisesti 

institutionaalisesta logiikasta, jonka avulla kuntayhteisö uskoo turvaavansa tulevaisuudessa 

hyvinvoinnin ja elinvoiman. Tulevaisuuden pienten kuntien hallintoideologia on 

hahmoteltavissa kuntien julkisen johtamisen historiallisen kehityksen sekä tulevaisuuden 

kunta -visiointien ja tutkimusten pohjalta. Kuntien historiallinen kehitys ja tulevaisuuden 

kuntien visioinnit sekä tutkimukset toimivat tutkimukseni tausta-aineistona, jota hyödynnän 

havainnoidessani itälappilaista tulevaisuuden kunta -työskentelyä. Hallintoideologia on 

määriteltävissä erilaisten tunnusmerkkien mukaisesti, mutta insititutionaalisen logiikan 

näyttäytyminen on monisyisempi ihmisten välisiin suhteisiin, valtakamppailuihin ja 

yhteisten tavoitteiden sekä toimenpiteiden saavuttamiseen liittyvä kokonaisuus. Tällöin 

esille nousee käsitteitä hallintavallasta, vallan kentästä, intresseistä ja sosiaalisesta 

pääomasta. Kyse on siitä, miten hallitaan erilaisia voimavaroja tavoitteena käyttää niitä 

kunnan (tai koko kuntayhteisön) omina resursseina. (Bourdieu 1998; Alasuutari 1999; 

Siisiäinen 2003, 209; Kaisto & Pyykkönen 2010, 11). 
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Tutkimukseni aineisto on kerätty Itä-Lapin seutukunnan viidessä kunnassa Kemijärvellä, 

Pelkosenniemellä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella pidetyissä tulevaisuuden kunta -

ennakointityöpajoissa. Ajatus Itä-Lapin kuntien yhteisestä prosessista tulevaisuuden kuntien 

rakentamisesta ja käsillä olevan tutkimuksen tekemisestä syntyi syksyllä 2016 tilanteessa, 

jossa maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukainen toiminta oli 

suunniteltu alkavan 1.1.2019. Itälappilaisia tulevaisuuden kuntia ei kuitenkaan lähdetty 

rakentamaan valmisteilla olevan uudistuksen aikatauluun ja toteutukseen kiinteästi liittyen, 

vaan pidemmällä aikavälillä kuntien omista tarpeista lähtien. Kuntien omista tarpeista 

lähtevä kehittäminen osoittautui hyväksi valinnaksi, koska rakenneuudistus siirtyi ensin 

1.1.2020 alkavaksi ja lopulta valmistelu keskeytettiin kokonaan. Tavoitteena oli visioida 

tulevaisuuden kuntaa riittävän pitkällä perspektiivillä tulevaisuuteen, jotta päästäisiin irti 

ajatuksista tuunata nykyistä kuntaa vain hieman 2.0 -versioon tai jumiutua miettimään Itä-

Lapin kuntien sovittamista sen hetkisen rakenneuudistuksen hallintohimmeleihin. Itä-Lapin 

tulevaisuuden kuntia päätettiin visioida itälappilaisesta näkökulmasta vuoteen 2030. 

 

Itä-Lapin kuntien omat voimavarat kuntalaisten hyvinvoinnista ja alueen elivoimasta olivat 

oleellisesti heikkenemässä. Väestörakenteen vanheneminen, nuorten poismuutto, 

työttömyys ja valmisteilla olevan rakenneuudistuksen vaikutukset paikallisiin palveluihin 

huolestuttivat itälappilaista väestöä. Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajoilla 

pyrittiin ottamaan itälappilaisen tulevaisuuden rakentuminen omiin käsiin. Tulevaisuuden 

uhkiin varauduttiin rakentamalla yhdessä itälappilaisista voimavaroista kumpuavia 

hyvinvoivia ja elinvoimaisia tulevaisuuden kuntia, joissa kuntalaisten hyvinvoinnista 

huolehditaan ja jotka ovat riittävän elinvoimaisia sekä vetovoimaisia pienestä koostaan 

huolimatta. 

 

Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajojen kanssa samoihin aikoihin 

parlamentaarinen työryhmä valmisteli väliraporttia Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja 

visiot 2030 (valtiovarainministeriö 2017). Parlamentaarisen työryhmän väliraportti 

julkaistiin helmikuussa 2017, jolloin Itä-Lapin kunnissa ennakointityöpajat oli pidetty ja 

tulosten analysointi aloitettiin. Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajojen aineistoja pystyttiin 

näin ollen vertailemaan tuoreeltaan parlamentaarisen työryhmän tulevaisuuden kunta 2030 

skenaarioihin ja visioihin. Kuten parlamentaarisen työryhmän, niin myös Itä-Lapin kuntien 

tarkoituksena oli ennakointityön tulosten hyödyntäminen kunnissa valmistauduttaessa 

mahdollisiin rakenneuudistuksiin ja tulevaisuuden kuntien uuteen toimintakulttuuriin. 
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Maisterintutkielmani olen jäsentänyt seuraavasti. Seuraavassa eli toisessa luvussa 

tarkastelen suomalaisten kuntien kehittymistä sekä historiallisesti että tulevaisuusvisioiden 

näkökulmasta. Suomalaisten kuntien historiassa muutokset eivät ole uusi asia, vaan 

pikemminkin jatkuva ilmiö, johon on tuloillaan yksi suurimmista muutoksista. Kuntien 

historiassa muutokset eivät ole yhtäkkisiä hyppäyksiä esimerkiksi hallintoideologiasta 

toiseen, vaan hallintoideologioiden kerrostumista toistensa päälle. Historiallisen kehityksen 

ja tulevaisuusvisioiden tarkastelu toimivat tutkimukseni taustamateriaalina rakentaessani 

näkemystä tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurista (hallintoideologiasta ja 

institutionaalisesta logiikasta) ja perustehtävistä. Kolmannessa luvussa esitän 

tutkimuskysymyksen luvun kaksi taustoituksen ja teoreettisen viitekehysen pohjalta. 

Tutkimuskysymysten jälkeen esittelen tutkimuskohdetta, -aineistoa ja -menetelmiä sekä 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä. Neljännessä luvussa kerron 

tutkimustuloksista eli siitä, miltä itälappilaisten tulevaisuuden kuntien perustehtävät, 

hallinnollinen ideologia ja institutionaalinen logiikka sekä toimintakulttuuri 

ennakointityöpajojen ja tutkimuksen taustoituksen perusteella näyttää. Viimeisessä luvussa 

pohdin tutkimustulosten merkitystä itälappilaiselle tulevaisuuden kunnan rakentamistyölle 

sekä laajemminkin pienten kuntien mahdollisuuksista rakentaa tulevaisuuttaan itse 

paikallisyhteisön laajan osallistumisen ja kumppanuuden pohjalta. 
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2 KOHTI TULEVAISUUDEN KUNNAN TOIMINTATAPAA 

2.1. Suomalaisten kuntien kehittymisen historia 
 

Suomalainen julkinen hallinto on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Kehitys alkoi Ruotsin 

vallan aikakaudella ja jatkui Venäjän vallan aikana. Kuntien kehittyminen nykyisen 

kaltaisiksi julkisen hallinnon toimijoiksi alkoi Venäjän vallan aikana siirryttäessä 

autonomian ajanjaksoon 1860-luvulla. Autonomian aikana luotiin lainsäädäntö, jonka 

pohjalta suomalainen kunnallishallintojärjestelmä alkoi kehittyä. (Jäntti 2016, 73; Stenvall 

& kump. 2016, 35). 

 

Kunta, muutos ja kuntamuutos -väitöskirjassaan Jäntti (2016) on tarkastellut suomalaisten 

kuntien kehittymistä. Julkisen hallinnon kehitys Suomessa -teoksessaan Stenvall ja 

kumppanit (2016) ovat tarkastelleet koko suomalaisen julkisen hallinnon kehittymistä. 

Molemmissa teoksissa julkisen hallinnon kehitys jaotellaan hieman eri tavoin viiteen 

kehitysvaiheeseen. Näitä jaotteluja hyödyntäen olen kiteyttänyt suomalaisten kuntien 

julkishallinnollisen historian kehitysvaiheisiin, joiden ajanjaksot mukailevat Jäntin (2016, 

73–93) jaottelua kuntien kehitysvaiheista Suomessa. 

 

1. Autonomian aika ja kunnallisen itsehallinnon rakentaminen (1865–1917) 

2. Itsenäisyyden ajan alku ja kuntien lakisääteisten tehtävien lisääminen (1917–1950) 

3. Suomalainen hyvinvointivaltio ja kunnat hyvinvointivaltion toteuttajina (1950–1990) 

4. Uusi julkinen johtaminen ja kuntien valtio-ohjauksen lieventäminen (1990–2000) 

5. Uusi julkinen hallinta ja kuntien paimentaminen reformeilla (2000–) 

(Vrt. Jäntti 2016, 73–93; Stenvall & kump. 2016, 35–58.) 

 

Kuntien julkisen hallinnon kehitysvaiheilla kehystän nykyisten kuntien historiallista 

kehitystä ja sitä jatkumoa, josta tuleva kehitys kumpuaa. Kehitysvaiheella tarkoitetaan sitä, 

että pitkäkestoisena ajanjaksona on ollut tietty hallintoideologia, johon on uskottu ja jonka 

pohjalta julkista hallintoa on ylläpidetty ja kehitetty. Kehitysvaiheiden tarkkoja alkamis- ja 

päättymisvuosia on vaikea määritellä. Kehitysvaiheet ole toisiaan poissulkevia, sillä julkisen 

hallinnon kehitysvaiheissa on aina piirteitä aikaisemmista vaiheista. (Stenvall & kump. 

2016, 35.)  
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Autonomian aika ja kunnallisen itsehallinnon rakentaminen (1865–1917) 

 

Suomen kansallisen julkisen hallinnon syntynä voidaan pitää vuotta 1809, jolloin Ruotsin 

kuusi itäisintä lääniä liitettiin erillisenä Suomen suuriruhtinaskuntana Venäjän 

keisarikuntaan. Venäjän keisari Aleksanteri I katsoi, että Suomea voidaan parhaiten hallita 

antamalla suomalaisille laaja sisäinen itsehallinto. Merkittävää oli, että kaikki Suomessa 

kerätyt verot saatiin käyttää suomalaisten tarpeisiin. Tästä käynnistyi suomalaisen valtion ja 

julkisen hallinnon rakentamisprosessi. (Stenvall & kump. 2016, 37.) 

 

Tavallisen suomalaisen ihmisen tai rahvaan näkökulmasta Ruotsin kuninkaan 

korvautuminen Venäjän keisarilla ei tuonut suuria muutoksia eikä juuri muuttanut ihmisten 

arkea, vaikka kyse oli merkittävästä muutoksesta Suomen historiassa. Venäjän keisari 

hyväksyi itselleen uusia alamaisia, eikä kansalaisilla ollut näin ollen mahdollisuutta 

vaikuttaa asiaan tai olla mukana valitsemassa uutta hallitsijaa. Kansalainen oli kuuliainen, 

lakeja noudattava ja veroja maksava hallintoalamainen. (Tiihonen 2009.) 

 

Paikallishallintoa oli kaupungeissa jo Ruotsin vallan aikaan, mutta suomalaisen kunnan 

syntyhetkenä voidaan pitää 1860-lukua. Vuonna 1865 Venäjän keisari antoi keisarin 

majesteetillisen armollisen asetuksen kunnallishallituksesta maaseudulla (4/1865). 

Kaupunkeihin asetus kunnallishallituksesta annettiin hieman myöhemmin (40/1873). 

Asetuksissa määriteltiin kunnille laaja itsehallinto ja kunnilla oli heti alusta asti 

verotusoikeus. Kunnille määrättiin joitakin lakisääteisiä tehtäviä, mutta kunnilla oli vapaus 

järjestää ne haluamallaan tavalla ja lisäksi kunnilla oli lupa ottaa muitakin tehtäviä 

hoitaakseen. Autonomian ajan arvoina olivat paikallisuus ja vapaus. Asetukset 

kunnallishallinnosta loivat pohjan kuntien kehittymiselle nykyiseen muotoonsa. (Jäntti 

2016, 73–75.) 

 

Autonomian aikana kunnat perustettiin seurakuntajaon mukaisten yhteisöjen pohjalta. 

Kunnat olivat asukasmäärältään pieniä nykyisiin kuntiin verrattuna. Autonomian aikana ja 

vielä itsenäisyyden ajan alkupuolella kotiseutuhenki ja yhteenkuuluvuuden tunne olivat 

kuntien ydintehtäviä. Kuntien keskeinen tehtävä oli päättää yhteisöjen asioista erityisesti 

hyvinvointiin ja köyhäinhoitoon liittyen. Kuntien vapaa päätösvalta yhteisistä asioista 

vahvisti kuntalaisten kiinnostusta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. (Jäntti 2016, 73–

75.) 
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Itsenäisyyden ajan alku ja kuntien lakisääteisten tehtävien lisääminen (1917–1950) 

 

Itsenäistymisen myötä Suomessa alettiin rakentaa julkista hallintoa omista kansallisista 

lähtökohdista. Vuonna 1917 säädetyt kunnallislait muuttivat merkittävästi sekä kuntien 

tehtäviä että koko kuntakäsitystä. Kuntien lakisääteisten tehtävien määrä kasvoi 

voimakkaasti ja valtiovallan kontrolli voimistui. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä 

kuntalaisten osallisuus kunnalliseen päätöksentekoon ei lisääntynyt, mutta äänioikeuden 

laajentumisen myötä työväestö alkoi tuntea kunnan omaksi vaikuttamiskentäksi. (Jäntti 

2016, 75–76; Stenvall & kump. 2016, 42.) 

 

Kuntien tehtävien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan talouskasvun ja elintason nousun 

myötä 1920–1930 -luvuilla. Kuntien toimintaa ohjasivat tuloksellisuus ja palvelujen 

tuottaminen. Teollistumisen myötä maaseutukunnat kärsivät muuttotappioista ja 

vähenevistä resursseista. Muuttoliike ja väestörakenteen muutos heikensi kuntien kykyä 

huolehtia tehtävistään. Samalla syntyi tarve kuntien väliselle yhteistyölle. (Jäntti 2016, 75–

76, 79.) 

 

Julkishallinnon vahvistaminen näkyi ammatillistumisena ja eriytymisenä. Venäjän vallan 

aikana virkamies saattoi edetä urallaan toimialalta toiselle, mutta ammatillistumisen ja 

eritymisen myötä virkamiehet erikoistuivat tietylle toimialalle pysyen samassa virastossa tai 

ainakin samalla hallinnonalalla. Näin toimialat eriytyivät toisistaan ja syntyi siilohallinto, 

jossa kukin toimiala pyrki ajamaan omia etujaan omista lähtökohdistaan. Siiloutumisen 

ongelma nousi erityisen ajankohtaiseksi toisen maailmansodan aikana, jolloin Suomen oli 

käytettävä kansallista varallisuuttansa sodan käymiseen. Valtiovarainministeriö ryhtyi 

käyttämään aktiivisesti tulojen ja menojen tasapainottamiseen kuuluvaa ministeriöiden 

menoesitysten budjettivaltaa, jotta sodankäymisen vaatima rahoitus turvataan. 

Valtiovarainministeriöstä muodostui muiden ministeriöiden yläpuolella oleva eräänlainen 

superministeriö. Kysymys ei ollut vain teknisestä asiasta. Suomeen kehittyi vahva 

budjettikurin perinne. Taloudellinen näkökulma alkoi hallita julkisen hallinnon kehitystä. 

Julkisessa toiminnassa tämä tarkoitti säästämistä, rationalisointia ja tehostamista. (Stenvall 

& kump. 2016, 46–47.) 

 

Julkisesta hallinnosta muotoutui huomattavan vahva. Kuntien lisääntyneiden lakisääteisten 

tehtävien hoitamisen varmistamiseksi lisättiin myös valtionapuja ja valvontaa. Julkiseen 
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hallintoon syntyi monenlaisia rakenteita ja institutionaalisia käytäntöjä, joilla voitiin puuttua 

yhteiskunnalliseen kehitykseen ja epäkohtiin. Kansalaisesta muovautui hallintoalamaisen 

sijaan oikeussubjekti eli moderni kansalainen. (Jäntti 2016, 77–78; Stenvall & kump. 2016, 

46.) 

 

Suomalainen hyvinvointivaltio ja kunnat hyvinvointivaltion toteuttajina (1950–1990) 

 

Hyvinvointivaltiokauden syntyhetkeä on vaikea täsmällisesti määritellä, mutta sen juuret 

ovat niissä sodan jälkeisissä toimenpiteissä, joilla valtio otti vastuuta yhteiskunnasta. 

Keskeisenä tapahtumana voidaan pitää sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen vuoden 

1966 jälkeen käynnistynyttä ja lähes keskeytymättä parikymmentä vuotta jatkunutta 

hallitusyhteistyötä. Taustalla oli keynesiläistä taloustieteen vallankumousta, joka korosti 

julkisten menojen merkitystä taloudellisen kasvun edistäjänä, suhtanteiden säätelijänä ja 

täystyöllisyyden ylläpitäjänä. Hyvinvointivaltion myötä kunnista muodostui yhä enemmän 

osa valtion organisaatiota. (Jäntti 2016, 81–82; Stenvall & kump. 2016, 47.) 

 

Valtion vahva vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja taloudellisesta kehityksestä oli 

hyvinvointivaltion peruslähtökohta. Hyvinvointivaltion nähtiin mahdollistavan sekä hyvä 

taloudellinen kehitys että investoinnit hyvinvointiin. Julkisessa hallinnossa tehtiin paljon 

työtä kansalaisten hyvinvoinnin määrittämiseksi. Esimerkiksi hyvinvointi-indikaattoreita 

pyrittiin kehittämään julkisen toiminnan tietopohjan vahvistamiseksi. Tietopohjan 

vahvistamispyrkimys näkyi julkisen hallinnon professionaalisena kehityksenä. Julkisia 

palveluja toteuttivat aiempaa vahvemmin erikoiskoulutetut ammattilaiset. (Stenvall & 

kump. 2016, 47–48.) 

 

Hyvinvointivaltio määritteli ja rakensi kunta-valtiosuhdetta sekä kuntien roolia. Kunnista 

tuli hyvinvointivaltion keskeisiä toimijoita ja palvelujen tuottajia, joiden toimintaa ja 

palveluja valtio rahoitti sekä valvoi. Kuntien lakisääteisten palvelujen määrä kasvoi 

voimakkaasti ja laatu parani. Samalla kuntien oma valinnan vapaus palvelujen 

järjestämisessä kapeni ja palvelutuotannon tehokkuuden vaateet nousivat. 

Hyvinvointivaltiokaudella kuntien lakisääteisiksi tehtäviksi määrittyi paljon sellaisia 

palveluja, joita monissa kunnissa oli tehty aiemmin omaehtoisesti. Valtio pyrki kunnille 

myönnettävällä rahoituksella tasaamaan kuntien välisiä taloudellisia eroja ja siten 

turvaamaan kaikille tasavertaiset ja yhdenmukaiset palvelut. Näin syntyi lukuisia lakeja ja 
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säädöksiä määrittämään kaikille asukkaille universaalisti kuuluvia palveluja esimerkiksi 

sosiaalihuollossa, terveydenhuollossa, keskussairaaloissa, kansanterveydessä, 

kansakoulussa, kulttuuripalveluissa ja nuorisotyössä. (Jäntti 2016, 81–82; Stenvall & kump. 

2016, 49.) 

 

Hyvinvointivaltio jatkoi aiempien kehitysvaiheiden aikana muotoutuneita polkuja, mikä 

tosin tapahtui aiempaa suuremmalla hallintokoneistolla. Julkisen hallinnon rooli sai 

yhteiskunnassa aivan uudet mittasuhteet, jossa tiukka ja keskitetty normisääntely sekä 

yksityiskohtainen budjetointijärjestelmä tukivat toisiaan ja muodostivat hallintokulttuurin 

kovan ytimen. Kunnissa hallintokulttuurin muutos näkyi viranhaltijamäärän kasvuna ja 

viranhaltijavallan kasvuna suhteessa luottamushenkilöihin. Taloudellisissa ja 

tuotannollisissa paineissa haettiin kuntainliittojen avulla suurempia yksiköitä kuntien 

tehtävien suorittamisen tueksi. Valtio pyrki vahvistamaan kuntia vuoden 1977 

kuntauudistuksella, jotta kunnat pystyvät huolehtimaan yhä kasvavista lakimääräisistä 

palvelutehtävistään. Hyvinvointivaltion kaudella kuntien rooliksi muodostui hyvinvoinnin 

jakaja ja palvelujen tuottaja. Kunnat eivät huolehtineet enää vain huonompiosaisista, vaan 

universaalisti kaikista kuntalaisista, jolloin myös keskiluokka alkoi käyttää kuntien 

järjestämiä hyvinvointipalveluja. Kansalaisen näkökulmasta hyvinvointivaltio 

palvelujärjestelmineen ja turvaverkkoineen siirsi kansalaisen omaa vastuuta elintasosta, 

toimeentulosta ja hyvinvoinnista julkiselle vallan vastuulle. Kuntalaisen osana oli olla 

passiivinen palvelujen kohde tai vastaanottaja, jonka vaikutusmahdollisuudet olivat 

pääasiassa edustuksellisessa demokratiassa ja äänestämisessä. Autonomian ajalla korostunut 

kuntien merkitys paikallisyhteisöinä heikentyi. (Haveri 2011, 132–145; Jäntti 2016, 85–88; 

Stenvall & kump. 2016, 50–51, 55). 

 

Uusi julkinen johtaminen ja kuntien valtio-ohjauksen lieventäminen (1990–2000) 

 

Hyvinvointivaltion rakentamiskausi ajoittui taloudellisen vaurastumisen aikaan. 

Työllisyystilanne oli erinomainen ja kuntien palvelut kohdentuivat pienelle joukolle eli 

rahoittajia oli paljon ja palvelujen käyttäjiä vähän. 1990-luvun lama rapautti 

hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Työllisten eli rahoittajien määrä vähentyi nopeasti ja jäi 

aiempaa huomattavasti alemmalle tasolle samalla, kun keskiluokkaiset oppivat ja 

taloudellisen laman myötä joutuivat käyttämään hyvinvointipalveluja. (Jäntti 2016, 89; 

Stenvall & kump. 2016, 50–51.) 
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Uuden julkisen johtamisen (New Public Management) kauden alkua on vaikea paikallistaa 

johonkin tiettyyn vuoteen. Vähittäistä ajattelutavan muutosta on havaittavissa 1980-luvun 

lopulta alkaen, mutta 1990-luvun taitteen lama nopeutti julkisen hallinnon siirtymistä 

perinteisestä julkisen johtamisen mallista (Public Administration) tuloksellisuutta ja 

tuottavuutta sekä niiden arviointia ja mittaamista korostavaan uuden julkisen johtamisen 

malliin. Pääministeri Holkerin hallitus (1987–1991) arvosteli hyvinvointivaltion 

tehottomuutta ja sen liian raskasta hallintoa. Uuden hallintoideologian käyttöönotto 

kytkettiin Suomessa hyvinvointivaltion ongelmiin. Laman myötä hyvinvointivaltiota 

supistettiin ja kuntien sääntelyä vähennettiin. Valtiovarainministeriö hahmotteli uudesta 

julkisesta johtamisesta suomalaista sovellusta julkaisemassaan Maailman paras julkinen 

hallinto -ohjelmassa (valtiovarainministeriö 1993). (Jäntti 2016; 89; Stenvall & kump. 2016, 

51–52.) 

 

Akateemista maailmaa uudessa julkisessa johtamisessa on erityisesti kiinnostanut kysymys, 

missä määrin uuteen julkiseen johtamiseen liitetyt kehittämissuunnat ovat muodostaneet 

loogisen ja toisiinsa nivoutuvan kokonaisuuden. Uutta julkista johtamista pidetään enemmän 

ideologisena kuin teoreettisena oppina. (Stenvall & kump. 2016, 52, 55.) Suomalaisessa 

kontekstissa uuden julkisen johtamisen oppien mukainen ajattelutapa voidaan nähdä 

Stenvallin ja kumppaneiden (2016, 52) mukaan ainakin seuraavissa periaatteissa: 

 

- Tekeminen ja toimeenpano pidetään erillään politiikassa. 

- Laaja julkinen sektori ei ole itsestäänselvyys. 

- Ammattijohtajat johtavat julkista hallintoa. 

- Tehokkuus ja tulokset ovat keskiössä julkishallinnon toiminnassa. 

- Standardien, tulostavoitteiden ja arvioinnin merkitys on korostunut. 

- Julkishallinto pyrkii yritysmäiseen toimintatapaan. 

- Kilpailutuksia ja sopimuksellisuutta sovelletaan julkishallinnon toiminnassa. 

(Virtanen & Stenvall 2014, 47; Yliaska 2014; Stenvall ja kump. 2016, 52.) 

 

Suomessa, erityisesti hyvinvointivaltiokaudella, omaksutun ajattelutavan mukaisesti 

kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa vastuu on julkisella vallalla. Uuden julkisen 

johtamisen ideologia toi mukanaan ajattelutavan, jonka mukaan laaja julkinen sektori ei ole 

itsetarkoitus. Uuden julkisen johtamisen kausi korosti innovaatioajattelua ja valtion 

panostuksia elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemiseen, mikä näkyy myös 

nykypäivän hallinnon uudistamisen kontekstissa. Suomessa päädyttiin vapaakuntakokeiluun 

ajatuksella, että kunnallista itsehallintoa lisäämällä ja sääntelyä vähentämällä voidaan 
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paremmin huomioida paikalliset olosuhteet, vastata paikallisiin tarpeisiin, parantaa palveluja 

ja edistää asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista. Vuoden 1995 kuntalaki (365/1995) 

jatkoi vapaakuntakokeilun ideaa mahdollistaen kuntien erilaisuuden ja paikallisten 

olosuhteiden huomioimisen kuntien toiminnassa. (Jäntti 2016; 90; Stenvall & kump. 2016, 

53.) 

 

Kuntien itsehallinnon kasvu lama-aikana ei heijastunut kuntalaisten arkeen parantuneina 

palveluina. Kyse oli enemmän sitä, että kunnille sysättiin valtaa päättää mistä palveluista 

leikataan ja millaisia muita säästötoimenpiteitä paikallisesti toteutetaan. Valtio laittoi kunnat 

finanssikriisin selvittäjiksi ja kuntien rooliksi muodostui niukkuuden jakaminen. (Julkunen 

2001, 118; Jäntti 2016, 90–91.) 

 

Uuden julkisen johtamisen ja kuntien itsehallinnon korostumisen aika jäi vuosikymmenen 

mittaiseksi. Uudet opit ja käytänteet eivät romuttaneet aikaisemmilla kausilla muotoutuneita 

käytäntöjä ja periaatteita, mutta toivat tullessaan uusia haasteita ja jännitteitä sääntelyn ja 

tehokkuuden sekä palvelujen yhdenvertaisuuden ja tehokkuuden välille. Kuntalaisen 

määrittely muuttui hyvinvointivaltiokauden passiivisesta palvelujen kohteesta tai 

vastaanottajasta asiakkaaksi ja palvelunkäyttäjäksi, joka palvelujen rahoittajana haluaa myös 

vastinetta rahoilleen. (Haveri 2011, 132–145; Stenvall & kump. 2016, 55.) 

 

Uusi julkinen hallinta ja kuntien paimentaminen reformeilla ja (2000–) 

 

Kuntien itsehallinnon korostumisen aika 1990-luvun laman aikoihin jäi lyhyeksi. Kuntien 

toiminnan sääntelyä alettiin lisätä 1990-luvun puolivälissä. 2000-luvulle tultaessa 

keskittämispolitiikka voimistui ja valtio ohjeisti kuntia monin tavoin yhteistyöhön sekä 

kuntaliitoksiin. (Jäntti 2016, 93.) Perinteisen julkisen johtamisen ja yritysjohtamisen oppeja 

soveltavan uuden julkisen johtamisen rinnalle alkoi nousta uusi julkinen hallinta (New 

Public Governance / Governance, esim. Osborne 2006 ja 2010).  

 

Uuden julkisen hallinnan kausi ei ole yhtä selväpiirteinen kuin aiempien 

hallintoideologioiden kaudet. Hallintoideologiat eivät enää korvanneet toisiaan, vaan 

kerrostuivat toistensa päälle. Akateemisessa maailmassa on erilaisia näkemyksiä uuden 

julkisen hallinnan itsellisestä asemasta hallintoideologiana. Hallinta voidaan nähdä uuden 

julkisen johtamisen sovelluksena. Tosin uutta julkista johtamistakaan ei aina pidetä 
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teoreettisena oppina, vaan enemmänkin ideologisena lähestymistapana. Oleellista on 

kuitenkin se, että 1990-luvun puolivälin jälkeen kuntien itsehallinto kapeni jälleen ja alettiin 

korostaa kunnan merkitystä verkostojohtamisessa perinteisen kuntaorganisaation sisäisen 

johtamisen ja markkinavetoisten kilpailutusten järjestämisen lisäksi. Tätä kehitystä, jossa 

kunta avautuu kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä korostavaan vuorovaikutukseen 

asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa, nimitetään uudeksi julkiseksi hallinnaksi. 

(Jäntti 2016, 93–96; Stenvall & kump. 2016, 55–56.) 

 

2000-luvulle tultaessa kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on lisääntynyt 

norminpurkutalkoista huolimatta. Erityisesti yksityiskohtainen sääntely henkilöstö- ja 

tilamitoituksista palvelutarjontaan liittyvine aikarajoituksineen on kaventanut kuntien 

itsehallinnollista asemaa ja paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamista. Valtion 

tavoitteena on ollut turvata kansalaisten tasavertaisuus samanlaisin palveluihin koko maassa. 

Hyvinvointivaltion kaudelta tuttu palvelunäkökulma sai jälleen suuremman painoarvon kuin 

kunnallinen itsehallinto. (Jäntti 2016, 93.) Arto Haveri, Jari Stenvall ja Kaija Majoinen 

(2011, 8) väittävät kunnallisen itsehallinnon olevan kriisissä, koska kunnilla on liikaa 

tehtäviä, sääntely on voimakasta ja valtiojohtoiset hallinnonuudistukset määrittelevät sitä, 

mikä ja millainen kunta on. 

 

2000-luvulla valtion harjoittamaa kuntien toiminnanohjausta leimaavat reformit, joilla on 

pyritty painostamaan kuntia yhä tiiviimpään yhteistyöhön sekä kuntaliitoksiin, jotta kuntien 

sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen saataisiin 

enemmän voimavaroja. Tarve uudistuksille on perusteltu taloudellisilla syillä ja palvelujen 

laadun sekä saatavuuden turvaamisella. (Jäntti 2016, 94–95.) 

 

Pääministeri Vanhasen I hallitus (2003–2007) aloitti edelleen meneillään olevan 

rakenneuudistusten sarjan kunta- ja palvelurakenneuudistuksella (Paras-hanke) vuonna 2005 

ja Vanhasen II hallitus (2007–2010) ja Kiviniemen hallitus (2010–2011) jatkoivat Paras-

hankkeen toteutusta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuslaki (169/2007) astui voimaan 

alkuvuodesta 2007. Uudistuksen tavoitteena oli kunta- ja palvelurakenteen vahvistaminen, 

palvelujen tuotantotapojen ja organisoinnin kehittäminen sekä kuntien ja valtion välisen 

tehtäväjaon tarkistaminen. Päämääränä oli tuottavuuden parantaminen ja kuntien 

kustannusten kasvun hillintä rakenteellisten muutosten aikana: väestörakenne oli 

ikääntymässä, palvelukysyntä kasvussa, sisäinen muuttoliike voimistumassa ja työvoima 
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vähentymässä. Uudistuksella pyrittiin saamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen 

suurempiin kokonaisuuksiin, jotka ovat joko yhteistoiminta-alueita tai aiempaa suurempia 

kuntia. Lisäksi tavoiteltiin kuntien välisen yhteistyön syventymistä sekä julkisen sektorin, 

elinkeinoelämän ja järjestötoimijoiden välisen yhteistyön tiivistymistä. Muutosten arvioitiin 

lisäävän kuntien välistä yhteistoimintaa sekä vähentämään kuntarajojen merkitystä. 

(Valtioneuvosto 2009, 5, 8.) 

 

Pääministeri Kataisen hallitus (2011–2014) lakkautti Paras-hankkeen ja käynnisti oman 

vahvoihin peruskuntiin perustuvan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jota Stubbin 

hallitus (2014–2015) jatkoi. Perusteet uudistukselle olivat samat kuin Paras-hankkeen eli 

ikärakenteen nopea muutos, palvelutarpeen kasvu ja näistä seuraava julkisen hallinnon 

kestävyysvaje. Uudistuksella pyrittin vahvojen kuntien sekä alueiden tavoitteluun 

kustannustehokkaiden palvelujen turvaamiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi 

viiteen sosiaali- ja terveydenhuollon alueen mallin olevan perustuslain vastainen. 

Hallituskauden lopussa pyrittiin löytämään vaihtoehtoinen malli, joka olisi sopusoinnussa 

kuntien itsehallinnon kanssa, mutta sekin osoittautui perustuslaillisesti ongelmalliseksi, 

joten uudistuksen toteutuksesta luovuttiin. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 19–20.) 

 

Pääministeri Sipilän hallitus (2015–2019) ei edeltävien hallitusten rakenneuudistusten 

tapaan lähtenyt hakemaan vahvempia ja suurempia kuntia, vaan rakentamaan valtion ja 

kuntien välille uutta hallinnollista tasoa. Yhteiskunnalliset tarpeet ja niihin vastaamisen tavat 

olivat samat kuin edeltävillä hallituksilla (väestörakenne ikääntyy, palvelujen tarve kasvaa 

ja julkisen talouden kestävyysvaje). Palvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, 

järjestämisvastuu haluttiin siirtää 18 maakunnalle ja siten yhdenvertaistaa palveluja, 

vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä rajoittaa kustannusten kasvua. Sipilän hallituksen 

tavoittelemaa rakenneuudistus ei ollut kuntauudistus edellisten hallitusten pyrkimysten 

tapaan, mutta Sipilän hallituksen uudistusta pidettiin koko itsenäisen Suomen historian 

suurimpana kuntien asemaan ja rooliin vaikuttavana muutoksena. Kuntien resursseista ja 

tehtävistä noin 60 prosenttia olisi siirtynyt maakuntien vastuulle, mutta tämäkin uudistus 

törmäsi perustuslaillisiin esteisiin. Hallituskauden suurimman uudistuksen kariuduttua 

Sipilän hallitus erosi tehtävistään eduskuntavaalien kynnyksellä maaliskuussa 2019. 

(Alueuudistus 2019.) 
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Suomen hallitukset ovat vuodesta 2005 lähtien pyrkineet vaikuttamaan kuntien syvimpään 

olemukseen eli siihen mikä kunta on ja mitkä sen perustehtävät ovat. Kuntia on pyritty 

liittämään yhteen kuntakoon kasvattamiseksi tai kunnilta on pyritty siirtämään tehtäviä 

laajemmille palvelutuotantoalueille. Näitä uudistuspyrkimyksiä on perusteltu 

yhteiskunnallisilla rakennemuutoksilla, jotka lisäävät palvelujen tarvetta ja vaarantavat 

julkisen talouden kestokyvyn. Kaikki nämä 2000-luvun uudistuspyrkimykset ovat olleet 

omien hallitustensa kärkitoimenpiteitä, mutta silti yksikään niistä ei ole toteutunut 

kokonaisuutena. Toki muutoksia edeltävien hallituskausien aikana on tapahtunut. Yleinen 

käsitys muutoksen vältämättömyydestä on kasvanut ja erilaisia vapaaehtoisia kuntayhtymiä 

on syntynyt. Lisäksi kuntien lukumäärä on neljän hallituskauden aikana vähentynyt 

huomattamasti. Vanhasen hallituskausien kunta- ja palvelurakenneuudistus vaikutti kuntien 

lukumäärään voimakkaasti ja kuntien lukumäärä on edelleen vähenemässä (Kuvio 1.). 

Vuonna 2009 toteutui noin sata kuntaliitosta, mutta Suomen kuntarakenne jäi silti 

heterogeeniseksi ja pienkuntavaltaiseksi (Nyholm, Stenvall, Airaksinen, Pekkola, Haveri, af 

Ursin & Tiihonen 2016, 268). 

 

 

Kuvio 1. Kuntien lukumäärän vähentyminen 2000-luvulla (Kuntaliitto 2019). 

 

Siitä huolimatta, että 2000-luvun hallitusten kärkitoimenpiteenä olleet rakenneuudistukset 

eivät ole tähän mennessä toteutuneet, olivat kaikki puolueet kevään 2019 eduskuntavaalien 

vaalipuheissaan siirtämässä ainakin sosiaali- ja terveyspalvelut laajemmille hartioille. 

Laajemmat hartiat ovat politiikassa käytetty käsite, jonka avulla vältytään ottamasta kantaa 

tarkoitetaanko laajemmilla hartioilla kuntaliitoksia, keskuskunta-ajattelua, 

sairaanhoitopiirejä, maakuntia, erityisvastuualueita vai jotain muita yhteistoiminta-alueita.  
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Pääministeri Rinteen viiden puolueen hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa (Valtioneuvosto 

2019a) linjauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtämisestä 18 

itsehallinnollisen maakunnan järjestettäväksi. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan 

itsehallinnollisten alueiden mahdollistavan siirtymisen monialaisiin maakuntiin. 

Monialaisiin maakuntiin siirtymistä valmistellaan parlamentaarisesti vuonna 2020. 

Suomalaisten kuntien tulevaisuus on siis edelleen avoin, mutta viimeisen viidentoista 

vuoden muutospyrkimykset sekä Rinteen hallituksen kirjaukset nykyiseen hallitusohjelmaan 

kertovat siitä, että suuri kuntien asemaan ja rooliin vaikuttava muutos on lähitulevaisuudessa 

edelleen tulossa. Pääministeri Rinne erosi tehtävästään loppuvuodesta 2019, mutta 

pääministeri Marinin hallitus (2019–) jatkoi samalla hallitusohjelmalla. Vaikuttaa 

todennäköiseltä, että etenkin pienissä kunnissa tullaan näkemään suomalaisen kuntahistorian 

suurin hallinto- ja toimintakulttuurin muutos. Kyse on oikeastaan vain siitä, miten kunnat 

sopeutuvat tähän muutokseen ja millaisen roolin kunnat ottavat paikallisen hyvinvoinnin ja 

elinvoiman turvaamiseksi. 

 

2.2. Tulevaisuuden kuntien visiot 
 

Suomalainen kunta on koko historiansa ajan ollut muutoksessa ja historiallisen suuri 

kuntamuutos on jälleen käynnissä. Muutos on todennäköinen. Sitä indikoi sekä kansallinen 

politiittinen tahtotila että lukuisten asiantuntijoiden tekemät tutkimukset ja visioinnit 

tulevaisuuden kunnista. Olen koonnut tähän alalukuun tulevaisuuden kuntien tutkimuksista 

ja visioinneista näkemyksiä siitä, millaiseksi kunnat ja erityisesti pienet kunnat 

tulevaisuudessa muuttuvat. Visioinnit ja tutkimukset sisältävät useita erilaisia, mutta saman 

suuntaisia, luokitteluja tulevaisuuden kuntien rooleista ja perustehtävistä. En vertaa Itä-

Lapin kuntien perustehtäviä tai toimintakulttuuria mihinkään yksittäiseen luokittelumalliin, 

vaan hyödynnän luokitteluja laajasti rakentaessani käsitystä itälappilaisesta tulevaisuuden 

kunnan toimintakulttuurista perustehtävien toteutuksessa. Seuraavat tulevaisuuden kuntia 

käsittelevät visioinnit ja tutkimukset ovat tulevaisuuden kuntaa käsittelevät tausta-aineistot 

tutkimuksessani:  
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- Tulevaisuuden kuntakuvat. Kuntaliittokonsernin kuntien kanssa työstämä aineisto. 

(Vainionpää 2015.) 

- Miten kuntien rooli muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä 

maakunnalliselle vastuulle? Kainuun ja Eksoten kokemuksiin pohjautuen. 

(Airaksinen, Haveri, Jäntti & Härkönen 2015.) 

- Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030. Parlamentaarisen työryhmän 

väliraportti Tulevaisuuden kunnasta. (Valtiovarainministeriö 2017.) 

- Kunta, muutos ja kuntamuutos. Akateeminen väitöskirja Kainuun hallintokokeiluun 

perustuen. (Jäntti 2016.) 

 

Viimeaikaiset tulevaisuuden kuntaan liittyvät tutkimukset ja visioinnit pohjautuvat 

enemmän tai vähemmän oletuksiin suunnitteilla olevien rakenneuudistusten toteutumisesta 

ja toteumismuodoista. Eri hallitusten rakenneuudistuspyrkimykset ovat olleet tavoitteiltaan 

samansuuntaisia eli väestörakenteen muutoksiin, palvelujen turvaamiseen ja 

kestävyysvajeen taklaamiseen liittyviä, mutta toisaalta eroavaisuuksia on ollut kuntien 

roolista muutoksessa. Pienten kuntien roolien osalta kuva muutoksesta ei näytä eri 

rakenneuudistuspyrkimysten välillä kovin erilaiselta, jos kunta ei päädy kuntaliitokseen. 

Rakenneuudistuspyrkimyksissä pienten kuntien palveluja, erityisesti suurimpia ja 

kalleimpia eli sosiaali- ja terveyspalveluja, ollaan siirtämässä laajemmille esimerkiksi 

keskuskunnille, sote-kunnille, kuntayhtymille, sote-alueille, maakunnille tai vastaaville 

yhteistoiminta-alueille. Tutkimukseni kohteena olevat Itä-Lapin kunnat ovat Kuntaliiton 

(Kuntaliitto 2016) määrittelyn mukaan pieniä kuntia, joten tulevaisuuden kuntaan liittyvien 

tutkimusten ja visiointien tarkastelussa keskityn pieniin kuntiin. 

 

Tulevaisuuden kuntakuvat – Kuntaliittokonserni ja kunnat 

 

Tulevaisuuden kuntakuvia on visioitu osana Kuntaliittokonsernin Uuden sukupolven 

organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektia. Verkostossa oli mukana yhteensä 30 kuntaa 

pienistä, keskikokoisista ja suurista kunnista. Kuntakuvatyö toteutettiin seminaari- ja 

työpajatyöskentelyprosessina, jossa erikokoiset kunnat rakensivat erilaisia tulevaisuuden 

kuntakuvia. Aineiston analyysityötä johti Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. 

Projektin tavoitteena oli jäsentää erilaisten ja erikokoisten kuntien tulevaisuutta tilanteessa, 

jossa Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan oltiin linjaamassa mallia sosiaali- ja 

terveyspalvelujen itsehallintoalueista. Kuntakuvilla pyrittiin ennakoimaan ja varautumaan 

epävarmaan ja ei-ennustettavaan tulevaisuuteen sekä tuomaan paikallis-, alue- ja 

kansalliselle tasolle herätteitä tulevaisuuden kuntien rakentamiseen. Esimerkiksi kuntien 

strategiatyöhön kuntakuvat tarjoavat ajattelumallia, jossa kunta pystyy vaikuttamaan 
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tulevaisuutensa suuntaan. (Vainionpää 2015, 2 ja 27.) Pienten kuntien visioinnin tulokset 

ovat kiteytettynä seuraavassa kuviossa. 

 

 

Kuvio 2. Tulevaisuuden pieni kunta ja sen neljä roolia (Kuntaliitto 2015a). 

 

Pienten kuntien visiointiin osallistuivat Hausjärven kunta, Juvan kunta, Kannuksen 

kaupunki, Lopen kunta, Pudasjärven kaupunki, Rautavaaran kunta, Taivassalon kunta ja 

Utajärven kunta. Pienten kuntien tulevaisuuden kuntakuvissa korostuu kaksi pääsuuntaa (ks. 

Kuvio 2.): 

 

1. Kunta johtaa itse omaa kehitystään tai on ulkoa ohjatun kehityksen varassa. 

2. Kuntalainen on joko rakenteellinen hallintakysymys tai voimavara. 

 

Omaehtoisessa kehityksessä kunta pärjää erikoistumalla omiin vahvuuksinsa nojaten tai 

verkostoitumalla mahdollisimman laajasti muiden toimijoiden ja kuntien kanssa. 

Ulkoaohjatun kehityksen varassa olevien kuntien oma toiminta ja tehtävät jäävät hyvin 

ohuiksi tai pieni kunta jättäytyy kasvun ja kehityksen reuna-alueelle. Kuntalaiset voidaan 

nähdä aktiivisina toimijoina ja voimavarana kunnille tai rakenteellisena 

hallintakysymyksenä tietyn ikäisenä ja tietyssä paikassa asuvana väestönä. (Vainionpää 

2015, 9.) 

 

Reunakunta on visio tulevaisuudesta, jossa kaupungistumisen ja väestön keskittyminsen 

megatrendi on hyväksytty. Julkiset palvelut ovat siirtyneet suurempien toimijoiden harteille. 
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Kunta pyrkii pysymään itsenäisenä kuntana, vaikka asukkaat ja työpaikat vähenevät, eikä 

kunta toiminnallaan pyri eikä pysty houkuttelemaan uusia asukkaita tai edistämään uusien 

työpaikkojen ja palvelujen syntymistä. Yksinäisyys kasvaa arkisten kohtaamispaikkojen 

vähennyttyä ja ihmiset hoitavat asiansa kaupunkiseuduilla tai verkon välityksellä kotoa. 

Yhteisöllisyys korostuu enää vain paikallisyhteisön elinolojen suojelussa. (Vainionpää 

2015, 10.) 

 

Verkostokunnassa kunta vastaa edelleen palveluista. Lakisääteisten tehtävien turvaaminen 

vaatii ylikunnallista yhteistyötä sekä kumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa. 

Verkostokunnassa strateginen johtaminen ja koordinointi on haastavaa erilaisten 

yhteistyörakenteiden seurauksena. Kunnan perustehtäväksi muodostuu verkostoissa 

toiminen ja kunnan toimintojen ohjaaminen. Johtamisen tärkein tehtävä on verkostojen 

luominen ja ylläpitäminen. (Vainionpää 2015, 11.) 

 

Ohuessa kunnassa julkisen talouden haasteet pyritään ratkaisemaan vetäytymällä ainakin 

osittain hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Kunta ei pysty vastaamaan kuntalaisten kasvaviin 

palvelutarpeisiin, koska resursointi on minimitasolla. Yhteisöjen vastuu hyvinvoinnista 

kasvaa ja kunnan tehtävänä on tukea yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toimia yhteisöjen 

alustana. Kunnan tärkeimmät kumppanit ovat järjestöt, kyläyhteisöt, yritykset ja kuntalaiset. 

Eriarvoisuus alueiden ja kuntalaisten välillä kasvaa yksilön ja yhteisön vastuun korostuttua, 

kaikki kyläyhteisöt ja asukkaat eivät ole yhtä aktiivisia ja toisistaan sekä itsestään 

huoltapitäviä. (Vainionpää 2015, 12.) 

 

Erikoistuneen kunnan edellytys on merkittävä valtion sääntelyn purkaminen, joka 

mahdollistaa kuntien erilaistumisen. Tietyissä palveluissa kunnilla säilyy edelleen 

lakisääteinen vastuu, mutta enenevässä määrin kunnat saavat itse päättää millaisia palveluja 

ja miten se niitä kuntalaisilleen tuottaa. Erikoistunut kunta on aidosti kuntalaislähtöinen ja 

tarvitsee taakseen kuntalaisten vahvan tuen. Parhaimmillaan kuntalaiset ideoivat ja luovat 

uutta. Paikallinen strategia ja päätöksenteko ovat tärkeässä asemassa. Luottamushenkilöillä 

on vahva rooli, sillä heidän vastuullaan ovat päätökset kunnan toiminnan suunnasta. 

(Vainionpää 2015, 13.) Piirrosanimaatio tulevaisuuden kuntakuvista on osoitteessa: 

https://www.youtube.com/watch?v=JpH4zTfZyr4 (Kuntaliitto 2015b).  

https://www.youtube.com/watch?v=JpH4zTfZyr4


 24 

Kuntien muutos sote-palvelujen poistuttua kunnasta – Kainuun ja Eksoten 

kokemuksia 

 

Kunta-, maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeistä 

tulevaisuuden kuntaa on visioitu Kainuun maakuntakokeilun ja maakuntien kokoluokkaa 

olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien kokemusten pohjalta. Näissä kunnat 

ovat vapaaehtoisesti päättäneet tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa muiden 

kuntien kanssa yhdessä. (Ks. Airaksinen ja kump. 2015.) 

 

Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan oltiin kirjaamassa tavoitetta sosiaali- ja 

terveydenhuollon itsehallintoalueista, kun Airaksinen, Haveri, Jäntti ja Härkönen (2015) 

kirjoittivat artikkelia Miten kuntien rooli muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

siirtyessä maakunnalliselle vastuulle? Airaksisen ja kumppaneiden (2015) selvitys perustuu 

haastatteluaineistoon, joka on kerätty Kainuusta ja Etelä-Karjalasta. Kainuussa ja Etelä-

Karjalassa kuntayhtymät ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut useita vuosia. 

Kainuussa aloitettiin ensin maakuntakokeiluna ja jatketiin myöhemmin kuntayhtymänä. 

Haastatteluaineiston pohjalta Airaksinen ja kumppanit (2015, 10–11) ovat luokitelleet 

tulevaisuuden kunnalle neljä erilaista roolia: hyvinvointi-, elinkeino-, yhteisöjen alusta ja 

perinneroolit (Kuvio 3.). 
 

 

Kuvio 3. Tulevaisuuden kunta ja sen neljä roolia (Haveri 2015). 
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Kahta kunta ei vaihda – demokratiaa ja koordinaatiota, mutta palveluntuottajan roolista sen 

on päästettävä irti. Tulevaisuuden kunnan rooli voi olla ennaltaehkäisyssä ja hyvän elämän 

tarjoamisessa eli hyvinvointiroolissa. Kunta voi myös keskittyä uuden luomiseen työssä sekä 

yrittelijäisyydessä ja toimia elinkeinoroolissa. Kunnalla on mahdollisuus nousta yhteisöjen 

alustarooliin ja koota paikalliset toimijat yhteen. Perinnerooli tekee kunnasta 

”perinneyhdistyksen”, joka kiillottaa kunnan vaakunaa ja keskittyy menneiden hyvien 

aikojen muisteluun. Tulevaisuuden kunnan rooli voi koostua useammastakin roolista 

erilaisin painotuksin. (Airaksinen ja kump.. 2015, 11–15.) 

 

Kunnan rooli, merkitys ja perustehtävät muutoksen jälkeen – Kainuun kokemukset 

 

Väitöskirjatutkimuksessaan Kunta, muutos ja kuntamuutos Jäntti (2016) on perehtynyt 

Kainuun maakuntakokeilun ja sitä seuranneen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän vaikutuksiin kuntakentässä. Kuntajohtajat ovat kokeneet kuntien roolin 

muuttuneen palveluorientaation väistyttyä ja tehtäväkentän kapeuduttua sosiaali- ja 

terveyspalvelujen siirryttyä alueelliselle tasolle. Jäntti (2016, 132) on luokitellut 

kuntajohdon näkemykset kunnan roolista, merkityksestä ja perustehtävistä neljään 

yläkategoriaan: 

 

1. Demokratiatehtävä 

- Kunta kansanvallan ja paikallisen valinnan toteuttamisen perusyksikkönä 

2. Taloustehtävä  

- Kunta talouden uusintajana 

3. Yhteisötehtävä 

- Kunta yhteisönä ja kiinnittymiskohtana 

4. Hyvinvointitehtävä 

- Kunta hyvinvoinnin luojana. (Jäntti 2016, 132.) 

 

Demokratiatehtävä on ollut suomalaisten kuntien perustehtävä koko kuntahistorian ajan. 

Kunta on kansanvallan ja paikallisen valinnan toteuttamisen perusyksikkö. Kuntien 

demokratiatehtävä on ollut vahvimmillaan suomalaisten kuntien kehityksen alkuvaiheissa ja 

äänioikeuden laajennuttua 1900-luvun alkupuolella, mutta demokratiatehtävä on sittemmin 

jäänyt palvelutehtävän ja yritysmäisen kuntajohtamisen varjoon. Kainuun kunnissa 

demokratiatehtävän merkitys on korostunut palvelutehtävän väistyttyä. Tässä uudessa 

tilanteessa demokratiatehtävä koostuu viidestä osiosta: kunta on demokratiakanava, 
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itsehallinollinen yksikkö, edunvalvoja, paikallisasiantuntija ja paikallisen valinnan 

toteuttaja. (Jäntti 2016, 135–146.) 

 

Taloustehtävä on noussut kuntien perustehtäväksi 1980 ja 1990 -luvuilla kuntien 

palvelutehtävän sekä uuden julkisen johtamisen hallintoideologian korostuttua. Kainuun 

kunnissa palvelutehtävä on kaventunut ja uusi julkinen hallinta on vallannut tilaa uudelta 

julkiselta johtamiselta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä alueelliselle tasolle kunnan 

taloustehtävässä korostuu oman palvelutuotannon sijaan elinkeinopolitiikan toteuttaminen, 

sopeuttaminen, oman rahan merkitys ja rahoittaminen. Taloustehtävässä kunta on talouden 

uusintaja. (Jäntti 2016, 146–156.) 

 

Yhteisötehtävä, jossa kunta on kuntalaisten yhteisö ja kiinnittymiskohta, on kunnan 

uusvanha perustehtävä. Kunta on syntynyt paikallisyhteisön yhteisten asioiden hoitamista 

varten, mutta jatkuvasti lisääntyneet lakisääteiset tehtävät ovat vieneet huomion palvelujen 

tuottamiseen. Kainuulaisten kuntajohtajien näkemysten mukaan nykyiseen kunnan 

yhteisötehtävään sisältyy kuntaidentiteetin ylläpito sekä turvallisuudesta, läheisyydstä ja 

yhteisön edusta huolehtiminen. Kunta on olemassa kuntalaisiaan varten ja kuntayhteisö eli 

kuntalaiset luovat perustan kaikelle kunnan toiminnalle. Yhteistötehtävä on kunnan 

tärkeimpiä tehtäviä, koska kuntayhteisö legitimoi kuntaorganisaation olemassa olon. (Jäntti 

2016, 156–166.) 

 

Hyvinvointitehtävä on kuntien perustehtävä, joka on ollut kuntien tehtävänä aina ja joka 

nykyisen kuntalain (410/2015) ensimmäiseen pykälään on kirjattu kuntien yhdeksi 

keskeiseksi tehtäväksi. Suomalaisen hyvinvointivaltion kehityttyä kuntien rooli kuntalaisten 

hyvinvoinnin turvaajana on korostunut, mutta hyvinvoinnin edistäminen on lipunut yhä 

enemmän lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen siirryttyä alueelliselle tasolle Kainuun kuntien on ollut jäsennettävä ja 

löydettävä hyvinvointitehtävä uudelleen. Kuntien hyvinvointitehtävää jäsentävät neljä 

alatehtävää, jotka liittyvät palvelujen järjestämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen, 

lainsäädännön toteuttamiseen ja hyvinvoinnin koordinointiin. Koordinointitehtävä on 

kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä alueelliselle tasolle korostunut. 

Hyvinvointiin liittyvää palvelujen järjestämistä on kunnissa edelleen esimerkiksi liikunnan, 

kulttuurin ja koulutuksen saralla. (Jäntti 2016, 166–178.)  
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Kunnat maakuntamallissa – Parlamentaarinen työryhmä 

 

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johtama parlamentaarinen työryhmä rakensi 

visiota tulevaisuuden kunnasta vuosina 2016–2017. Parlamentaarinen ryhmä työskenteli 

Sipilän hallituksen valmistellessa historiallisen suurta kuntien asemaan ja rooliin vaikuttavaa 

maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Parlamentaarisen työryhmän 

tehtävänä oli ennakoida tulevaisuuden kunnan roolin mittavaa muutosta tilanteessa, jossa 

kunta muuttuu palvelujen järjestäjän roolista toiminta-alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja 

työllisyyden edistäjäksi. Tulevaisuuden kunnan tehtävänä on toimia eräänlaisena 

verkostojen solmukohtana. Parlamentaarinen työryhmä tarkasteli kunnan roolia 

hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian 

vahvistajana. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin: Millaisia kunnat ovat vuonna 2030? 

Millaiseksi kuntien rooli muuttuu palveluroolin siirryttyä maakuntien vastuulle? Mitkä ovat 

kunnan tehtävät tulevaisuudessa ja millainen asema kunnilla tulee olemaan? 

(Valtiovarainministeriö 2016; Nyholm & Palonen 2016.) 

 

Parlamentaarisen työryhmän väliraportti Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 

(Valtiovarainministeriö 2017) julkaistiin helmikuussa 2017. Väliraportin mukaan 

elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointiroolit vahvistuvat kunnissa maakuntauudistuksen myötä. 

Lisäksi elinympäristö-, kehittäjä- ja kumppanuusroolit sekä osallisuus- ja yhteisöroolit 

nousevat aiempaa enemmän esille. Kuntajohtamisessa korostuu elinvoima, hyvinvointi, 

sopimuksellisuus ja kumppanuus sekä verkosto- ja konsernijohtaminen 

(Valtiovarainministeriö 2017, 3–4). 

 

Tulevaisuuden kunnan toiminnassa keskeistä on kumppanuus, yhdessä tekeminen ja 

vuorovaikutus kuntalaisten sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

kanssa. Yhteisöllisyys tulee nousemaan aiempaa näkyvämpään rooliin kuntien toiminnassa. 

Kumppanuuksien avulla varmistetaan sekä kunnan että yhteistyötahojen tehtävien 

hoitaminen ja toimintaedellytykset. (Valtiovarainministeriö 2017, 4.) 

 

Parlamentaarisen työryhmän ennakointiprosessissa kerättiin tietoa elinvoima, hyvinvointi, 

osallisuus ja demokratia -teemoista. Lisäksi tarkasteltiin tulevaisuuden kunnan 

toimintatapoja. Parlamentaarisen työryhmän väliraportissa esitellään neljä erilaista 

vaihtoehtoa tulevaisuuden kunnan skenaarioiksi. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 4.) on 
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kiteytettynä parlamentaarisen työryhmän laatimasta neljästä skenaariosta muodostetut visiot 

tulevaisuuden kunnan toimintamallista. 

 

 

Kuvio 4. Tulevaisuuden kunnan neljä visiota ja niiden asemoituminen suhteessa kuntien 

uudistumiskykyyn sekä megamuutoksiin (Valtiovarainministeriö 2017, 22). 

 

Kuvion 4. keskiössä on parlamentaarisen työryhmän visio: Kunta on koti kaikelle. Visio on 

kiteytys tulevaisuuden kunnan ydinajatuksesta: ”Tulevaisuuden kunta on aktiivinen 

verkostojen hyödyntäjä ja toimii laajassa kumppanuudessa niin elinkeinoelämän, 

kolmannen sektorin kuin omien asukkaidensa kanssa. Kunta on tulevaisuuttaan ennakoiva 

uudistaja, joka kykenee strategisiin valintoihin.” (Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Innostava elinvoimakunta -skenaariota ja tätä tukevaa Ratkaisut etsivä kunta -skenaariota 

pidetään toivottuina tulevaisuuskuvina. Näissä skenaarioissa kunnan uudistumisedellytykset 

ja toimintastrategia luovat pohjan menestykselle. Innostava elinvoimakunta suuntaa 

voimavaransa elinvoiman tukemiseen. Ratkaisut etsivä kunta keskittyy sivistystehtävän 

toteutukseen. Molemmille tulevaisuuskuville yhteistä on se, että kunta on elävä yhteisö, joka 

toimii yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden sekä verkostojen kanssa. 

(Valtiovarainministeriö 2017, 14.) 

 

Innostavan elinvoimakunnan uudistumiskyky on suuri ja kunta osaa hyödyntää ulkoisen 

toimintaympäristön megamuutokset. Visiotarina korostaa kunnan roolia aktiivisessa 
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mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Kunnan menestyksen 

turvaavat pitkäjänteiset strategiset valinnat ja vetovoiman ylläpito. Innostavat 

elinvoimakunnat kehittävät toiminta-alueitaan laaja-alaisesti seudullisessa, 

maakunnallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessa verkostoyhteistyössä. Kuntien roolina 

on mahdollistaa ja luoda edellytyksiä elinkeino- ja järjestötoimijoille sekä kuntalaisille. 

Kuntien toiminta- ja johtamiskultuurissa korostuvat kumppanuus, vuorovaikutus sekä 

verkostomainen toimintatapa. Innostavan elinvoimakunnan visio on: Menestymme yhdessä. 

(Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Ratkaisut etsivän kunnan uudistumiskyky on suuri, mutta se ei hyödynnä megamuutoksia. 

Ratkaisut etsivän kunnan visiotarina korostaa kunnan roolia proaktiivisena toimijana. 

Visiossa kunta on löytänyt omat vahvuutensa ja tehnyt arvojensa mukaiset strategiset 

valinnat. Kunnan toimintaa ohjaa laaja-alainen näkemys hyvinvoinnista ja sen merkityksestä 

kunnan olemassa ololle. Kunnan toiminnan keskiössä ovat toimivat lähi- ja sivistyspalvelut 

sekä sujuvan arjen turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen. Laaja sektori- ja 

hallintorajat ylittävä yhteistyö mahdollistaa joustavien ja kustannustehokkaiden palvelujen 

toteutuksen. Yhteisöroolin vahvistuminen muuttaa kunnan toiminta- ja johtamiskulttuuria 

asiakas- ja asukaslähtöiseksi. Ratkaisuja etsivien kuntien visio on: Löydämme reitit 

hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen. (Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Laiskan kunnan uudistumiskyky on pieni, mutta se osaa hyödyntää megamuutoksia. 

Visiotarina korostaa kunnan reaktiivista kehittämisotetta. Laiskoissa kunnissa kuntien rooli 

nähdään kapealaisesti palvelujen järjestäjinä. Kunnat tekevät lyhytjänteisiä strategisia 

valintoja ja toteuttavat perinteistä elinkeinopolitiikkaa. Laiskat kunnat jättävät 

mahdollisuuksiaan käyttämättä eivätkä osaa hyödyntää kumppanuuksia ja verkostoja 

suunnitelmallisesti. Toiminta- ja johtamiskulttuuri perustuu vanhoihin toimintamalleihin ja 

kunta uudistaa toimintatapojaan vasta pakon edessä. Laiskojen kuntien visio on: Mennään 

siitä, mistä aita on matalin. (Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Lannistuneen kunnan uudistumiskyky on pieni, eikä se hyödynnä megamuutoksia. 

Visiotarina korostaa sitä, että laannistuneelle kunnalla ei ole visiota eikä strategiaa. Kunta 

yrittää selviytyä yksin. Toiminta- ja johtamiskulttuurissa korostuu passiivisuus. Kunta ei 

halua eikä pysty uudistumaan ja hakemaan uusia ratkaisuja. Kumppanuuksia ja verkostoja 

ei haluta tai osat hyödyntää. Passiivisella toimintatavalla kunta menettää hallinnan omasta 
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tulevasta kehityksestään. Lannistuneen kunnan olemassaolonoikeus hämärtyy ja voimavarat 

heikentyvät sekä palvelut rapautuvat. Lannistuneen kunnan visio on: Viimeinen sammuttaa 

valot. (Valtiovarainministeriö 2017, 23.) 

 

Laiska kunnan ja Lannistuneen kunnan -skenaarioissa kuntien kyky uudistua on 

huonontunut oleellisti. Kunnat eivät pysty vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin 

riittävästi. Tyypillistä näille kunnille on käpertyminen sisäänpäin. Edellytyksiä yhteistyöhön 

kumppaneiden ja verkostojen kanssa ei ole tai ne ovat puutteelliset. Laiskoissa kunnissa 

edetään lyhyen aikavälin varovaisilla visioilla ja strategioilla. Lannistuneella kunnalla ei ole 

yhteisesti tunnustettua visiota eikä strategiaa. Lannistunut kunta on uhkaskenaario, jota tulee 

kaikin keinoin välttää. (Valtiovarainministeriö 2017, 14.) 

 

2.3. Tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuri ja perustehtävät 
 

Tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuriin sisällytän tutkimuksessani hallintoideologian ja 

institutionaalisen logiikan kuntien perustehtävien toteutuksessa. Toimintakulttuurilla 

tarkoitan niitä yhteisölle ominaisia arvoja ja periaatteita (hallintoideologia), jotka ohjaavat 

kollektiivisen ajattelun ja käytännön toiminnan muotoja (institutionaalinen logiikka) tiettynä 

ajanjaksona. Käsitteellä hallintoideologia tarkoitetaan vallitsevia hallintofunktioiden 

järjestämisen lähtökohtina olevia periaatteita. Hallintoideologian toteutumisessa on 

kysymys institutionaalisesta logiikasta. Institutionaalinen logiikka sisältää ne vakiintuneet 

periaatteet, jotka ohjaavat toimijoita käyttäytymään ja toimimaan määrätyllä tavalla. Tämä 

jäsentää ajattelua ja luo raamit toimijoiden käyttäytymiselle. Institutionaalinen logiikka on 

kiinteässä yhteydessä toimijoiden käyttäytymiseen ja uskomussysteemeihin. Tässä mielessä 

institutionaalinen logiikka on enemmän kuin hallintoideologia ja rakenteet, mutta toisaalta 

hallintoideologia ylläpitää insitutionaalisen logiikan jatkuvuutta. Näin ollen tiettynä 

ajanjaksona vallitseva toimintakulttuuri syntyy hallintoideologian ja sitä toteuttavan 

institutionaalisen logiikan yhteisvaikutuksena. (Nyholm & kump. 2016, 33.) 

 

Parlamentaarisen työryhmän laajassa asiantuntijuudessa ja osallisuudessa valmisteltu 

raportti Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 (Valtiovarainministeriö 2017) on 

esimerkki yksityiskohtaisesta opaskirjasta, jolla vallitsevaa käsitystä tulevaisuuden kuntien 

toimintakulttuurista suunnataan. Vallitseva käsitys saa pontta siitä, että useat tutkimukset ja 
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visioinnit edustavat saman suuntaista ajattelua tulevaisuuden kunnan hallintoideologiasta, 

institutionaalisesta logiikasta ja perustehtävistä. Esimerkiksi Kuntaliittokonsernin Uuden 

sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektin tavoitteena oli tuoda paikallis-, 

alue- ja kansalliselle tasolle herätteitä tulevaisuuden kuntien rakentamiseen (Vainionpää 

2015, 2 ja 27). Samansuuntaiset visioinnit tulevaisuuden kunnista ohjaavat ja muokkaavat 

yleistä käsitystä tulevaisuuden kunnista sekä sitä millaisiksi tulevaisuuden kuntia 

rakennetaan. Kyseessä voidaan tulkita olevan vallitseva käsitys tulevaisuuden kuntien 

toimintakulttuurista, joka perustuu sekä asiatuntija- ja tutkimustietoon että poliittiseen 

tahtotilaan. 

 

Visio tulevaisuudesta rakentuu kuntien historiallisen kehityksen jatkumoksi. Suomalaiset 

kunnat syntyivät autonomian aikana vastaamaan paikallisen demokratian ja osallisuuden 

tarpeisiin sekä toimimaan paikallisen yhteisön alustana. Perinteisen ylhäältä alas johdetun 

julkisen hallinnon (Public Administration) keskeiset piirteet alkoivat hahmottu 1900-luvun 

alussa. Julkisen hallinnon tehtävänä oli toteuttaa poliittisia tavoitteita mahdollisimman 

tehokkaasti. Kansalaiset olivat julkisen hallinnon kohteita ja tavoitteena oli tuottaa palvelut 

tasavertaisesti lakeja noudattaen. (Virtanen & Stenvall 2010, 41–43.) 

 

Suomen itsenäistyttyä kuntien tehtävämäärä alkoi kasvaa. Suomalaisen hyvinvointivaltion 

kehittymisen myötä kuntien vastuu suomalaisten hyvinvoinnista kasvoi ja lakisääteisten 

tehtävien määrän kasvu voimistui entisestään. 1980-luvulla hyvinvointivaltion kasvu oli 

huipussaan ja yhteiskunta alkoi muuttua pirstaleisemmaksi. 1990-luvun alun lama teki 

kuntajohtamisesta haasteellista, koska kunnille myönnetyillä resursseilla ei enää voinut 

toteuttaa kaikki lakimääräisiä tehtäviä. Valtio väljensi kuntien ohjausta ja uuden julkisen 

johtamisen idelogia (New Public Management) valtasi alaa perinteiseltä julkisjohtamiselta. 

(Jäntti 2016; 89; Stenvall & kump. 2016, 51–52.) 

 

Uusi julkinen johtaminen hallintoideologiana toi kuntien hallintoon kustannustietoisuutta ja 

yrityssektorilta tuttua tehokkuusajattelua. Kansalaisista tuli asiakkaita ja virkamiesvalta 

kavensi poliittisen ohjauksen merkitystä poliikan muotoilun ja toteuttamisen erkaannuttua 

toisistaan. Asiakkaiden palvelut eivät parantuneet, koska kuntien itsehallinnon kasvu lama-

aikana keskittyi siihen, mistä leikataan ja mitä muita säästötoimenpiteitä kunnissa tehdään. 

(Virtanen & Stenvall 2010, 46–47; Jäntti 2016; 90–91.) 
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1990-luvun puolivälissä valtio alkoi jälleen lisätä kuntien tehtävien määrää sekä valvontaa. 

Kuntien lakisääteisten tehtävien vähentämistä alettiin valmistella Vanhasen toisen 

hallituksen aikana vuonna 2009. Seuraavalla hallituskaudella eli Kataisen hallituksen aikana 

tehtiin useita selvityksiä kuntien velvoitteista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Muun 

muassa valtiovarainministeriö julkaisi raportin kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrästä 

(Hiironniemi 2013). Hiironiemen (2013) raportin mukaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä oli 

265 kappaletta vuonna 1990, kun vuonna 2012 tehtäviä oli 535 eli kaksinkertainen määrä. 

Seurantaraportin (Hiironniemi 2015, 41) mukaan kuntien lakisääteisten tehtävien määrä oli 

edelleen kahdessa vuodessa kasvanut 610 tehtävään, vaikka norminpurkutalkoiden tehtävä 

oli vähentää kuntien tehtäviä. Seuraavalla hallituskaudella Sipilän hallitus otti kärki-

hankkeekseen kuntien norminpurkutalkoot kuntien lakisääteisten tehtävien vähentämiseksi, 

mutta tulokset jäivät laihoiksi maakunta- ja sote-uudistuksen epäonnistuttua. 

 

Kuntien lakisääteisten tehtävien määrän kasvua voidaan pitää yhtenä mittarina yhteiskunnan 

monimutkaistumisesta ja pirstaleisuudesta. Arto Haveri ja Teele Pehk (2008, 7) väittävät, 

että perinteisen julkisen johtamisen ja uuden julkisen johtamisen keinot eivät riitä nykyisessä 

tilanteessa. Julkinen hallinto ei voi yksin ohjata yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta. 

Yhteisten asioiden hallinta edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikusta elinkeino- ja 

järjestötoimijoiden sekä asukkaiden kanssa (Haveri & Pehk 2008, 7). 

 

Uuden julkisen johtamisen kausi jäi Suomen kuntakentässä 1990-luvun mittaiseksi lamasta 

selviämisen vaiheeksi. Osbornen (2006, 377–378) mukaan uuden julkisjohtamisen kausi on 

yleisesti myös muissa maissa jäänyt lyhyeksi siirtymävaiheeksi siirryttäessä perinteisestä 

julkisesta johtamisesta uuteen julkiseen hallintaan (New Public Governance / Governance). 

Osborne oli vuoden 2006 julkaisussaan ensimmäisiä, jotka nimesivät ja määrittelivät uuden 

julkisen hallinnan käsitteen tieteellisessä kirjallisuudessa. Osbornen toimittamassa 

julkaisussa The New Public Governance (Osborne 2010) uuden julkisen hallinnan 

teoreettisesta viitekehyksestä muodostui tapa ymmärtää julkista toimintaa kompleksisessa ja 

moniarvoisessa yhteiskunnassa. 

 

Stenvallin ja kumppaneiden (2016, 56) mukaan uusi julkinen hallinta tarkoittaa julkisen 

hallinnon toimijoiden yhteistyön lisääntymistä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä 

kansalaisten kanssa. Hallinta-ajattelua voidaan pitää uudenlaisena hallinnon avautumisena, 
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jossa julkiseen toimintaan ei vaikuteta pelkästään hallintokoneiston sisältä, vaan yhä 

enemmän sen ulkopuolelta. (Stenvall & kump. 2016, 56–57.) 

 

Hallinta-sanan (engl. governance) alkuperä lienee antiikin-ajassa ja sen kantajuuri on 

kreikan kielen perämiestä ja perämiehen taitoa tarkoittavassa sanassa kuberbnao. 

Kybernetiikassa eli ohjausjärjestelmien tutkimuksessa organisaation hallinta on kuin 

purjealuksen ohjaamista erilaisissa ja muuttuvissa sääolosuhteissa. Samalla tavalla myös 

kunnan on pärjättävä erilaistuvassa toimintaympäristössä. Kunnissa hallinta ei onnistu ilman 

kumppaneita ja verkostoja. Kunnat tarvitsevat yhä tiiviimpää yhteistyötä kuntalaisten, 

järjestöjen ja yritysten kanssa. (Vartola 2009, 35.) 

 

Uuden julkisen hallinnan kausi ei ole yhtä selväpiirteinen kuin aiemmat kaudet. 

Hallintoideologiat eivät korvaa toisiaan, vaan kerrostuvat toistensa päälle. Akateemisessa 

maailmassa on erilaisia näkemyksiä uuden julkisen hallinnan asemasta itsenäisenä 

hallintoideologiana. Hallintaa voidaan pitää uuden julkisen johtamisen sovelluksena. 

Toisaalta julkinen johtaminen nähdään usein vastakkaisena hallinnan käsitteelle. Uusi 

julkinen johtaminen katsotaan keinoksi tehostaa organisaatioiden toimintaa ja vahvistaa 

ohjauskäytäntöjä. Hallinnassa puolestaan korostetaan sitä, että yksittäisten organisaatioiden 

kehittämistä tärkeämpää on edistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Hallinta-ajattelussa prosessien parantaminen korostuu tulosten sijasta. (Klijn 2008, 509; 

Stenvall & kump. 2016, 55–56.) 

 

Uuden julkisen hallinnan määritelmissä on tiettyjä ydinasioita, jotka toistuvat. Victor 

Bekkers, Geske Dijkstra, Arthur Edwards ja Menno Fenger (2007, 14) ovat löytäneet kolme 

toistuvaa ydinasiaa uuden julkisen hallinnan käsitteen määritelmistä: 

 

1. Käsitteellä viitataan yleensä monitoimijaisiin systeemeihin. 

2. Verkostot ovat kiinteä osa käsitettä ja itsenäisten toimijoiden yhteistyö- ja 

neuvottelusuhteet ovat keskiössä.  

3. Käsite suuntaa tarkastelua perinteisen rakenteisiin keskittyneen tarkastelun sijaan 

hallinnan prosesseja, joissa kansalaisten osallistuminen on olennaista. 

(Stenvall & kump. 2016, 56.) 

 

Victor Pestoff (2012, 13–19) toteaa uuden julkisen hallinnan lisänneen kansalaisten ja 

järjestöjen mahdollisuuksia osallistua palvelujen yhteiskehittämiseen (co-production). 

Kansalaisten ja järjestöjen osallisuuden lisäämisen taustalla ei ole pelkästään julkisen 
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sektorin jalo ajatus laajasta osallisuudesta. Kyse on siitä, että julkisen sektorin voimavarat 

eivät enää riitä yksin vastaamaan yhteiskunnan vaikeasti ratkaistaviin ongelmiin. Joka 

puolella Eurooppaa on samankaltaisia haasteita: väestörakenne ikääntyy, demokraattinen 

osallistumisaktiivisuus laskee ja julkisen talouden kestävyys on kriisiytymässä. Julkinen 

sektori tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen kumppanuuksia, sosiaalisia innovaatioita ja 

uudenlaista inhimillistä otetta kansalaisyhteiskunnan kanssa toimimiseen. (Pestoff 2012, 

13–19.) Briitta Koskiahon (2014, 207) mukaan vaikeasti ratkaistavia yhteiskunnallisia 

ongelmia voidaan ratkoa ottamalla asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan 

mahdollisimman moni niistä ryhmistä, jotka edustavat ongelmien eri puolia. Uusi julkinen 

hallinta hallintoidelogiana ja institutionaalisena logiikkana muuttaa kunnallista 

toimintakulttuuria, jossa asukkaat eivät ole enää hallintoalamaisia tai asiakkaita vaan 

aktiivisia paikallisyhteisön jäseniä (Sørensen & Torfing 2007, 235). 

 

B. Guy Peters ja Jon Pierre (2016, 214) väittävät, että hallinnan tutkimuksessa on viime 

aikoina keskitytty yhteiskunnallisten toimijoiden osallisuuteen ja osallistumiseen. Hallinta 

ja kumppanuudet ovat oleellisia välineitä monimutkaistuvassa ja globalisoituvassa 

yhteiskunnassa, mutta kyse on edelleen julkisesta hallinnosta ja sen kyvystä toteuttaa julkisia 

tehtäviä. Yhteisten tavoitteiden asettaminen, resurssien mobilisointi, päätösten saattaminen 

toteutukseen ja palautteen kerääminen ovat julkisen hallinnan onnistumisen kulmakivet. 

Uusi julkinen hallinta on julkisen hallinnon hallintoideologinen väline suunnata olemassa 

olevat resurssit yhdessä määriteltyjen tavoitteiden toteutukseen. (Peters & Pierre 2016, 180–

194; 214–224.) 

 

Leponiemi (2019) on väitöskirjassaan keskittynyt Petersin ja Pierren (2016) kaipaamaan 

hallinnan välineelliseen tavoitteeseen. Yhteisöllisyyden voimaa onnistuneesti hyödyntäneet 

pienet kunnat ovat lisänneet paikallisyhteisönsä kollektiivista kapasiteettia tehdä, toimia ja 

sopeutua yhdessä. Yhteisöllisesti toimiessaan kunnat ovat onnistuneet suuntaamaan 

olemassa olevien resurssit paikallisiin tarpeisiin uuden julkisen hallinnan kaltaisella 

toimintakulttuurilla. Leponiemen tutkimuksen keskeisin havainto on, että kunnan hallinto ei 

nykyisillä rakenteillaan ja resursseillaan voi olla huomioimatta kuntalaisten ja koko 

kuntayhteisön kollektiivista kapasiteettia. Kuntalaisten ja koko kuntayhteisön osallisuus on 

kuntajohtamisen voimavara ja sen tulisi myös olla johtamisen keskeinen intressi. Alhaalta 

ylöspäin suuntautuvan toimintamallin hyötyä kuntien taloudelle ja toimivuudelle ei ole 

kuitenkaan vielä riittävän hyvin ymmärretty. (Leponiemi 2019, viii, 144.) 
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Tulevaisuuden kuntien visioissa korostetaan hallinnan kaltaista hallintoideologiaa ja 

institutionaalista logiikkaa. Visioiden tavoitteena muokata tulevaisuuttaan pohtivien kuntien 

toimintakulttuuria yhä enemmän koko kuntayhteisön voimavarat huomioivaksi ja alhaalta 

ylöspäin toimivaksi. Tulevaisuuden kuntien visioissa korostuva verkostomainen 

toimintakulttuuri ja kumppanuus-ajattelu ovat uuden julkisen hallinnan ja governance-

keskustelun perusajatuksia. Verkoston käsitteellä korostetaan toimintakulttuuria, joka 

perustuu kaikkia osapuolia hyödyttäviin ja pysyväisluonteisiin yhteistyösuhteisiin. 

Verkostojen idea on yhdistää erilaisten toimijoiden valta-, osaamis- ja tietoresursseja 

yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kumppanuuden käsitteellä 

(Partnership) on monia merkityksiä, mutta yleisesti sillä voidaan tarkoittaa pitkäjänteistä ja 

yhteistyön molemminpuolista hyötyä korostavaa yhteistyötä tai sopimuspohjaista 

yhteistyötä. Sopimuksellisessa yhteistyössä on usein kysymys kunnan ja yritysten välisestä 

kumppanuudesta. Sopimuksellisuutta vapaampi kumppanuustoiminta liitetään usein kunnan 

ja järjestötoimijoiden väliseen yhteistyöhön. (Haveri & Anttiroiko 2009, 203 ja 206; 

Ryynänen & Uoti 2009, 220.) Koskiahon (2014, 204) mukaan kumppanuuden ja verkostojen 

yhteisyys koskee tiettyjä osajoukkoja, joten tarvitaan hallintaa, jotta kumppanuuksista ja 

verkostoista muodostuu kokonaisuus. 

 

Kumppanuuden logiikkaan kuuluu oletus siitä, että ihmiset elävät tiiviisti toistensa kanssa 

ja erilaiset julkiset sekä yksityiset toimijat paitsi haluavat niin myös pystyvät yhteistyöhön 

ja asettuvat osaksi yhteisöjään. Kumppanuuden eetos on vastakkainen modernin länsimaisen 

yksilöllistymiskehityksen suhteen, koska kumppanuus on yhteisöllisyyttä yksilöllistymisen 

sijaan. Kumppanuuden näkökulma avautuu Koskiahon (2014) Kumppanuuden 

sosiaalipolitiikkaa etsimässä -teoksen määritelmässä, jonka mukaan:  

 

”Yhteiskuntapolitiikassa voidaan puhua kumppanuudesta, kun vähintään 

kahdella yhteiskunnallisella toimijalla on yhteisiä intressejä ja keskinäisiä 

riippuvuuksia. Toimijoiden keskinäisessä suhteessa esiintyy myös jonkin 

asteista luottamusta,tasaveroisuutta ja vastavuoroisuutta.” (Koskiaho 2014, 

25.) 

 

Uuden julkisen hallinnan perusajatukset verkostoista ja kumppanuuksista eivät ole 

ajatuksina uusia. Suomessa on jo olemassa monenlaisia kumppanuusmalleja, joista voidaan 

kehittää uudenlaista infrastruktuuria paikallistasolle. Kansalaiset ovat valmiita 
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verkostoitumaan sekä ottamaan osaa omaa ja lähiyhteisöään koskevaan päätöksentekoon 

sekä toimintaan. Kumppanuuden ja verkostojen sijaan aiemmin on puhuttu 

yhteiskunnallisesta integraatiosta, joka sosiologisessa sanastossa tarkoittaa yhteiskuntaa 

koossa pitävää ja sen toiminnan takaavaa yhtenäisyyttä. (Koskiaho 2014, 204 ja 212.) 

 

Tulevaisuuden kunnan hallintoideologian ja institutionaalisen logiikan rakentumisessa on 

kyse uudenlaisen toimintatavan rakentumisesta vanhan päälle. Nykyisessä 

hallintoideologisessa keskustelussa kuntia ohjataan muuttumaan toimintaympäristön 

muuttuessa, mutta silti pitämään kiinni autonomian ajalla tehtäväksi muodostuneesta 

paikallisyhteisöroolista, hyvinvointivaltion rakentamiskaudella esille nousseesta 

hyvinvointiroolista ja uuden julkisen johtamisen aikana korostuneesta elinvoimaroolista. 

Yhteisötehtävä, hyvinvointitehtävä ja elinvoimatehtävä nousevat esille tulevaisuuden 

kuntien visioinneissa keskeisinä tulevaisuuden kunnan perustehtävinä. 

 

Tulevaisuuden kuntien hyvinvointi ja elinvoima kumpuavat paikallisyhteisöistä 

(Valtiovarainministeriö 2017). Kuntien palvelutehtävän ja resurssien pienennyttyä kuntien 

tulee huolehtia kuntalaisistaan ja elinvoimastaan olemassa olevin paikallisin resurssein. 

Yhteisöroolissa kunta koordinoi ja mobilisoi asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä apuvälineinään 

kumppanuus-ajattelu ja verkostojohtaminen. Hyvinvointi ja elinvoima määritellään nykyisin 

erittäin laajoina kokonaisuuksina, jotka limittyvät yhteen esimerkiksi työllisyyden hoidossa. 

Kuntien perustehtävien menestyksellinen toteuttaminen edellyttää kunnalta laaja-alaista 

verkostoyhteistyötä ja kumppanuuksia. 

 

Henna Paananen, Arto Haveri ja Jenni Airaksinen (2014, 100–102) määrittelevät kunnan 

keskeisenä perustehtävänä kunnan elinvoiman ja paikallisen elinvoimaisuuden edistämisen 

sekä johtamisen. Paananen ja kumppanit (2014, 100–102) tarkoittavat elinvoimalla laaja-

alaisessa paikallisessa yhteystyössä tehtyjä toimenpiteitä, jotka turvaavat kunnan olemassa 

olon ja toiminnan. Hyvinvointi määritellään nykyisin elinvoiman tapaan laajana 

kokonaisuutena. Oheinen kuva Pohjois- ja Itä-Suomen alueellisesta hyvinvoinnista perustuu 

ihmisen hyvinvointiin vaikuttavien 11 osatekijän vertailuun OECD:n 36 jäsenvaltion 

alueiden välillä. 
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Kuvio 5. Pohjois- ja Itä-Suomen hyvinvoinnin tila suhteutettuna OECD:n jäsenvaltioiden 

alueiden tilanteeseen (OECD 2019). 

OECD (2019) määrittelee hyvinvoinnin samaan tapaan kokonaisvaltaisesti, kuten 

elinvoimasta todettiin aiemmin. Yksilön ja yhteisöjen hyvinvointi muodostuu useasta yhtä 

aikaa vaikuttavasta tekijästä, kuten asuminen, turvallisuus, työ ja osallistuminen 

yhteiskuntaan sekä yhteisöllisyys. Suomalaista hyvinvointia tutkineiden Marja Vaaraman, 

Pasi Moision ja Sakari Karvosen (2010a, 11–12) mukaan suomaisten hyvinvointi voidaan 

jaotella terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin. Hyvinvointi 

koostuu hyvästä terveydestä ja turvatusta toimeentulosta. Sekä terveys että toimeentulo ovat 

osatekijöitä, jotka vaihtelevat yksilön elämänvaiheen, asuinalueen ja sosioekonomisen 

aseman mukaan. Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat yhtä aikaa monet eri tekijät. Yhteiskunta 

voi tukea väestön hyvinvointia luomalla edellytykset hyvälle ja ihmisarvoiselle elämälle. 

(Vaarama & kump. 2010a, 11–12; Vaarama & kump. 2010b 280–281.) 

 

Kuntien perustehtäviä ovat tulevaisuudessa ainakin yhteisö-, hyvinvointi- ja 

elinvoimatehtävät, joiden turvaamiseen kuntalaki (410/2015) kuntien toimintaa ohjaa 

painottamalla osallisuutta, hyvinvointia ja elinvoimaa. Kuntien hallintoideologia siirtyy yhä 

enemmän hallinnosta hallintaan korostaen kumppanuuksia ja verkostojen koordinointia. 

Uusi julkinen hallinta ohjaa kuntatason institutionaalista logiikkaa osallisuuteen, 

kumppanuuksiin ja verkostojen hallintaa sekä muuttaa koko kunnan toimintakulttuuria 

yhteisölliseen suuntaan. 

 



 38 

Kuntien historiallisen kehityksen jatkumona ja tulevaisuusvisioiden ohjaamina kunnat ovat 

siirtymässä hyvinvointivaltiosta verkostomaisesti toimivaan hyvinvointiyhteiskuntaan. 

Kunta tai julkinen sektori ylipäätään ei ole tulevaisuudessa enää se, joka järjestää ja tuottaa 

kaiken itse. Kunta on olemassa olevia voimavaroja koordinoiva taho, joka voimavarojen 

koordinoinnilla pyrkii säilyttämään hyvinvointivaltion luonteen, mutta vahvistaen siirtymää 

hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskuntaan. Esimerkiksi Britanniassa valtio on julkisen 

talouden haasteissa rakentanut Suurta Yhteiskuntaa (Big Society), mikä tarkoittaa 

sosiaalipolitiikan siirtoa yksilöiden ja paikallisyhteisöjen varaan valtion lipuessa 

yleiskoordinoijan rooliin (Koskiaho 2014, 19 ja 205–206).  

 

Suomalaisissa kunnissa hallintoideologioiden ja historiallisen kehityksen kerrostuminen 

jatkuu painottaen uuden julkisen hallinnan kaltaista olemassa olevien resurssien hallintaa 

sekä yhteisten tavoitteiden asettamista ja tavoittelua. Julkisen sektorin rooli on muuttumassa 

byrokraattisesta hallintokoneistosta sosiaalista pääomaa koordinoivaksi verkostoveturiksi. 

 

2.4. Inhimillisyys, valtakamppailut ja yhteisten tavoitteiden asettaminen 
 

Tulevaisuuden kunnan toimintakulttuurissa oleellista ei ole se, miten kunta omilla 

resursseillaan vastaa kuntalaisten tarpeisiin ja perustehtäviensä toteutukseen vaan se, kuinka 

hyvin kunta pystyy hyödyntämään asukkaiden, järjestöjen ja yritysten voimavaroja. Pierre 

Bourdieun yksi keskeisistä käsitteistä on sosiaalinen pääoma (Bourdieu 1998). Bourdieun 

mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteistyösuhteita, kumppanuuksia ja verkostoja, joita 

yksilö, yritys tai yhteisö voi hyödyntää (Siisiäinen 2003, 209–210). Verkostojen laajuus 

nousee nykyisessä pirstaleisessa yhteiskunnassa niin yksilöjen kuin erilaisten toimijoiden, 

kuten kuntien, keskeisiksi menestystekijöiksi. ”Sosiaalinen pääoma auttaa sekä pääsemään 

mukaan verkostoihin, että käyttämään niiden voimaa omina resursseinaan” (Siisiäinen 

2003, 209). 

 

Sosiaalisen pääoman olemassaolo on sidoksissa toimijoiden välisiin vaihtosuhteisiin ja se 

on kytköksissä toimijoiden muihin pääomanlajeihin kuten taloudellisiin tai toiminnallisiin 

resursseihin (Siisiäinen 2003, 210). Bourdieun (1998, 129–130) mukaan sosiaaliset toimijat 

eivät aina ulkopuolisen näkökulmasta toimi rationaalisesti, mutta silti he voivat toimia omien 

intressiensä näkökulmasta järkevästi.  
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Bourdieun (1998, 131) alkuperäisessä tarkoituksessaan käyttämä intressin käsite avautuu 

konkreettisimmin illusio-käsitteellä. Illusio tarkoittaa peliin astumista, peliin mukaan 

tempautumista ja uskomista siihen, että peli on pelaamisen arvoista. Näin ollen peliin 

osallistumattomien mielestä pelin panokset eivät ole kiinnostavia. Esimerkiksi poliittisella 

kentällä on taipumus äänestäjäkunnasta huolimatta sulkeutua itseensä, jolloin kansalaisten 

epäpoliittisuus ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin heikkenee. Politiikka jää 

poliitikkojen keskenäiseksi taistelukentäksi. Peliin hyvin sopeutuvat sekä sen hallitsevat 

pelaajat omaavat hyvän pelisilmän ja osaavat hyvän tennispelaajan lailla liikkua sinne minne 

pallo on menossa eli ei sinne missä pallo on nyt. Hyvän pelisilmän omaava osaa siis 

ennakoida pelin kulun, irtautua pelin nykyisestä vaiheesta ja liikkua juuri sopivasti pelin 

edellä, jotta hän osaa toimia ja vaikuttaa peliin oikealla tavalla ja oikeassa hetkessä. Pelin 

kulun voi ohittaa sillä, että on sisäistänyt pelin kulun ja on pelin kanssa yhtä. (Bourdieu 

1998, 131–136.) 

 

Bourdieun (1998, 146) mukaan on mahdotonta luoda maailmoja, joissa ihmisellä on 

universaali intressi. Erilaisten toimijaryhmien syntyminen on yksi käytännön esimerkki 

erilaisten intressien olemassa olosta. Yhteisistä asioista päättämisessä on kyse vallasta ja 

valtaa jaettaessa eri intressien välille syntyy konflikteja. Konfliktien syntyminen eri 

toimijaryhmien vuorovaikutuksessa on hyvin inhimillistä. (Bourdieu 1998, 146–147.) 

 

Tulevaisuuden kunnan toimintamalleja visioidaan ja rakennetaan jatkuvien 

uudistuspyrkimysten yhteiskunnassa, jossa kellään ei ole varmuutta siitä, millaisiksi 

tulevaisuuden kuntien perustehtävät, hallintoideologia ja toimintakulttuuri rakentuvat. 

Rakentamisvaiheessa on valtatyhjiö, jossa eri toimijoiden intressit kohtaavat. Tulevaisuuden 

kuntien yksi keskeisistä kulmakivistä on sosiaalisen pääoman hallinta sovittamalla yhteen 

eri toimijoiden intressejä. Kunnan tehtävänä on saada erilaiset toimijat näkemään omat 

vaikuttamisen mahdollisuutensa, kun paikallisista asioista, toiminnoista ja palveluista 

tehdään yhteisiä linjauksia sekä sovitaan niiden toteutuksesta. Jokaisen toimijan tulee kokea 

olevansa arvokas ja arvostettu sekä pystyä luottamaan siihen, että heidän intressinsä tulevat 

huomioiduksi ja näkyvät lopputuloksessa. Kyse on win-win tilanteeseen pyrkimisestä, jossa 

avoimeen verkostoyhteistyöhön osallistumisen edellytys on riittävä luottamus siitä, että 

yhdessä toimimalla jokaisen toimijan intressit toteutuvat paremmin kuin yksin toimimalla. 
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Bourdieun (1998, 20 ja 44) mukaan sosiaalinen tila eli kenttä on käsite, joka tarkoittaa 

näkymätöntä todellisuutta, jossa sosiaaliset ryhmät intresseineen kamppailevat. Sosiaalinen 

tila on teoreettinen jaottelu. Läheisessä sosiaalisessa tilassa olevat ihmiset voivat, etäisissä 

sosiaalisissa tiloissa olevia helpommin, liittyä yhteen ja toimia samalla kentällä. Esimerkiksi 

johtajat ja työntekijät eivät välttämättä osaa toimia samalla kentällä parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Bourdieu 1998, 20 ja 44.) 

 

Kunnissa tällä hetkellä olevaa valtatyhjiötä voidaan jäsentää Bourdieun (1998, 46) vallan 

kenttä -käsitteellä. Vallan kenttä -käsitteen avulla pystytään nostamaan esille rakenteellisia 

tekijöitä, joita on muuten hankala ymmärtää. Vallan kenttä on toimijoiden voimasuhteiden 

välinen tila, jossa erilaisia pääomia hallitsevat toimijat hallitsevat omaa kenttäänsä. Vallan 

kenttää voidaan käyttää käsitteenä esimerkiksi tilanteessa, jossa järjestöillä, yrityksillä ja 

kuntalaisilla on erilaisia resursseja, joita kunta tarvitsee. Kunnan intressinä on saada nämä 

toimijat pelaamaan kentällä, jota kuntatoimijat avaavat omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi 

Itä-Lapin kunnat haluavat hyödyntää järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten voimavaroja. 

Toisaalta kunta myös avaa hallitsemaansa kenttää aiempaa avoimemmaksi, jolloin vallan 

kenttä kunnissa muuttuu, kun kentälle astuu joukko uusia toimijoita omine intresseineen. 

Jokainen vallan kentällä oleva tai sille tuleva toimija on tämän kentän hallitsema. Kentän 

välityksellä toimijat pyrkivät hallitsemaan omien intressiensä toteutumista. Jokainen 

kentällä oleva, vastakkaisistakin pyrkimyksistä huolimatta, jakaa yhteisen käsityksen siitä, 

että kentällä pelattavista asioista kannattaa taistella. (Bourdieu 1998, 20–22 ja 44–46.) 

 

Valtatyhjiö tulevaisuuden kunnan kentällä ei ole täydellinen. Kunnan kenttä on avoin, mutta 

kunnan hallintavallassa. Kaisto ja Pyykkönen (2010, 11) ovat koonneet Mitchell Deanin 

(2007, 60-78) Michel Foucaultin (2008) ja Nikolas Rosen (1999, 156-166) ajatuksia 

yhdistellen määritelmän hallintavallasta: 

 

"Hallinta on laskelmoitua ja johdonmukaista toimintaa, joka tähtää 

yksilöiden, yhteisöjen ja kokonaisten populaatioiden ohjaamiseen kulloinkin 

tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien kehyksessä. Ollakseen tehokasta 

hallinnan on oltava yksilöivää ja yksilöllistä: yksilöt on ohjattava 

ymmärtämään itsensä esimerkiksi kansalaisina, kuluttajina, työläisinä ja 

opiskelijoina, joista jokaisella on omat henkilökohtaiset vastuunsa 

kannettavanaan. Tukemalla ja ohjaamalla yksilöiden aktiivisuutta ja luovuutta 

vahvistetaan samalla sosiaalisen kokonaisuuden prosessien toimintaa, 

esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuutta tai talouden 

tuottavuutta.” (Kaisto & Pyykkönen 2010, 11.)  
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Barbara Cruikshank (1999) ja Dean (2007) puhuvat erilaisista yhteiskunnallisista ohjelmista 

ja strategioista välineinä hallita vallattomia, vieraantuneita ja riskialttiita yksilöitä. Dean 

(2007, 90–91) korostaa, että liberaalin yhteiskunnan individualisoituminen on tehnyt 

ihmisistä yksilöitä, jotka eivät ole entiseen tapaan tietyn valtion kansalaisia ja yhteisön 

jäseniä. Cruikshank (1999, 69) väittää, että kansalaiseksi ei synnytä – kansalaiset tehdään. 

Kansalaiset täytyy tehdä, jotta demokraattinen hallinto toimii. Liberalistinen hallinto toimii 

tehokkaasti kansalaisten toteuttaessa samoja tavoitteita kuin hallinto. (Cruickshank 1999, 

69.) 

 

Hallintavallan käyttäminen on johdonmukaista toimintaa, jonka päämääränä on asukkaiden 

ja yhteisöjen ohjaaminen tärkeiksi ymmärrettyjen tavoitteiden toteuttamiseen (Dean 2007, 

60-78; Kaisto & Pyykkönen 2010, 11). Vahva hallintakapasiteetti on edellytys sille, että 

kunnat kykenevät hyödyntämään paikallisia resursseja täysimääräisesti ja sovittamaan koko 

kunnan toiminnan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön muutoksiin. (Haveri & 

Anttiroiko 2009, 210; Stenvall & kump. 2016, 56.) 

 

Kumppanuuttta ja verkostomaisuutta korostavaan hallintoideologiaan, institutionaaliseen 

logiikkaan ja toimintakulttuuriin päästäkseen kuntien on avattava omaa perinteistä 

hallintokulttuuriaan avoimemmaksi ja yhteisöllisemmäksi. Byrokratia palvelee yleistä etua 

universaalilla, neutraalilla ja ristiriitojen ulkopuolella olevalla toimintalogiikalla (Bourdieu 

1998, 147). Tulevaisuuden kunnissa inhimillisyys, valta ja kumppanuus on pystyttävä 

yhteen sovittamaan, jotta olemassa olevat resurssit saadaan suunnattua yhteisiin tavoitteisiin. 

Tämä edellyttää eri toimijoiden intressien tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi kunnan on 

päästävä lähemmäksi niin kuntalaisia kuin kumppaneitaan. Tulevaisuuden kunnan 

hallintoideologian, institutionaalisen logiikan on rakennettava luottamusta herättävää 

yhteisöllistä toimintakulttuuria, jotta kunta lunastaa aseman kumppanuuksien ja verkostojen 

koordinoijana.  
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3 MIKSI JA MITEN TULEVAISUUTTA TUTKITTIIN? 

3.1. Tutkimusongelma ja -kysymys 
 

Kuntien hallinnonuudistamiseen liittyvät tutkimukset alkavat yleensä toteamuksella: kunnat 

ovat aina olleet muutoksessa. Näin voidaan todeta tässäkin tutkimuksessa ja lisätä, että 

muutospyrkimysten kasvu vain kiihtyy. 2000-luvun uudistuspyrkimysten määrä, tiheys ja 

arvioidut vaikutukset indikoivat historiallisen suurta muutosta kuntien perustehtäviin, 

hallintoideologiaan, institutionaaliseen logiikkaan ja koko kuntayhteisön 

toimintakulttuuriin. Suomen hallitukset ovat peräjälkeen pyrkineet historiallisen suureen 

julkisen hallinnon uudistukseen, joka muuttaa kuntien roolia merkittävästi. Riippumatta 

tulollaan olevan uudistuksen lopullisesta muodosta, vaikuttaa siltä, että pienten kuntien 

osalta viime vuosikymmeninä voimistunut palvelutehtävä on pienenemässä merkittävästi. 

Lisäksi väestörakenteen ikääntyminen, nuorten poismuutto ja keskittymiskehitys haastavat 

pieniä kuntia muuttamaan toimintatapojaan, vaikkei ulkoa ohjatttua uudistusta vahvasta 

kansallisesta poliittisesta tahtotilasta huolimatta tulisi. 

 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää millaisena tulevaisuuden pienten kuntien 

hallintoideologia ja siihen liittyvä institutionaalinen logiikka sekä koko kuntayhteisön 

toimintakulttuuri näyttäytyvät Itä-Lapin kunnissa ennakoitaessa tulevaisuuden kunnan 

perustehtävien toteutusta. Erityinen kiinnostuksen kohde on se, miten pieni kunta pystyy 

tulevaisuudessa huolehtimaan perustehtävistään yhä pienevin resurssein. Tutkimusongelma 

on relevantti yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kuntien itsehallintoa ja 

itsemääräämisoikeutta ollaan rajoittamassa ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

järjestämisen ja tuottamisen osalta. Lisäksi pienten kuntien toimintatapoja haastaa 

muuttamaan syntyvyyden lasku, nuorten poismuutto, työttömyys sekä väestörakenteen 

ikääntyminen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 Millaisena tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri (hallintoideologia ja 

institutionaalinen logiikka) näyttäytyy pienten kuntien perustehtävien toteutuksessa? 

 

 Miten asukkaat, järjestöt ja yritykset sekä kuntatoimijat suhtautuvat tulevaisuuden 

kunnan toimintakulttuuriin?  
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3.2. Tutkimuskohde ja -aineisto 
 

Tutkimukseni kohteena ovat Itä-Lapin seutukunnan viisi kuntaa: Kemijärvi, Pelkosenniemi, 

Posio, Salla ja Savukoski. Itä-Lapin seutukunta sijaitsee Koillis-Lapissa ja vastaa pinta-

alaltaan noin viidennestä Lapin pinta-alasta. Asukkaita Itä-Lapissa on noin 16 000, joka on 

noin yhdeksän prosenttia koko Lapin väestöstä. Itä-Lapin suhteuttaminen koko Lappiin on 

merkityksellistä, koska vaikuttaa siltä, että ainakin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

siirtymässä maakuntien järjestämisvastuulle lähitulevaisuudessa. Olipa tulevaisuuden malli 

mikä tahansa, niin pienten kuntien palvelunjärjestämisrooli näyttää kaventuvan 

merkittävästi. Itä-Lapin seutukunnan kunnat määritellään Seuraavassa kuviossa on 

tilastotietoa Itä-Lapin seutukunnasta ja kunnista sekä Lapin maakunnasta. 

 

Kuvio 6. Lapin maakunnan ja Itä-Lapin seutukunnan asukasluku, pinta-ala ja väestöntiheys 

sekä Itä-Lapin kuntien asukasluku kuntakohtaisesti (Kartta: Itä-Lapin kuntayhtymä 2019; 

Väkiluvut 31.12.2018: Tilastokeskus 2019a ja 2019b; Pinta-alat: Maanmittauslaitos 2019). 

 

Suomen 311 kunnan keskimääräinen asukasluku on 17 743 asukasta. Kuntien asukasluvun 

mediaani on 6 081 asukasta ja alle 10 000 asukkaan kuntia on yli kaksi kolmasosaa Suomen 

kunnista. Kuntaliitto (2016) määrittelee pieniksi kunniksi alle 10 000 asukkaan kunnat. Näin 

ollen valtaosa Suomen kunnista on pieniä kuntia Itä-Lapin kuntien tapaan. Suomen kuntien 

sekä keskimääräinen että mediaaniasukasluku on 2000-luvulla noussut. Kuntien 

keskimääräisen asukasluvun nousussa merkittävin tekijä on kuntien määrän voimakas 

LAPIN MAAKUNTA	
Asukasluku: 178 522	
Pinta-ala: 100 370 m2	
Väestöntiheys: 1,78 as/m2	
 	
 	

ITÄ-LAPIN SEUTUKUNTA	
Asukasluku: 16 067	
Pinta-ala: 21 727 m2	
Väestöntiheys: 0,74 as/m2	
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väheneminen 2000-luvulla. Kuntien määrän voimakas väheneminen on seurausta hallitusten 

uudistuspyrkimyksistä. Enimmillään kuntaliitoksia toteutui noin 100 vuonna 2009. Lapissa 

kuntaliitosten mahdollisuuksia on myös selvitetty, mutta 2000-luvulla vain Rovaniemen 

maalaiskunta ja Rovaniemen kaupunki ovat yhdistyneet vuoden 2006 alussa. Itä-Lapissa 

yhdistymisiä ei ole toteutunut, mitä selittänee omalta osaltaan kuntien laaja pinta-ala ja 

kuntakeskusten etäisyydet toisistaan. Itä-Lapissa synenergian löytäminen ei ole yhtä 

selkeästi näkyvissä kuin esimerkiksi Rovaniemellä, jossa kaupungintalon ja kunnantalon 

välissä oli vain hallituskatu. Kuntien asukasluku Itä-Lapissa ja suurimmassa osassa koko 

Lappia on viime vuosikymmenien ajan vähentynyt ja väestöennusteen mukaan asukasluvut 

vähenevät myös tulevaisuudessa. Itä-Lappi, kuten valtaosaltaan koko Lappi, on 

asukastiheydeltään harvaan asuttua aluetta. (Kuntaliitto 2016; Nyholm & kump. 2016, 268; 

Kuntaliitto 2019; Maanmittauslaitos 2019; Tilastokeskus 2019a ja 2020.) Seuraava taulukko 

havainnollistaa itälappilaista huolta tulevaisuudesta asukasluvun vähenemisen 

näkökulmasta. 

 

Taulukko 1. Itä-Lapin kuntien ja seutukunnan asukasluku 31.12.2018 ja Tilastokeskuksen 

ennuste vuodelta 2019 vuoteen 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2019a, 2019b ja 2020). 

 

Asukasluku 31.12.2018 Vuonna 2030 Vuonna 2040 

Kemijärvi 7 370 6 104 5 408 

Pelkosenniemi 954 915 840 

Posio 3 237 2 512 2 147 

Salla 3 491 2 758 2 393 

Savukoski 1 015 884 810 

Itä-Lappi yht. 16 067 13 173 11 238 

 

Itä-Lapin kehitystrendit tiedostaen ja kuntakenttään vaikuttavia 

rakenneuudistuspyrkimyksiä ennakoiden Itä-Lapin kuntien kunnanjohtajat sekä 

kuntayhtymän johto päättivät yhdessä Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa alkaa rakentaa 

tulevaisuuden kunnan toimintamallia Itä-Lapin kuntiin. Päätökseen vaikuttivat silloiset 

tulevaisuuden kunta -visioinnit, jotka kannustivat kuntia ottamaan muutoksen omiin käsiin. 

Esimerkiksi Kuntaliiton julkaisu Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa – tulevaisuuden 

kunnan roolit (Sallinen 2016) kutsui kuntia rakentamaan itse omaa tulevaisuuttaan 

tilanteessa, jossa globaalit megatrendit ja kansalliset uudistuspyrkimykset haastoivat kuntia 
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muutokseen. Seuraavaa kuviota käytettiin keskustelujen herättäjänä ensimmäisissä Itä-

Lapin kuntien ja kuntayhtymän johdon sekä Lapin liiton asiantuntijoiden tilaisuuksissa 

pohdittaessa itälappilaisten tulevaisuuden kuntien rakentamista. 

 

Kuvio 7. Globaalit megatrendit ja kansalliset uudistuspykimykset sekä kuntien tehtävien ja 

roolien uusjako (Sallinen 2016, 4). 

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa -julkaisussa (Sallinen 2016, 3) vakuutettiin kuntien 

olevan merkittäviä itsehallinnollisia toimijoita myös suomalaisen yhteiskunnan 

tulevaisuudessa. Kuntien on kuitenkin kehitettävä toimintatapojaan, koska globaaalit 

megatrendit (Kuvio 7.) vaikuttavat kuntalaisten tarpeisiin ja käyttäytymiseen. Tarpeiden ja 

toiveiden ristiaallokossa kunta on toimija, joka voi itse muokata tulevaisuuttaan teoillaan ja 

valinnoillaan. Kunnat voivat itse rakentaa toimintakulttuurinsa, jolla ne edistävät paikallista 

yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. (Sallinen 2016, 3–4.) 

 

Paikallisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 

näyttävät olevan tulevaisuuden kuntien perustehtävät, jotka toistuivat kaikissa tulevaisuuden 

kuntavisioissa (ks. luku 2.2.) ja jotka Itä-Lapin kunnissa nähtiin tulevaisuuden kuntien 
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kulmakivinä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun poistuessa kuntien on 

edelleen huolehdittava kuntalaisten hyvinvoinnista. Elinvoimaa tarvitaan väestön 

vähenemisen ja työttömyyden taklaamiseksi. Paikallinen yhteisöllisyys ja osallisuus 

nähdään olemassa olevien resurssien aiempaa tehokkaamman käytön mahdollistajana ja 

tulevaisuuden kunnan uudenlaisen toimintakulttuurin perustana. Uudenlaista tulevaisuuden 

kunnan yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria päätettiin rakentaa 

Itä-Lapin kunnissa hyvinvoinnin ja elinvoiman näkökulmista. 

 

Hyvinvoivien ja elinvoimaisten itälappilaisten tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi 

järjestettiin Tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajat kaikissa Itä-Lapin kunnissa Lapin 

liiton ennakointiasiantuntijoiden johdolla. Ennakointityöpajat pidettiin marraskuun 2016 ja 

helmikuun 2017 välisenä aikana. Pelkosenniemellä, Posiolla ja Savukoskella pidettiin 

kussakin yksi työpaja, jossa käsiteltiin sekä elinvoima- että hyvinvointiteemaa. Kemijärvellä 

ja Sallassa elinvoima- ja hyvinvointityöpajat pidettiin erillisinä tilaisuuksina saman päivän 

aikana. Elinvoimaista ja hyvinvoivaa tulevaisuuden kuntaa rakentamaan kutsuttiin avoimesti 

kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisäksi elinvoimateemassa pyritiin kohdennetusti saamaan 

paikalle yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen edustajia. Hyvinvointiteemassa puolestaan 

kohdennettiin markkinointia järjestöihin sekä nuorisovaltuustoon ja ikäihmisten 

neuvostoon. Ennakointityöpajat sekä niiden tuotokset toimivat maisterintutkielmani 

aineistona. Työpajat toteutettiin Itä-Lapin seutukunnissa seuraavan aikataulun mukaisesti: 

 

- Salla 14.11.2016 

- Pelkosenniemi 22.11.2016 

- Kemijärvi 10.1.2017 

- Posio 26.1.2017 

- Savukoski 1.2.2017  

 

Itä-Lapin kunnissa järjestettyjä Tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajoja markkinoitiin 

paikallislehdissä ja kuntien nettisivuilla sekä kohdemarkkinointina sähköpostilistoilla ja 

muilla hyviksi koetuilla menetelmillä. Esimerkiksi Pelkosenniemellä tapahtumia 

markkinoidaan kuntakeskuksessa olevien kaupan ja huoltoaseman ilmoitustauluilla, koska 

niistä kuntalaiset ovat tottuneet ilmoituksia katsomaan päivittäisiä asioita hoitaessaan. 

Kutsut olivat kaikissa kunnissa samansisältöisiä ja -näköisiä. Pelkosenniemen kutsu 

poikkesi muista kunnista siten, että alustajat esiteltiin tuttavallisesti pelkillä etunimillä (Kuva 

1.). 
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Kuva 1. Pelkosenniemen tulevaisuuden kunta -tilaisuuden kutsu. 

 

Itä-Lapin kunkin kunnan johdon sekä Lapin liiton kunta-asiantuntija Jaana Koskelan 

taustoituksen ja tilannekatsauksen jälkeen alkoi työpajaosuus, jonka alusti 

ennakointikoordinaattori Päivi Holopainen Lapin liitosta. Lapin liiton 

ennakointiasiantuntijat Päivi Holopainen ja Pirita Jokikaarre olivat valmistelleet jokaiseen 

tilaisuuteen julisteet Twiittejä tulevaisuudesta, joihin kunnista värikkäät kuvat ja tussit 
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apuvälineinä kirjattiin twiittejä tulevaisuuden elinvoimaisista ja hyvinvoivista Itä-Lapin. 

Työpajavaiheessa hyödynnettiin Pohjoisen näkymät 2040 -skenaariotyön tuloksia (Lapin 

liitto 2016), joita on näkyvissä työpajatyöskentelyn tukena seuraavassa kuvassa. 

 

 

Kuva 2. Pohjoisen näkymät 2040 -skenaariotyön tulokset ennakointityöpajojen 

taustamateriaalina, Salla 14.10.2016 (Kuva: Marko Palmgren). 

 

Työpajaosuudessa tulevaisuuden twiittien tarkoitus oli olla kuin tämän päivän tekstaripalsta 

paikallislehdessä, johon kuntalaiset tekstaavat niitä asioita, jotka he jakamisenarvoisiksi 

näkevät. Tulevaisuuden twiitteistä käytettiin tilaisuuksissa rinnan tutumpaa tekstari-

nimitystä, jotta kaikki ymmärtävät mistä on kysymys. Tulevaisuuden twiiteissä tavoiteltiin 

positiivista ja tavoiteltavaa tulevaisuutta, joten tekstaripalstoilta tyypilliset 

”koirankakkavalitusviestit” päätettiin jättää tulevaisuuden twiiteistä pois. Itä-Lapin 

ennakointityöpajoissa haettiin kaikkia toimijoita ja kuntalaisia yhdistävää ja motivoivaa 

positiivista tulevaisuuden kuvaa, johon jokainen haluaa pyrkiä. Työpajoissa työstettyjen 

twiitien tavoitteena oli kuvata tilannetta Itä-Lapin kunnissa vuonna 2030. 

 

Itä-Lapin kunnissa järjestettyihin ennakointityöpajoihin osallistui yhteensä 119 henkilöä, 

joista naisia oli 60 ja miehiä 59. Eniten osallistujia oli Posiolla (45) ja vähiten Savukoskella 

(9). Osallistujalistaan kerättiin tietoa siitä, mitä taustatahoa osallistuja edustaa, mihin 

ikäryhmään hän kuuluu ja mikä hänen koulutustasonsa on. Taustatahon merkitsemistä 

painotettiin, koska tutkimukseni kannalta oli oleellista saada tieto siitä, mitä taustatahoa 

kukin osallistuja tilaisuudessa edustaa. Osallistujalistassa oli myös ikäryhmä- ja 

koulutustasokysymykset, joihin suurin osa osallistujista vastasi. (Ikänsä ilmoitti 110/119 ja 
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koulutustasonsa 86/119 henkilöä. Lapset ja nuoret, yhteensä viisi henkilöä, eivät 

koululaisina voineet vastata koulutustasokysymykseen). Seuraavassa taulukossa esitetään 

ennakointityöpajojen osallistujamäärät kunnittain sekä osallistujien taustatahot, ikäryhmät 

ja koulutustaso. 

 

Taulukko 2. Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajojen osallistujat. 

 

 

 

Taulukossa 2. osallistujien määrä on merkitty esimerkiksi Posiolla kunnan 

luottamushenkilöiden ja elinkeinojen edustajien osilta muotoon 10+3. Tämä tarkoittaa sitä, 

että molempia toimijaryhmiä edusti kymmen henkilöä ja lisäksi kolme osallistujaa 

molemmissa toimijaryhmissä oli määritellyt edustavansa tilaisuudessa kahta eri taustatahoa. 

Kaksoisagentit on merkitty erikseen, jotta saadaan esille eri toimijaryhmissä esiintyvä 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen kasautuminen. Kaksoisagentit on laskettu 

kokonaisosallistujamäärissä puolikkaina, jotta kokonaisosallistujamäärä ei nouse todellista 

osallistujamäärää suuremmaksi. Ennakointityöpajojen työskentelyssä nämä henkilöt 

toimivat täysivaltaisina osallistujina molemmissa rooleissaan. Taulukossa 2. vihreällä, 

punaisella ja sinisellä kirjatuilla lukumäärillä korostetaan korkeimpiä lukumääriä 

osallistujamääristä kaiken kaikkiaan sekä taustatahoittain, ikäryhmittäin että koulutustason 

perusteella. 

 

Taustatahoittain tarkasteltuna kuntien luottamushenkilöt (28+8/119) olivat suurin 

yksittäinen osallistujaryhmä. Kuntien työntekijöitä oli toiseksi eniten (25+2/119). Kuntien 

Kunta	 Osallistujat/taustataho	 Osallistujat	
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Kemijärvi	 27	 5	 9+2	 1+2	 6+2	 2	 1	 0	 3	 3	 4	 10	 2	 4	 10	

Pelkosenniemi	 18	 1	 3+2	 5	 3+2	 4	 0	 4	 2	 4	 3	 5	 1	 4	 5	

Posio	 45	 6+1	 10+3	 10+3	 2+5	 8	 3	 1	 12	 5	 15	 11	 5	 15	 13	

Salla	 20	 12+1	 3+1	 1	 1	 0	 2	 0	 5	 7	 3	 4	 0	 3	 16	

Savukoski	 9	 1	 3	 5	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 5	 3	 2	 3	 3	

	
Itä-Lappi	yht.	
(60	naista,	59	
miestä)	
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työntekijät olivat lähes poikkeuksetta johtavia viranhaltijoita. Johtavien viranhaltijoiden 

osallistuminen korostui Sallassa, jossa kaksi kolmasosaa osallistujista oli kunnan 

palkkalistoilla. Kun kuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja muu-toimijatahoryhmästä 

kuntayhtymän edustajat lasketaan yhteen voidaan todeta, että kuntien edustajia oli noin 

puolet työpajojen osallistujista. Elinkeinojen (22+5), järjestöjen (12+9) ja kuntalaisten (14) 

edustajia osallistujista oli lähes puolet. Muita osallistujia työpajoissa oli yhteensä kuusi ja 

he edustivat Itä-Lapin kuntayhtymää, seurakuntaa sekä mediaa. Järjestöjen, 

luottamushenkilöiden ja elinkeinojen edustajistossa näkyi monitoimijaisuus. 

Kolmeneljäsosaa järjestötoimijoista ilmoitti edustavansa yhtä aikaa myös toista 

toimijaryhmää. Luottamushenkilöistä ja elinkeinojen edustajista osa edusti yhtä aikaa 

esimerkiksi järjestöä, mutta kunnan työtekijöistä vain kaksi ilmoitti edustavansa 

tilaisuudessa toistakin toimijaryhmää. 

 

Kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta korostetaan nykyisessä kuntalaissa (Kuntalaki 

410/2015) sekä kaikissa aiemmin käsittelemissäni tuleavaisuuden kunta -visioissa (esim. 

Valtiovarainministeriö 2017). Itä-Lapin kuntakohtaisissa ennakointityöpajassa valtaosa 

osallistujista oli oman kuntansa kuntalaisia. Tutkimuksessani määrittelen 

kuntalaisedustajiksi kuitenkin ainoastaan ne henkilöt, jotka eivät ole työpajassa edustamassa 

kuntaa, elinkeinoja, järjestöjä tai muuta nimeämäänsä tahoa. Tällä rajauksella pyrin 

selvittämään, miten aktiivisesti pelkästään kuntalaisroolissa osallistutaan tilaisuuksiin. 

Näillä kriteereillä viiden kunnan ennakointityöpajoihin osallistui yhteensä 14 kuntalaista. 

Posiolla ennakointityöpajaan osallistui yli puolet kaikista kuntalaisosallistujista (8/14). 

Kuntalaisista viisi oli 65-vuotta täyttäneitä ja heistä neljä osallistui Posiolla. Toiset viisi 

olivat koululaisia ja heistä neljä osallistui Pelkosenniemen tilaisuuteen. loput neljä 

kuntalaisina osallistunutta oli työikäisiä ja heistä kolme osallistui Posion työpajaan. Sallassa 

ja -Savukoskella ennakointityöpajoihin ei osallistunut ketään pelkästään 

kuntalaisstatuksella. Kunnittaisissa osallistujamäärissä ja osallistujaryhmissä on edellä 

mainitun kaltaisia eroavaisuuksia, mutta tulosluvussa ja pohdinnassa eli luvuissa neljä ja 

viisi kuntien nimiä ei nosteta pääsääntöisesti esille, koska tarkoituksena ei ole vertailla 

kuntia, vaan löytää itälappilaista tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuria yhdistävät tekijät. 

Kuntien nimet mainitaan vain niissä tapauksissa, joissa kuntakohtaisella poikkeamalla 

näyttää olevan laajempaa merkitystä. 
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Alkuperäinen tarkoitukseni oli tutkia vain kunta-, elinkeino- ja järjestötoimijoiden sekä 

kuntalaisten osallistumista ja roolin ottoa ennakointityöpajoissa, mutta osallistujalistassa 

hanketeknisistä syistä olleet ikäryhmä- ja koulutustasokysymykset paljastivat yllättäen 

ryhmän, joka oli yliedustetumpi kuin mikään edellä mainituista toimijaryhmistä. 

Koulutustasonsa ilmoittaneista (86) korkea-asteen koulutuksen omaavia oli hieman yli 

puolet (47/86) ja keskiasteen koulutustason omaavia noin kolmannes (29/86). Perusasteen 

koulutustaso oli hieman yli kymmenellä prosentilla (10/86) koulutustasonsa ilmoittaneista. 

Vaikka kunnan työntekijöistä valtaosa oli kunnan ylintä virkamiesjohtoa, se ei yksistään 

selitä korkeakoulutettujen suurta määrää. Seuraavassa kuviossa on koko maan, Lapin ja 

Lapin seutukuntien koulutustasovertailu. 

 

 

Kuvio 8. Koko maan, Lapin ja Lapin seutukuntien koulutustaso (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2017a). 

 

Koulutustasomittain osoittaa, että ennakointityöpajoihin osallistuneet toimijat olivat varsin 

koulutettua väkeä suhteessa siihen, että Itä-Lapissa koulutustaso on alempi kuin koko 

maassa ja Lapissa keskimäärin. Itä-Lappi on kahden matalimman koulutustason omaavan 

seutukunnan joukossa yhdessä Tornionlaakson seutukunnan kanssa. Koulutustasoltaan 

osallistujat poikkesivat itälappilaisesta väestöstä korkealla korkeasti koulutettujen osuudella 

ja matalalla perusasteen suorittaneiden osuudella. Vinoutunut edustus korostui Kemijärvellä 

ja Sallassa, joissa osallistujista valtaosa oli korkea-asteen suorittaneita. 
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Korkeastikoulutettujen ohella työpajoissa korostui ikäihmisten korkea määrä. Ikäryhmänsä 

ilmoittaneista (110/119) oli 65 vuotta täyttäneitä kolmasosa ja kaikkiaan reilusti yli puolet 

ikänsä ilmoittaneista oli vähintään 55 vuotta täyttäneitä. Kunnan viranhaltijoista yksikään ei 

kuulunut 65 vuotta täyttäneisiin. Ikäihmisten korkea määrä näkyi erityisesti 

luottamushenkilöiden, mutta myös yrittäjien ja järjestöjen edustajissa. Seuraavassa kuviossa 

on 65-vuotta täyttäneiden prosenttiosuus väestöstä Lapin seutukunnissa, Lapissa ja koko 

maassa. 

 

 

Kuvio 9. 65-vuotta täyttäneiden prosenttiosuus väestöstä Lapin seutukunnissa, Lapissa ja 

koko maassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017b). 

 

Kuviosta 9. voi todeta, että ennakointityöpajojen osallistujajoukossa ikäihmisten 

kolmasosan osuus ei ole Itä-Lapissa merkittävän suuri. Väestöstä 65-vuotta täyttäneitä on 

lähes 35 prosenttia, joten iältään osallistujat edustivat itälappilaista väestörakennetta. 

Työpajojen osallistujia huolestutti lasten ja nuorten vähäinen määrä sekä se, että nuoria on 

hyvin vähän mukana kunnallispolitiikassa. Luottamushenkilöt olivat huolissaan tulevista 

kuntavaaleista ja nuorten osallistumisesta niihin sekä äänestäjinä että ehdokkaina. 

Seuraaviin kuviin (Kuvat 3–6.) on kuvattu ennakointityöpajojen tekemisen ilmapiiriä. 
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Kuvat 3–6. Tulevaisuuden twiittien työstöä ennakointityöpajoissa Kemijärvellä 10.1.2017 

(Kuva 3.), Pelkosenniemellä 22.11.2016 Kuvat 2. ja 4.) ja Sallassa 14.11.2016. (Kuva 3.) 

(Kuvat: Marko Palmgren). 

 

Ennakointityöpajoissa oli hyvä yhteisen tekemisen tunnelma, jota kunnan virkamies- ja 

poliittinen johto ruokkivat. Kunnan virkamiesjohto ja poliittiset päättäjät pyrkivät luomaan 

yhteisen kehittämisen tunnelmaa, jossa yritykset, järjestöt ja kuntalaiset saivat vapaasti 

visioida tulevaisuuden kuntaa. Virkamiesjohdon innostunut asenne näkyi useimmiten heti 

työpajan alusta, kun luottamushenkilöillä meni yleensä hieman aikaa innostua. Innostuttuaan 

luottamushenkilöt ottivat vahvaa roolia. Kuntatoimijat korostivat yhteistyötä ja sitä, että 

elinvoima ja hyvinvointi on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. 

 

Kuntatoimijoiden tahtotila oli jakaa vastuuta muille toimijoille, mutta samalla olla itse 

koordinoimassa ja ideoimassa kunnan tulevaisuutta. Erityisesti johtavat viranhaltijat 

halusivat kunnan ottavan koordinoivaa roolia johtaa ja luottamushenkilöt tukivat tätä linjaa. 

Itä-Lapin kuntatoimijat kannustivat ja innostivat muita toimijoita sekä sanoin että omalla 

innostuksellaan. Lisäksi kuntatoimijat lupailivat tällaisen työskentelytavan jatkuvan 

tulevaisuudessa.  

 

Ennakointityöpajojen osallistujat uskalsivat tuoda esille omia näkemyksiään. Kuntatoimijat 

kuuntelivat erityisesti yrittäjien näkemyksiä herkällä korvalla ja pyrkivät tukemaan yrittäjien 
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visiointeja tulevaisuuden mahdollisuusista. Lähes jokaisessa työpajassa oli yksi henkilö, 

joka ei pystynyt tai halunnut irrottautua nykyisyydestä. Työpajassa tämä henkilö kritisoi 

kunnan tekemisiä tai tekemättä jättämisiä, mutta ei saanut vastakaikua muilta, vaan tiivisti 

muut osallistujat entistä tiiviimpään yhteisen tulevaisuuden ja kumppanuuden 

rakentamiseen. Kuntatoimijat onnistuivat tavoitteessaan luoda yhteisen tekemisen meininki 

tulevaisuuden rakentamiseen ja sen osallistujat ostivat niin hyvin, että vaalivat yhteishenkeä 

kritiikin kohdatessa. 

 

Elinkeinoelämän toimijoille tarjottiin isoa roolia ja paikalla olleet yrittäjät innostuivat 

positiivisesta kehittämisilmapiiristä ja kunnan toimijoiden kiinnostuksesta sekä tuesta. 

Järjestöjen edustajat eivät osanneet tai halunneet ottaa roolia muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Kuntatoimijat eivät myöskään tarjonneet järjestöille yhtä voimakkaasti 

mahdollisuuksia ottaa roolia ja tuoda omia näkemyksiään esille kuin yrittäjille. 

 

Elinkeinoelämän edustajille kuntatoimijoiden kannustava ja innostava asenne näytti 

sopivan. Elinkeinotoimijat innostuivat visioimaan rohkeasti tulevaisuutta. Kuntatoimijat 

aistivat innostuksen ja heittivät lisää vettä elinkeinotoimijoiden myllyyn. Elinkeinojen 

edustajat vastasivat kunnan tarjoamaan haasteeseen ja innostuivat visioimaan tulevaisuutta. 

Elinkeinojen edustajat olivat erittäin aktiivisia osallistujia aina, kun heitä oli paikalla. 

Savukoskella elinkeinojen edustajat olivat suurin toimijaryhmä. Posiolla ja 

Pelkosenniemellä elinkeinojen edustajien määrä oli korkea verrattuna muihin 

toimijaryhmiin. Pelkosenniemellä elinkeinojen edustajia oli hyvin paikalla, vaikka samaan 

aikaan oli paikallisessa matkailukeskuksessa, Pyhätunturilla, yrittäjille suunnattu tilaisuus. 

Kemijärvellä ja Sallassa elinkeinojen edustajia oli paikalla vain muutamia, vaikka juuri 

näissä kunnissa, yrittäjiä ajatellen, elinvoimatyöpajat järjestettiin erikseen ilta-aikaan. 

 

Järjestöjen edustajia Itä-Lapin ennakointityöpajoissa oli vähemmän kuin elinkeinoelämän 

edustajia. Järjestöjen rooli näyttäytyi elinkeinojen rooliin verrattuna vähäisenä. Järjestöjä 

kaivattiin muutamissa puheenvuoroissa, mutta elinvoima ja yritystoimijoiden 

kannustaminen korostuivat järjestöjen huomioimista selkeästi voimakkaammin. Yritysten 

tuoma elinvoima oli se, jonka katsottiin tuovan myös hyvinvointia ja aktiivisuutta kuntaan.  

 

Kolmannen sektorin toimijoista kyläyhdistysten edustajia oli eniten ja erityisesti 

Pelkosenniemellä kyläyhdistysten edustajat osallistuivat aktiivisesti yhteiseen tulevaisuuden 
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visiointiin. Posiolla kolmannen sektorin toimijoita oli laaja-alaisimmin mukana 

kyläyhdistyksistä 4H -yhdistykseen ja seurakuntaan. Pelkosenniemellä ja Posiolla eri 

toimijaryhmien edustajia oli tasaisimmin ja se näkyi myös yhteisen keskustelun 

monipuolisuutena, vaikka elinvoima ja siihen liittyvä yritystoiminta olivat niissäkin 

keskustelujen keskiössä. Toki järjestötoimijat ja muut paikalla olleet innostuivat 

ennakointityöpajoista, joissa kunta näytti hakevan aidosti toimijoita tulevaisuuden 

kuntakentälle, mutta innostus ei johtanut yhtä voimakkaaseen valtaistumiseen kuin yrittäjien 

osalta. Pelkästään kuntalaisroolissa osallistujia oli osallistujaryhmistä vähiten ja heidän 

roolinsa keskusteluissa oli pienin. Kuntalaiset olivat enemmän tarkkailu- kuin 

osallistujaroolissa. 

 

3.3. Tutkimusmenetelmät 
 

Tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri on muutoksessa. Kuntien toimintatapa on 

muuttumassa yhä enemmän yhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja korostavaksi. 

Tutkimuksessani tutkitaan sitä, millaisena tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri 

näyttäytyy perustehtävien toteutuksessa. Itä-Lapin kuntien Tulevaisuuden kunta -

ennakointityöpajoissa havainnoin sitä, miltä tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuri 

ennakointityöpajojen perusteella näyttää? Millaista roolia kunta-, järjestö- ja 

elinkeinoelämän toimijat sekä asukkaat ottavat tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin ja 

elinvoimaisuuden toteutuksessa ja miten eritoimijaryhmät suhtautuvat tulevaisuuden kunnan 

toimintakulttuuriin? 

 

Ennakointi ja tulevaisuuksien tutkimus 

 

Tulevaisuuksien tutkimuksen tarkoituksena on etsiä, ymmärtää ja tarkastella kehityssuuntia, 

jotka antavat häivähdyksiä tulevasta todellisuudesta. Tulevaisuuksien tutkimuksen 

perustehtävänä on pyrkiä ymmärtämään tulevaa kehitystä mielekkäällä ja yhteiskuntaa 

hyödyttävällä tavalla. Tutkimuskohteena on sekä menneisyys että nykyisyys, koska 

tulevaisuudesta ei vielä ole suoraa tietoa. Tulevaisuuksien tutkimus ei ole tulevaisuuden 

ennustamista, vaan ennakointia siitä, millaisia mahdollisia, todennäköisiä, toivottavia tai 

uhkaavia tulevaisuuden tiloja voi olla edessä. (Rubin 2019.) 
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Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -työpajoissa käytettiin ennakointimenetelmiä ja siirryttiin 

ajatuksissa vuoteen 2030. Riittävän pitkällä aikahypyllä haluttiin varmistaa, että uutta kuntaa 

ei tuunata vanhasta, vaan ollaan riittävän etäällä nykyisistä rasitteista. Vuonna 2030 ei ole 

ajankohtaista pohtia ennakointityöpajojen aikoihin valmisteilla ollutta maakunta- ja sote-

uudistusta tai kunnan nykyisiä akuutteja asioita. Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien 

ennakointityöskentelyn tavoitteena oli, että Itä-Lapin kunnat sekä yhdessä että erikseen 

rakentavat ennakointityöpajojen tuloksista askelmia tähän päivään, jotta visioitu tulevaisuus 

voidaan elää todeksi. Samainen vuosi 2030 oli myös kunta- ja uudistusministeri Anu 

Vehviläisen johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä tulevaisuuden kunta -visioinnin 

kohdevuotena (Valtiovarainministeriö 2017). 

 

Itä-Lapin ennakointityöpajojen suunnittelusta ja ohjaamisesta vastasivat Lapin liiton 

ennakointiasiantuntijat Päivi Holopainen ja Pirita Jokikaarre. Holopainen ja Jokikaarre ovat 

rakentaneet Ennakoinnin pohjoinen ulottuvuus -hankkeessaan lappilaista tapaa luoda 

yhdessä yhteistä kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. Lapin luotsi -ennakointisivustolle 

(Lapin liitto 2019a) on koottu alueellista ennakointitietoa, tutkimuksia ja asiantuntijoiden 

näkemyksiä Lapin tulevaisuuden hahmottamiseksi. Lapin luotsi -sivusto on tarkoitettu 

kaikille, jotka haluavat tietoa lappilaisen tulevaisuuden suunnista ja tavoitteista osana 

laajempia yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia. (Lapin liitto 2019a.) 

 

Ennakoinnista tehdään Lapissa toimintatapaa, joka kuuluu kaikkien arkeen. Ennakointi on 

tulevaisuuden tekemistä, johon jokainen voi osallistua ja antaa oman panoksensa. Ympärillä 

olevia muutoksia havainnoimalla ja yhdessä tulkitsemalla luodaan yhteistä tulevaisuuden 

kuvaa. Yhteisen tulevaisuuden kuvan rakentamiseksi voidaan käyttää erilaisten menetelmiä, 

joita muun muassa Lapin luotsin ennakoinnin työkalupakissa on tarjolla kaikkien 

sovellettavaksi. Erilaisten menetelmien avulla innostetaan toimijat irtautumaan arjesta ja 

voidaan käsitellä ennakointitietoa systemaattisesti sekä luoda erilaisia kuvia mahdollisista 

tulevaisuuksista. Lapin luotsin ennakoinnin työkalupakki löytyy osoitteesta: 

http://luotsi.lappi.fi/tyokalupakki. (Lapin liitto 2019b.) 

 

Lappilaista ennakoinnin toimintatapaa ja ennakointitietoa hyödyntäen suunniteltiin ja 

toteutettiin Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajat avoimina tilaisuuksina, johon 

kaikki kiinnostuneet olivat tervetulleita. Ennakointityöpajoissa pyrittiin löytämään 

positiivinen tulevaisuuden visio, jota kohti voidaan edetä. Ennakointityöpajoissa haluttiin 

http://luotsi.lappi.fi/tyokalupakki
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luoda yhteinen tulevaisuuden kuva, joka motivoi toimijoita tekemään yhdessä asioita, jotka 

mahdollistavat positiivisen tulevaisuuden kuvan toteutumisen. Itä-Lapin 

ennakointityöpajoissa käytettiin Twiittejä tulevaisuudesta -menetelmää, jonka avulla 

rakennettiin kaikille osallistujille tuttujen paikallislehtien tekstaripalstojen kaltaista 

twiittikokonaisuutta kuvaamaan tulevaisuuden itälappilaista elinvoimaa ja hyvinvointia. Itä-

Lapin tulevaisuuden kuntien ennakointityön tuloksista on tehty Itä-Lapin Kuukkeli twiittaa 

vuodesta 2030 -videoklippi (Lapin liitto & kump. 2017). Video-klippi on liitetty osaksi 

lappilaista ennakointitietoa Lapin luotsin ennakoinnin työkalupakkiin (videoklippi esitellään 

myöhemmin tässä luvussa). 

 

Osallistuva havainnointi 

 

Oma roolini Itä-lapin kuntien ennakointityöpajoissa oli toimia osallistuvana havainnoijana. 

Tehtävänäni oli valokuvata, videokuvata sekä seurata tilannetta paikanpäällä ja tehdä 

havainnoistani muistiinpanoja. Havainnointi on menetelmä, jolla voi kerätä 

tutkimusaineistoa. Havainnointi on myös taito tutkia. Ilman havaintojen tekemistä, 

kokoamista, erittelyä, yhdistelemistä ja tulkintaa ei ole tutkimusta. Havainnointi on 

tieteellisen tutkimuksen perusmetodi, jolla kerätään havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. 

Havainnointi kohdistetaan ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen. Havainnointia tehdään 

verbaalisesta ja nonverbaalisesta ilmaisusta. Havainnoivan tutkijan on erotettava oma 

ajattelunsa muiden ihmisten kuvailemista tai kertomista havainnoista. Havaintojen 

dokumentointia tehdään muun esimerkiksi kirjaamalla asioita muistiin, ottamalla valokuvia, 

nauhoittamalla keskusteluja tai videokuvaamalla. (Vilkka 2006, 32–33; Jyväskylän yliopisto 

2016.) 

 

Olen valokuvannut Twiittejä tulevaisuudesta -julisteet sekä työstövaiheen (esim. Kuvat 2–

6). Ennakointityöpajojen keskusteluosiot olen videokuvannut. Videoklipit 

keskusteluvaiheista ovat noin 20 minuuttia pitkiä. Videoklippejä on Itä-Lapin viiden kunnan 

yhteensä seitsemästä ennakointityöpajasta kahdesta kolmeen videoklippiä tilaisuutta 

kohden. Lisäksi jokaisen työpajan esittäytymiskierrokset on videoitu, jotta olen voinut 

analysointivaiheessa tunnistaa eri toimijaryhmien edustajien osallistumista ja roolia 

kussakin tilaisuudessa. Yhteensä videokuvaa tilaisuuksista on lähes neljä tuntia. Lisäksi, 

minä sekä toinen ennakointiasiantuntijoista, teimme muistiinpanoja tulaisuuksien aikana. 

Minä keskityin eri osallistujaryhmien osallisuuteen ja rooleihin, kun ennakointiasiantuntija 
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kirjasi tulevaisuuden twiitteihin eli hyvinvointiin ja elinvoimaan liittyviä tarkennuksia. 

Säilytän materiaaleja, mukaan lukien aiemmin mainitut osallistujalistat, sähköisessä 

muodossa omalla tietokoneellani sekä varmuuskopiona ulkoisella kovalevyllä. 

 

Pertti Alasuutarin (2001, 65–67) mukaan osallistuva havainointi kuuluu etnografisiin 

tutkimusmetodeihin. Etnografinen tutkimus keskittyy yhteisöön tai ryhmään kollektiivisena 

kokonaisuutena. Keskeistä on se, mikä on kaikille yhteistä tai mikä yhdistää tutkittavia. 

Etnografisissa tutkimuksissa pyritään tavoittamaan kollektiivia ajattelua ja toimintaa 

jäsentävä sisäinen logiikka. (Alasuutari 2001, 67.) Sisäisen logiikan löytäminen 

tutkimuksessani on tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin (hallintoideologia ja 

institutionaalisen logiikka) löytämistä perustehtävien toteutuksessa. 

 

Havainnoinnin tarkoituksena on hahmottaa kokonaiskuva tutkittavan yhteisön tai ryhmän 

toimintalogiikasta. Tutkija ei saa rajoittua suppeaan tutkimusongelmaan ja havainnoida vain 

sitä, mikä suoraan liittyy tutkimuksen aiheeseen. Teoriat ja tausta-aineistot inspiroivat 

kenttätyötä eli osallistuvaa havainnointia. Teoriat auttavat kiinnittämään huomioita sellaisiin 

asioihin, joita muuten ei osaisi huomioida. Lisäksi teoriat antavat vinkkejä aineiston 

tulkintamahdollisuuksista, joita ei ilman teorioita huomaisi ajatella. Teoreettisen 

viitekehyksen avulla voi myös selittää havaittuja ilmiöitä, kun yhteisön tai ryhmän toimintaa 

tunnetaan paremmin. (Alasuutari 2001, 67, 71–72.) 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys tausta-aineistoineen ovat osallistuvan havainnointiin 

perustuvan kenttätutkimukseni taustaymmärrys. Kuntien historiallisesta kehityksestä, 

tulevaisuuden kuntakuvista, julkishallinnon hallintoideologioista ja Bourdieun teorioista 

sain tulevaisuuden kunnan toimintakulttuurin ymmärtämiseen tausta-aineistoa ja teoreettista 

käsitteistöä. Tausta-aineiston ja teoreettisen käsitteistön avulla analysoin sitä, miten ja 

millaista tulevaisuuden kuntaa eri toimijat yhdessä tuottavat. Miten järjestöt ja 

elinkeinosektorin toimijat ottavat roolia, vai ottavatko? Pyrkivätkö kunnan virkamiehet ja 

poliittiset päättäjät määrittelemään suuntaa tulevaisuudelle? Kenen intressit voittavat vai 

yhdistävätkö toimijat voimansa kuntansa elinvoiman ja hyvinvoinnin hyväksi? Nämä ja 

monet muut kysymykset pyörivät mielessäni, kun valmistauduin havainnoimaan Itä-Lapin 

tulevaisuuden kuntien ennakointityöpajoja. 
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Ennakointityöpajojen havainnoinnissani keskityin siihen, miten eri toimijaryhmien jäsenet 

osallistuvat tulevaisuuden tekemiseen, millaiseksi heidän roolinsa tulevaisuudessa näyttää 

ennakointityöpajojen perusteella muotoutuvan ja miten ennakointityöpajojen kokonaiskuva 

tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurista suhteutuu tutkimukseni teorioihin ja käsitteisiin. 

Oleellisena pidin sitä, että minun on pystyttävä ennakointityöpajojen keskusteluissa 

tunnistamaan ketkä edustavat kuntaa työntekijöinä tai luottamushenkilöinä, ketkä järjestöjä 

ja elinkeinoelämää sekä ketkä ovat tilaisuudessa kuntalaisen tai muun toimijan roolissa. 

 

Työpajojen aluksi pidetty ja videoitu esittäytymiskierros helpotti eri toimijaryhmien 

tunnistamista tilaisuudessa, mutta eniten hyödyin siitä, että Lapin liiton verkostojohtajana 

monet Itä-Lapin toimijat olivat minulle ennestään tuttuja. Siisiäisen (2003) mukaan 

Bourdieu korostaa empiirisen tutkimuksen merkitystä sekä sitä, että tutkijalla on vahva 

käsitys tutkittavasta kohteesta. Vahva käsitys tutkittavasta kohteesta auttaa tutkijaa 

ymmärtämään kohdetta (Siisiäinen 2003). Oma työni Lapin liiton verkostojohtajana oli 

tukea Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntia verkostomaisen ja olemassa olevia resursseja 

hyödyntävän arjen turvan toimintamallin käyttöönotossa. Itä-Lapin kunnat ja niiden 

toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit olivat minulle näin ollen  tuttuja, joten minulla oli 

hyvät edellytykset ymmärtää sekä tutkimuskohdetta että tunnistaa eri toimijaryhmien 

edustajat. 

 

Osallistumiseni työpajoihin ei ollut merkittävä häiriötekijä tutkimuksen kohderyhmälle, 

koska olin monelle osallistujalle enemmän tai vähemmän tuttu henkilö, joka tämän 

tyyppisissä verkostotilaisuuksissa on usein mukana. Videokameran ja kameran läsnäolo 

häiritsivät hieman tilaisuuksien alussa. Varsinkin esittäytymiskierroksella osallistujat 

kohdensivat puheensa videokameralle. Kameroiden läsnäolo näytti unohtuvan nopeasti, 

koska mielenkiintoisen näköiset ennakointimateriaalit kiinnittivät enemmän huomiota. 

Ennakointimenetelmä twiittejä tulevaisuudesta innosti ja vapautti osallistujat 

työskentelemään yhdessä. Jotkut innostuivat nopeammin ja jotkut hitaammin, mutta 

innostus tarttui yllättävän nopeasti osallistujasta toiseen. Riittävän pitkä hyppy 

tulevaisuuteen näytti vapauttavan osallistujia, koska tulevaisuudessa ei tarvinnut huolehtia 

nykyisten rahojen riittävyydestä, valmisteilla olevan rakenneuudistuksen 

hallintohimmeileistä tai muista rajoittavista tekijöistä. Tutkijan rooli taisi asettaa enemmän 

haasteita minulle kuin kohderyhmälle. Tavanomainen roolini olisi ollut innostaa eri 



 60 

toimijaryhmiä osallistumaan, kun tässä tehtävässäni keskityin havainnoimaan eri 

toimijaryhmien osallistumista ja ennakointityöpajoja kokonaisuutena. 

 

Ennakointityöpajojen jälkeen laskin kunta- ja työpajakohtaisesti eri toimijaryhmien 

edustajien lukumäärät, kävin läpi muistiinpanot sekä katsoin videot tilaisuuksista. Videoita 

katsoessani täydensin muistiinpanojani. Luokittelin havainnot toimijaryhmittäin ja 

tilaisuuksittain taulukkoon, josta kokosin keskeiset havainnot kaikkien kuntien 

ennakointityöpajoja kattavaksi yleistykseksi. Työpajojen keskeiset havainnot olivat hyvin 

samansuuntaisia. Tosin kaikissa kunnissa eri toimijaryhmissä ei ollut aina riittävästi 

osallistujia havaintojen tekemiseen, mutta kokonaisuutena viiden kunnan seitsemästä 

ennakointityöpajasta löytyi riittävästi materiaalia eri toimijaryhmien roolien 

hahmottamiseksi. Keskeistä havainnoinnissani oli keskittyä eri toimijaryhmiin kollektiivina 

kokonaisuutena eli niihin asioihin, jotka ovat toimijaryhmää yhdistäviä tekijöitä (Alasuutari 

2001, 67). 

 

Oman tutkimukseni analysoinnin lisäksi analyisoin Itä-Lapin ennakointityöpajojen tuotoksia 

yhdessä Lapin liiton ennakointiasiantuntijoiden Päivi Holopaisen ja Pirita Jokikaarteen, 

kunta-asiantuntija Jaana Koskelan sekä Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Dina 

Solatien kanssa. Osallistuvan havainnoinnin aineiston sekä tutkimukseni tausta-aineiston ja 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta toin yhteiseen analysointiin näkökulmaa eri 

toimijaryhmien osallisuudesta ennakointityöpajoihin ja näkemystä siitä, millaiseksi Itä-

Lapin tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri perustehtävien toteutuksessa näyttää 

kehittyvän. Yhteisessä analysoinnissa tuotettiin materiaalia Itä-Lapin kunnille, 

kuntayhtymälle ja Lapin liitolle. Ennakointityöpajojen tuloksista tuotettiin Itä-Lapin 

Kuukkeli twiittaa vuodesta 2030 -videoklippi (Kuva 7.). 

  



 61 

 

 

http://luotsi.lappi.fi/ita-lapin-tulevaisuuskuva-2030  

 

Kuva 7. Itä-Lapin Kuukkeli twiittaa vuodesta 2030, banneri ja videolinkki (Lapin liitto & 

kump. 2017). 

 

Videoklippi Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien toimintamallista esitettiin ensimmäisen kerran 

Lapin liiton ja Kuntaliiton kuntapäivässä Rovaniemellä 22.5.2017. Itä-Lapin kuntayhtymän 

ja kuntien johtohenkilöt käsittelivät ennakointityöpajojen tuloksia Itä-Lapin kuntayhtymän 

elinkeinotiimin tilaisuudessa 23.–24.5.2017, johon myös Posion kunta kutsuttiin mukaan. 

Posion kunta ei vielä tuolloin kuulunut Itä-Lapin kuntayhtymään, mutta seudullisen 

yhteistyön myötä Posio päätti liittyä Itä-Lapin kuntayhtymään. Seudullista yhteistyöstä 

tiivistettiin, Posion kunnan mukaantulon lisäksi, perustamalla kuntayhtymän elinkeinotiimin 

rinnalle Itä-Lapin kuntien ja maakunnallisten kumppaneiden edustajista koostuva Itä-Lapin 

hyvinvointityöryhmä, joka aloitti toimintansa syksyllä 2017. Hyvinvointityötä tehostettiin 

Itä-Lapin seutukunnan kuntien yhteisellä High five – yhteistyöllä hyvinvointia -hankkeella 

(1.9.2019–31.8.2021), jonka päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla (Itä-Lapin kuntayhtymä 2020). 

 

3.4. Tutkimusaineiston analysointi 
 

Tein tutkimusaineistoni sisällönanalyysin teorialähtöisesti. Teorialähtöisessä 

sisällönanalyysissa aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettismetodologisesta näkökulmasta 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 127; Alasuutari 2011, 40). Teorialähtöinen tarkastelu 

tutkimuksessani pohjautuu siihen, että itälappilaista tulevaisuuden kunnan toimintamallia 

lähdettiin rakentamaan tunnistaen ja tunnustaen tulevaisuuden kuntien erilaiset visioinnit ja 

tutkimukset, jotka kannustivat kuntia rakentamaan tulevaisuuttaan. Itä-Lapin 

http://luotsi.lappi.fi/ita-lapin-tulevaisuuskuva-2030


 62 

ennakointityöpajoissa alustettiin kuntien, maakunnan ja kansallisen tulevaisuusnäkymistä. 

Näin ollen Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien toimintamallin rakentumista tietyllä tapaa 

ohjattiin teorialähtöisesti suunnitteluvaiheesta lähtien. Seuraavassa kuviossa on kuvattuna 

tutkimukseni sisällönanalyysin toteutustapa (Kuvio 10.) 

 

Kuvio 10. Teorialähtöinen sisällönanalyysi Itä-Lapin kuntien ennakointityöstä. 

Tulevaisuuden kunnan toimintakultuurin tarkastelu perustehtävien toteutuksessa on tämän 

tutkimuksen tutkimustehtävä. Toimintakultuuria perustehtävien toteutuksessa tarkastellaan 

hallintoideologian ja siihen liittyvän institutionaalisen logiikan näkökulmasta. 

Tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin rakentumisen näkökulmasta oleellista on 

selvittää, mitkä ovat tulevaisuuden kuntien perustehtävät ja millaisella hallintoideologialla 

ja institutionaalisella logiikalla kunnat perustehtäviänsä toteuttavat. 

 

Tulevaisuuden kuntien perustehtäviä ja toimintakulttuuria analysoidaan triangulaationa 

yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja teorioita (Tuomi & Sarajärvi 2002, 167). 

Ennakointityöpajojen havainnointi, kuntien historiallinen kehitys ja tulevaisuuden visiot 

sekä Bourdieun teoriat peliin astumisesta vallan kentälle muodostavat yhdessä käsityksen 

siitä, miltä itälappilaisten tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri näyttää 

ennakointityöpajojen perusteella. Ennakointityöpajojen parin tunnin kesto on lyhyt aika 

havainnoida toimintakulttuurin muotoutumista. Kun havaintojen rinnalla tarkastelussa on 

Tulevaisuuden 
kunnan 

toimintakulttuuri 
perustehtävien 
toteutuksessa

(hallintoideologia ja 
institutionaalinen 

logiikka)

Kuntien 
historiallinen 

kehitys ja 
tulevaisuus

Peliin 
astuminen 

vallan kentälle

Ennakointi-
työpajojen 

havainnointi
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kuntien historiallinen kehitys ja tulevaisuuden visiot, havaintoja voi jatkuvasti vertailla 

esimerkiksi kuntalaisten rooliin tulevaisuuden kunnissa ja roolien muutoksiin historiassa. 

Bourdien teoriat toivat näkökulmia ja käsitteitä, joilla työpajojen tapahtumia pystyi 

havainnoimaan esimerkiksi eri toimijoiden yhteensovittamisen intressien 

yhteensovittamisen näkökulmasta. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3.) on tulosten 

analysointilakanasta tiivistelmä, jossa ennakointityöpajojen havainnot yhdistetetään kuntien 

historialliseen kehitykseen, tulevaisuuteen sekä Bourdiuen teorioihin ja tarkastellaan niitä 

tulevaisuuden kuntien hallintoideologian ja institutionaalisen logiikan näkökulmasta. 

Varsinaisessa tulosten analysointilakanassa kaikkien kuntien ennakointityöpajoja 

tarkastellaan erikseen ja yhteenvetäen. Seuraava taulukko on tiivistelmä 

ennakointityöpajojen yhteenvedosta. 

 

Taulukko 3. Tiivistelmä tutkimuksen teorialähtöisestä analyysistä. 

 
Hallintoideologia ja 

institutionaalinen 

logiikka 

Alkuperäinen 

havainto 

Yhteys historiaan, 

tulevaisuuteen ja 

Bourdiuen teorioihin 

Havaintojen 

pelkistäminen 

Perinteinen julkinen 

johtaminen (PA) 

Kuntoimijat kutsuivat 

osallistujat, avasivat 

ja päättivät 

tilaisuudet, ottivat 

vahvaa roolia, 

tilaisuudet pääosin 

valtuustosaleissa 

Perinteisen julkisen 

johtamisen rooli 

tilaisuuksien raameissa 

vahva. Kuntatoimijat 

osaavat toimia omalla 

kentällään. 

Perinteisen julkisen 

johtamisen malli 

tilaisuuden 

järjestelyissä: 

kuntatoimijat johtivat, 

muut osallistuivat. 

Uusi julkinen 

johtaminen (NPM) 

Kuntatoimijat hakivat 

ratkaisuja kunnan 

elinvoima- ja 

hyvinvointihaasteisiin 

Palvelutuotantoa ei 

sivuttu keskusteluissa.  

Kuntatoimijat olivat 

määrittävässä asemassa, 

mutta eivät hakeneet 

palvelujensa tuottajia. 

Uusi julkinen 

hallinta (NPG) 

Kuntatoimijat 

innostivat osallistujia, 

erityisesti 

elinkeinojen 

edustajia. Kaikkia 

kuunneltiin ja lähes 

kaikki osallistujat 

innostuivat 

visioimaan yhdessä.  

Uuden julkisen 

hallinnan ja 

tulevaisuuden kuntien 

visioiden kaltainen 

olemassa olevien 

resurssien koordinointi 

ja verkostoyhteistyö 

korostuivat 

kuntatoimijoilla. 

Kuntalaiset ja muut 

toimijat astuivat peliin 

kykyjensä mukaan. 

Kuntatoimijat 

koordinoivat 

tilaisuuksissa. 

Tilaisuuksien aikana 

syntyi innostus, joka 

yhdisti toimijoita. 

Uuden julkisen 

hallinnan kaltainen 

verkostomainen 

yhteistyö näyttäytyi 

tahtotilana. 

 

Teorian merkitys korostuu, kun tutkimusaineiston keräämisen menetelmänä on havainnointi 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 25). Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajojen havaintojen 

kytkeminen suomalaisten kuntien kehityshistoriaan ja tulevaisuuteen sekä Bourdieun 

teorioihin laajensi omista henkilökohtaisista havainnoista kumpuavaa näkemystäni. 
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Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla pystyin havainnoimaan ennakointityöpajoja 

laajemmin sekä analysoimaan, pelkistämään ja yleistämään havaintoja. Teoreettinen 

sisällönanalyysi korostui myös siksi, että ennakointityöpajojen ryhmätyöskentelyvaiheet eri 

pöytäkunnissa eivät mahdollistaneet ryhmätyöskentelyn videokuvaamista yhdellä kameralla 

(keskimäärin työskentelyä oli neljässä ryhmässä). Yhteiset keskustelut olivat ryhmätyön 

tulosten esittelyä yleensä yhden tai kahden henkilön toimesta, jotka useimmin olivat kunnan 

työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 8.) on Sallan työpajan 

satoa, jossa korostetaan Sallaa elinvoimaisena sekä hyvänä paikkana asua ja elää. 

 

 

Kuva 8. Ennakointityöpajan satoa Sallassa 14.11.2016. (Kuva: Marko Palmgren). 

 

Tutkimuksen kannalta oleellista ei ollut se, millaista Itä-Lapin tulevaisuuden hyvinvointi ja 

elinvoima ovat. Oleellista oli havainnoida, miten tulevaisuuden hyvinvointia ja elinvoimaa 

tuotetaan ja miten eri toimijaryhmät niiden tuottamiseen osallistuvat. Näin ollen tulosten 

esittelyt yhden tai kahden hengen esitteleminä eivät tuottaneet merkittävää hyötyä 

tutkimukselle. Sen sijaan pöytäkunnittaisissa työskentelyissä eri toimijoiden osallistuminen 

ja roolit tulivat esille. Pöytäkunnittaisten keskustelujen pääpiirteittäinen seuraaminen oli 

mahdollista, koska ryhmätyöt toteutettiin samassa tilassa, ryhmät olivat yleensä pieniä (47 

henkilöä) ja tunnistin osallistujat taustatahoineen hyvin (monet olivat aiemmista yhteyksistä 

tuttuja, joten oli melko helppo esittäytymiskierroksen aikana opetella itselle tuntemattomien 

viiteryhmä). Pienryhmätyöskentelyn havainnoinnissa keskeistä ei ollut tutkimuksen 

näkökulmasta se, mitä värikkäille lapuille kirjoitettiin. Keskeistä oli se, miten eri 

taustatahoja edustavat toimijat toimivat tulevaisuuden hyvinvointia ja elinvoimaa 

rakentaessaan. Pöytäkunnittaisista keskusteluista ei ole videotallenteita, mutta yhdessä 

kunnassa loppuyhteenveto kirvoitti osallistujat samantapaiseen toisiaan täydentävään 
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dialogiin, jollaista pöytäkunnittaisissa keskusteluissa usein esiintyi. Seuraavana on 

videotallenteelta litteroitu ote: 

 

Fasilitaattori: ”Jos te lähettte nyt tiivistämään, mitä on puhuttu, 

puuttuuko jotain? 

Järjestötoimija: ”Yhteisöllisyys ja itse tekeminen…” 

Johtava viranhaltija (1): ”Se oli meillä siinä kartassa yhdessä tekeminen. 

Yhdessä meidän pitää alkee tekemään, niin jos me 

aletaan tappelemaan, niin se jää siihen.” 

Johtava viranhaltija (2) ”Niin mää ajattelen että tässä nousi hyvinvointi ja 

luonnontuotteet ja se luonto ja kaikki se tuottaa 

hyvinvointia ja elinvoimaa meillä tälle alueelle.” 

Yrittäjä: ”Positiivinen oravanpyötä, kun tulee elinvoimaa 

niin tulee myös hyvinvointia sen seurauksena.” 

Fasilitaattori:  ”ja toisinpäin, se toimii myös toisinpäin?” 

Luottamushenkilö: ”Niin se on aivan sama kumminpäin se kääntyy.” 

 

Lyhyt ote ei kuvaa tyypillistä loppukeskustelua, mutta tuo esille samankaltaista dialogia, 

mitä ryhmätöissä käytiin. Loppuyhteenvedossa fasilitaattorin (ennakointikoordinaattori) 

rooli korostuu kysymyksillä ohjaamisena. Ryhmätyöskentelyssä ennakointikoordinaattorit 

auttoivat tarvittaessa, mutta eivät varsinaisesti olleet keskusteluissa mukana. 

Ryhmätyöskentelyssä kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ottivat kyselijöiden roolit. 

Kuntatoimijoiden ohjaava rooli on, fasilitaattorista huolimatta, nähtävillä otteessa 

loppukeskustelusta. Elinkeinojen ja järjestöjen edustajat osallistuivat keskusteluihin omista 

näkökulmistaan. Esimerkiksi otteessa järjestötoimija on huolissaan yhteisöllisyyden 

puuttumisesta ja yrittäjä puolestaan nostaa esille elinvoiman ensisijaisuuden hyvinvoinnin 

luomisessa. Pelkästään kuntalaisstatuksella osallistuvat käyttivät selkeästi vähemmän 

puheenvuoroja kuin muut ja näyttivät enemmänkin keskittyvän dialogin seuraamiseen. 

 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajojen havainnot, niiden kytkeminen teoreettiseen 

viitekehykseen sekä havaintojen pelkistäminen toivat esille johtolankoja, jotka viittaavat 

siihen, että tulevaisuuden kuntien toimintakulttuuri on vielä perinteisen julkisen johtamisen 

kaltaista, mutta muutosta ja etenkin muutoshalua uuden julkisen hallinnan suuntaan on 

nähtävissä. Havainnot eivät kuitenkaan itsessään ole tutkimustuloksia, vaan johtolankoja, 

joita tulkitaan tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä muodostettuun taustatietoon. 

Tulkinnan avulla päästään havaintojen taakse ja niistä muodostuu tutkimuksen tuloksia. 

Tutkimuksen tuloksista kerrotaan luvuissa neljä ja viisi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 24–28; 

Alasuutari 2011, 78–79.)  
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3.5. Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 
 

Laadullisen osallistavaa havainnointia hyödyntävän kenttätutkimuksen luotettavuutta lisää 

tutkimusprosessin tarkka raportointi ja kuvaus. Oleellista on se, miten hyvin lukija pystyy 

arvioimaan tutkimustulosten luotettavuutta. Olen tuonut tutkimusprosessia esille läpi koko 

tutkielman, mutta olen kuvannut sitä yksityiskohtaisemmin tässä kolmannessa luvussa. 

Kenttätutkimuksen ja teoriapohjan vuoropuhelun avulla olen pyrkinyt saamaan lukijalle 

ymmärrettäväksi sitä, miten empiirinen ja teoreettinen aineisto muodostavat kokonaiskuvan 

Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurista perustehtävien toteutuksessa. 

Empiirisen ja teoreettisen aineiston vuoropuhelu nousee parhaiten esille seuraavassa 

luvussa, jossa tuon esille tutkimustulokset itälappilaisten tulevaisuuden kuntien 

perustehtävistä ja toimintakulttuurista. (Alasuutari 2001, 68 ja 72.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tärkeintä on paikallinen selittäminen. Laadullinen aineisto on 

paikka-, aika- ja kulttuurisidonnaista, mutta usein tutkimustuloksia tarkastellaan 

esimerkkinä muustakin kuin kyseisestä yksittäistapauksesta. Selitysmallin tulee olla 

johdonmukainen ja sisäisesti looginen kokonaisuus empiirisen ja teoreettisen aineiston 

vuoropuhelusta, jotta tutkimuksen tulokset nousevat esille perustellusti. (Alasuutari 2011, 

243–244.) Tutkimukseni empiirinen aineisto on kerätty Itä-Lapin seutukunnan viidestä 

kunnasta. Tulevaisuuden kuntien visiointeihin ja tutkimuksiin verrattuna tutkimukseni 

tulokset ovat sovellettavissa myös yleisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa harvaan 

asuttujen alueiden pienten kuntien toimintakulttuurin tulevaisuutta tarkasteltaessa. 

 

Empiirisen aineiston keräsin havainnoinnilla. Havainnointi on ulkopuolista tai sisäpuolista 

suhteessa tutkimuskohteeseen. Sisäpuolinen havainnointi on usein osallistuvaa 

havainnointia, jossa tutkija toimii osana tutkimuskohteena olevaa tilannetta tai yhteisöä. 

(Jyväskylän yliopisto 2016.) Tutkimuksessani käytin osallistuvan havainnoinin menetelmää. 

Lapin liiton verkostojohtajana olen ollut mukana kuntien kehittämisprosesseissa usein 

kehittäjän roolissa ja siten olin jokseenkin sisäpuolinen suhteessa Itä-Lapin kuntien 

ennakointiprosessiin sekä työpajoihin. 

 

Roolini ennakointityöpajoissa oli tavanomaisesta poikkeava, koska kehittäjäroolin sijaan 

olin tutkijan roolissa. Keräsin aineistoa valokuvaamalla, videokuvaamalla ja tekemällä 

muistiinpanoja ennakointityöpajojen työskentelystä. Tavanomaisesta poikkeavasta 
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roolistani kerroin tilaisuuksiin saapuville heti, kun he havaitsivat jalustalla olevan kameran 

ja kysyivät siitä. Ennakointityöpajojen alussa esittelykierroksella kerroin, että teen 

maisterintutkielmaa Itä-Lapin tulevaisuuden kunta työskentelystä ja siksi kuvaan ja kirjaan 

muistiinpanoja. Videokuvaus perusteltiin myös luonnollisena osana ennakointimenetelmää 

ja lisäksi vakuutin, että videomateriaali ei tule julkiseen käyttöön, joten osallistujat saisivat 

olla turvallisin mielin. Lisäksi kuvauksesta ja muusta dokumentoinnista sekä niiden eettisesti 

kestävästä käytöstä kerrottiin osallistujalistassa, jossa kysyttiin lupaa aineiston keräämiseen. 

Kaikki osallistujat hyväksyivät aineiston keräämisen ja käytön tutkimustyössä. 

 

Roolini havainnoijana ei näyttänyt vaikuttavan osallistujien käyttäytymiseen. Opiskeluni 

herätti monissa positiivista kiinnostusta ja aineistonkeräämisen koettiin kuuluvan 

opiskeluun. Videokuvaus näytti aluksi, varsinkin esittäytymiskierroksella, kiinnittävän 

huomioita. Useimmat osallistujat esittäytyivät enemmän kameralle kuin muille osallistujille. 

Tosin pienissä kunnissa aktiiviset ja osallistuvat ihmiset tuntevat usein toisensa, joten muille 

osallistujille esittäytymiselle ei välttämättä ollut niin suurta tarvetta. 

 

Osallistujien huomio videokuvaamisesta kääntyi esittäytymiskierroksen jälkeen 

ennakointiasiantuntijoihin ja heidän luoviin menetelmiin sekä värikkäisiin 

ennakointimateriaaleihin. Ennakointiasiantuntijat ja heidän luovat menetelmänsä vaikuttivat 

olevan vieraita suurimmalle osalle työpajojen osallistujista. Osallistavat ja luovat 

menetelmät innostivat osallistujia ja kiinnittivät heidän huomionsa twiittejä tulevaisuudesta 

-ennakointityöskentelyyn. Ennakoinnissa erilaisten menetelmien tavoitteena on irrottaa 

osallistujat arkisista kuvioista tulevaisuuden visiointiin. Osallistujien aktiivisuutta ja 

innokkuutta yhdessä tekemiseen näytti lisäävän se, että tulevaisuutta sai visioida ilman 

nykyisyyden reunaehdoja esimerkiksi yhteistyökuviohin tai taloudellisiin ja toiminnallisiin 

asioihin liittyen. Havainnointiin ja sen dokumentointiin liittyvät toimet jäivät taustalle ja 

niiden vaikutukset osallistujien käyttäytymiseen näyttivät vähäisiltä. Tutkimukseni 

luotettavuuden ja eettisen kestävyyden lähtökohtana pidin Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2012, 6–7) julkaisemaa ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. 
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4 ITÄLAPPILAISET TULEVAISUUDEN KUNNAT 

4.1. Perustehtävät 
 

Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajoissa rakennettiin itälappilaisten kuntien 

elinvoimaa ja hyvinvointia vuonna 2030. Elinvoima ja hyvinvointi olivat  ennalta määritellyt 

perustehtävät, joiden toteutukseen oli kutsuttu sekä avoimesti että kohdemarkkinoinnilla 

paikallisyhteisön jäseniä kuntalaisista, järjestöihin, elinkeinoelämän toimijoihin sekä 

kunnan työntekijöihin että luottamushenkilöihin. Tulevaisuuden hyvinvoinnin ja elinvoiman 

rakentamisen lähtökohtana oli hyödyntää paikallisyhteisön voimavaroja. 

 

Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajojen osallistujat pitivät elinvoimaa ja 

hyvinvointia tulevaisuuden kuntien keskeisinä tehtävinä. Ennakointityöpajojen osallistujat 

innostuivat yhdessä tekemisestä elinvoiman ja hyvinvoinnin hyväksi. Paikallisyhteisön 

avulla voidaan tulevaisuudessa hakea ratkaisuja elinvoimaan ja hyvinvointiin. Tutkimuksen 

ensimmäinen tulos on se, että hyvinvointi, elinvoima ja paikallisyhteisön hallinta ovat 

itälappilaisten kuntien perustehtäviä tulevaisuudessa. Perustehtävät eivät ole erillisiä vaan 

limittäisiä ja toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia. Työpajoissa todettiin, että elinvoima luo 

hyvinvointia ja toisinpäin. Paikallisyhteisön hallinta näyttäytyi keskeisenä välineenä, jonka 

avulla tulevaisuuden kuntien elinvoima ja hyvinvointi yhdessä turvataan. Itä-Lapin 

tulevaisuuden kuntien paikallisyhteisön hallintatehtävän määräävä asema kuntien 

elinvoima- ja hyvinvointitehtävien toteutuksessa on kiteytetty seuraavaan kuvioon (Kuvio 

11). 
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Kuvio 11. Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien perustehtävät. 

 

Elinvoima- ja hyvinvointitehtävien asettaminen tulevaisuuden kunta -työskentelyn 

teemoiksi ei herättänyt osallistujissa ihmettelyä tai kyseenalaistamista. Yksikään osallistuja 

ei työpajoissa esittänyt käsiteltäväksi jotakin muuta teemaa hyvinvoinnin ja elinvoiman 

lisäksi tai tilalle. Vaikutti siltä, että kaikki työpajoihin osallistuneet pitivät elinvoimaa ja 

hyvinvointia tulevaisuuden kuntien tärkeinä perustehtävinä. 

 

Elinvoima- ja hyvinvointiteemojen laaja hyväksyntä ennakointityöpajoissa ei ole yllättävää. 

Elinvoima ja hyvinvointi on kirjattu kuntalain (410/2015) ensimmäiseen pykälään 

ohjaamaan ja velvoittamaan kuntia huolehtimaan kuntalaistensa hyvinvoinnista ja alueensa 

elinvoimasta. Lisäksi tulevaisuuden kuntien elinvoima- ja hyvinvointitehtävät nousevat 

esille keskeisinä perustehtävinä tulevaisuuden kunta -tutkimuksissa ja visioinneissa (mm. 

Airaksinen & kump. 2015; Jäntti 2016 ja Valtiovarainministeriö 2017). 

 

Elinvoima- ja hyvinvointitehtävät on usein kirjattu tulevaisuuden kunta visioinneissa ja 

tutkimuksissa (mm. Airaksinen & kump. 2015; Jäntti 2016 ja Valtiovarainministeriö 2017) 

rinnakkaisina tehtävinä, joita kukin kunta voi haluamallaan tavalla painottaa. Airaksisen ja 

kumppaneiden (2015) tutkimus tulevaisuuden kunnista Eksoten ja Kainuun kokemusten 

pohjalta korostaa siirtymää palveluroolista joko hyvinvointi-, elinkeino-, perinne-, 

Paikallisyhteisön

hallinta

Elinvoima Hyvinvointi
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yhteisöjen alusta rooliin tai jonkinlaiseen yhdistelmään näistä rooleista (Airaksinen & kump. 

2015, 11–15). Edellä mainitun kaltaisesti myös Jäntti (2016, 132) jaotteli Kainuun kuntien 

johdon näkemykset tulevaisuuden kunnan roolista, merkityksestä ja perustehtävistä neljään 

tehtävään, jotka ovat demokratia-, talous-, yhteisö- ja hyvinvointitehtävät. 

 

Itä-Lapin ennakointityöpajoissa elinvoiman edistäminen asettui keskustelujen määrän ja 

intensiivisuuden perusteella hyvinvointia tärkeämmäksi tehtäväksi, vaikka keskusteluissa 

usein nousi esille elinvoiman ja hyvinvoinnin symbioosi, jossa elinvoima luo hyvinvointia 

ja hyvinvointi luo elinvoimaa. Elinvoima ja hyvinvointi ovat kuin muna vai kana -dilemma 

(kumpi oli ensin). Ennakointityöpajojen keskustelujen perusteella ensin pitää olla 

elinvoimaa, jotta hyvinvointia voi syntyä. Hyvinvointia pidettiin tärkeänä, mutta 

konkreettiset ideat paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi eivät nousseet yhtä 

monipuolisesti esille kuin elinvoiman edistämisen osalta. 

 

Elinvoiman ensisijaisuus suhteessa hyvinvointiin korostui elinkeinoelämän toimijoiden 

roolissa työn ja toimeentulon turvaajina, koska työn ja toimeentulon nähtiin olevan niin 

elinvoiman kuin hyvinvoinnin perusta. Parlamentaarisen työryhmän tulevaisuuden kunnan 

skenaarioissa ja visioissa 2030 (Valtiovarainministeriö 2017) elinvoima on arvotettu Itä-

Lapin tapaan hyvinvointia arvokkaammaksi tehtäväksi. Parlamentaarisen työryhmän 

nelikentässä (ks. Kuvio 4.) innostava elinvoimakunta on määritelty ratkaisuja etsivää 

hyvinvointiin resursoivaa kuntaa tavoiteltavammaksi tulevaisuuden kuntakuvaksi. 

(Valtiovarainministeriö 2017, 22). 

 

Työllistymismahdollisuuksien edistäminen nousi ennakointityöpajoissa esille yhtenä 

esimerkkinä elinvoiman ja hyvinvoinnin limittymisestä yhteen ja elinvoiman 

ensisijaisuudesta. Työ nähdään kunnan elinvoimatekijänä uusine asukkaineen, verotuloinen, 

työllisyyden hoidon kustannusten vähenemisenä ja kunnan imagotekijänä. Työ tuo yksilö- 

ja perhetasolle hyvinvointia mielekkään tekemisen, työterveyshuollon, toimeentulon, 

osallisuuden ja monen muun asian myötä. Ennakointityöpajoissa todettiin, että 

itälappilaisissa muuttotappiosta kärsivissä kunnissa työmahdollisuuksien tarjonta on ainoa 

reitti paluumuuttajien ja uusien tulokkaiden, etenkin lapsiperheiden, saamiseksi kuntaan. 

Samalla oltiin myös huolissaan siitä, että täytyy olla hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, jotta 

uudet sekä vanhat asukkaat ja etenkin perheet viihtyvät paikkakunnalla. 
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Elinvoima ja hyvinvointi määritellään nykyisin laaja-alaisina ja toisiinsa limittyvinä 

kokonaisuuksina, joita mikään yksittäinen toimija ei voi yksin toteuttaa. Kuntien rooli 

paikallisyhteisön koollekutsujana ja koordinoijana oli myös valinta, joka sai pääosin hyvän 

vastaanoton. Kuntakohtaisten ennakointityöpajojen alussa näkyi epävarmuus siitä, mitä 

tuleman pitää ja miten erilaiset toimijaryhmät asemoituvat tilanteessa. 

Pienryhmätyöskentelyssä kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt pyrkivät kyselemällä ja 

kiinnostusta osoittamalla innostamaan muita osallistujia tuomaan omia näkemyksiään esille. 

Kuntatoimijat onnistuvat osallistujien innostamisessa. Lähes jokaisessa työpajassa oli yksi 

henkilö, joka ei halunnut tai pystynyt irroittautumaan nykyisyydestä tulevaisuuden 

pohdintaan. Nämä henkilöt toivat esille niitä asioita, joissa he olivat kokeneet, että kunta ei 

ole kuunnellut ja tukenut kuntalaisia tai yrittäjiä riittävästi. Nykyisyydestä tai 

menneisyydestä kummunneet kriittiset puheenvuorot tuntuivat hitsaavan muita osallistujia 

yhä tiiviimmin yhteisen tulevaisuuden puolustamiseen ja rakentamiseen. 

Paikallisyhteisötehtävä näytti nousevan tulevaisuuden kuntien perustehtäväksi, jonka avulla 

yhteistä tulevaisuutta rakennetaan ja josta tulevaisuuden kuntien resurssit elinvoima- ja 

hyvinvointitehtävien toteutukseen ammennetaan. 

 

Itä-Lapin kuntien intressi paikallisyhteisön aktivoinnissa on elinvoiman ja hyvinvoinnin 

edistäminen, koska näyttää siltä, että tulevaisuuden kunnan elivoima- ja hyvinvointitehtävät 

sälytetään paikallisyhteisön harteille. Paikallisyhteisön hallintatehtävä ei ollut 

ennakointityöpajojen aiheena vaan ennalta määriteltynä ideologisena valintana, jonka avulla 

yhteisöstä haetaan ratkaisuja ja voimavaroja elinvoima- ja hyvinvointitehtäviin. 

Ennakointityöpajoissa nousi esille, että erityisesti kuntien virkamiesjohdolla ja poliittisilla 

päättäjillä on halua paikallisyhteisöjen alustana toimimisen rooliin, jossa kunnan orientaatio 

on toimijoiden yhteen kokoamisessa. Kuntatoimijat korostivat puheissaan, että paikallisine 

toimijoineen ja asukkaineen kunta haluaa olla aktiivinen toimija ja pitää kehityksen omissa 

käsissään. Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajojen tuotosten perusteella kaikki Itä-Lapin 

kunnat ovat vuonna 2030 itsenäisiä kuntia. Kahden kunnan ennakointipajoissa 

kuntaliitosasiaa hetkellisesti spekuloitiin, mutta ennakointityöpajojen tuotoksissa kaikkien 

kuntien nimet olivat edelleen näkyvissä. 

 

Kuntien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien heikentyessä sekä itälappilaisten ja 

globaalien kehitystrendien tuomien haasteiden kasvaessa paikallisten asukkaiden sekä 

toimijoiden osallistamisella ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisellä pyrittiin 
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vahvistamaan paikallisyhteisöä. Paikallisyhteisöstä tavoiteltiin voimavaroja paikallisen 

elinvoiman ja hyvinvoinnin yhteiskehittämiseen (co-production). Itä-Lapin tulevaisuuden 

kunta -ennakointityöpajoissa näytti olevan yhteinen tahtotila siihen, että kunta nousee 

yhteisen tekemisen alustaksi. Kunta on yhteisen tekemisen alusta, jossa kunta toteuttaa 

kumppanuudessa kuntalaisten, kyläyhdistysten, järjestöjen ja yritysten kanssa niitä asioita, 

jotka paikallisista tarpeista kumpuvat ja jotka yhteisesti on esimerkiksi kuntastrategiaan tai 

hyvinvointikertomukseen kirjattu. Itä-Lapissa paikallisyhteisön hallintatehtävä näyttää 

vastaavan myös tulevaisuuden kunta -visioinneissa ja -tutkimuksissa (mm. Jäntti 2016, 32) 

esille nousseeseen demokratiatehtävään, jossa kunta mahdollistaa asukkaiden osallistumisen 

ja vaikuttamisen paikalliseen elinvoimaan ja hyvinvointiin. 

 

Kuntien rooli paikallisyhteisöjen yhteisen tekemisen alustana on uusvanha kuntien tehtävä. 

Autonomian ajalla kuntien tehtävä oli toimia paikallisesti yhteisöjen parhaaksi. 

Tulevaisuuden kuntien visioinneissa pyritään samankaltaiseen ajatukseen. Kuntien 

palvelutuottajaroolia kaventamalla kunnista muodostuu yhteisen tekemisen alusta, jossa 

kunta toimii yhteisönä ja kiinnittymiskohtana ja toimii kotina kaikelle paikalliselle 

aktiivisuudelle (Airaksinen ja kump. 2015, 10–11; Jäntti 2016, 132; Valtiovarainministeriö 

2017, 22). Yhteisötehtävä on aina ollut kunnilla, mutta palvelutehtävä lakisääteisine 

velvoitteineen on vienyt sekä huomion että voimavarat. Nyt kunnille avautuu mahdollisuus 

keskittyä kuntien alkuperäisen perustehtävän sekä kuntalain (410/2015) toteutukseen: 

”Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa”. 

(Kuntalaki 410/2015, 1§.) 

 

Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien perustehtävistä paikallisyhteisöjen koordinaatiorooli näytti 

nousevan ennakointityöpajoissa keskeiseksi perustehtäväksi, joka ohjaa ja edesauttaa 

hyvinvointi- ja elinvoimatehtävien toteutusta laaja-alaisessa kumppanuudessa ja 

verkostoyhteistyössä kuntalaisten sekä elinkeino- ja järjestötoimijoiden kanssa. 

Ennakointityöpajojen perusteella voi todeta, että paikallisyhteisön avulla tulevaisuuden 

kuntien elinvoima ja hyvinvointi on mahdollista turvata, mikäli kunnan hallintoideologia ja 

institutionaalinen logiikka tukevat paikallisyhteisön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia. 
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4.2. Hallintoideologia ja institutionaalinen logiikka 
 

Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien ennakointiprosessin lähtökohtana oli mobilisoida paikalliset 

voimavarat tulevaisuuden kunnan perustehtävien toteutukseen. Näin ollen itälappilaiset 

kunnat määrittelivät  itselleen paikallisyhteisön hallinta ja koordinointitehtävän. Lähtökohta 

vaikutti pyrkimykseltä uuden julkisen hallinnan -tyyppiseen hallintoideologiaan ja 

institutionaaliseen logiikkaan, jossa kumppanuudet ja verkostojen hallinta ovat 

tulevaisuuden kuntien paikallisyhteisötehtävän keskeiset peruspilarit. 

 

Tutkimuksen toinen tulos on se, että paikallisyhteisön voimavarojen tehokas hyödyntäminen 

edellyttää uuden julkisen hallinnan kaltaista hallintoideologiaa ja institutionaalista logiikkaa. 

Ennakointityöpajat osoittivat, että siirtymiselle perinteisestä hallinnosta yhä enemmän 

uuden julkisen hallinnan suuntaan on sekä kuntalaisten että kumppanien hyväksyntä. 

Ennakointityöpajat kuitenkin paljastivat, että hallinnan -tyyppinen institutionaalinen 

logiikka ei synny yhdessä työpajassa. Työpajoihin osallistuneet toimijatahot innostuivat 

työskentelytavasta ja toivoivat sen jatkuvuutta. Institutionaalisen logiikan 

valtavirtaistuminen vaatii jatkuvuutta, jotta vuonna 2030 paikallisyhteisö toimii 

laajamittaisesti kumppanuudessa ja verkostoyhteistyössä. Seuraavaan kuvioon (Kuvio 11.) 

on asetettu hallinta-ajattelua mukaillen paikallisyhteisö keskiöön ja kumppanuus sekä 

verkostot paikallisyhteisön hallinnan edellytyksiksi ja työvälineiksi. 

Kuvio 12. Kumppanuus ja verkostot paikallisyhteisön hallinnan välineinä.

Paikallisyhteisön

hallinta

VerkostotKumppanuus
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Itä-Lapin ennakointityöpajoissa verkostomainen tasavertaisiin kumppanuuksiin perustuva 

työote vaikutti alkuhämmennyksen jälkeen innostavan osallistujia yhteisen tulevaisuuden 

rakentamiseen. Muutamassa työpajassa olleet kunnan nykyisiä ja menneitä käytäntöjä 

kritisoineet yksittäiset henkilöt saivat muut osallistujat yhä tiiviimmin puolustamaan 

yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Näytti siltä, että kunnan rooli koollekutsuvana ja 

koordinoivana paikallisyhteisön hallinnoijana hyväksyttiin lähes yksimielisesti. 

 

Itä-Lapin kuntien ja kuntayhtymän tavoittelema tulevaisuuden kuntien toimintamalli on 

hallintoideologiana uuden julkisen hallinnan -tyyppinen hallintomalli. Hallinta-ajattelua 

voidaan pitää uudenlaisena hallinnon avautumisena, jossa julkiseen toimintaan ei vaikuteta 

pelkästään hallintokoneiston sisältä, vaan yhä enemmän sen ulkopuolelta. Hallinnosta 

hallintaan siirtymistä perustellaan sillä, että perinteisen julkinen johtamisen ja yritysoppeja 

hyödyntävän uuden julkisen johtamisen hallintoideologiat eivät riitä tilanteessa, jossa 

toimitaan yhä enemmän asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa verkostoissa sekä 

kumppanuuksissa. (Osborne 2010; Stenvall & kump. 2016, 56–57.) 

 

Itä-Lapin kunnissa asukkaiden, järjestöjen, yritysten sekä kunnan työntekijöiden että 

luottamushenkilöiden tulevaisuuden rakentaminen näytti toteutuvan innostuneessa hengessä 

ja tuottavan monenlaisia ideoita tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Erityisesti yrittäjät innostuivat kuntien kiinnostuksesta ja kannustuksesta. 

Ennakointityöpajojen tuotokset (Lapin liitto & kump. 2017) syntyivät eri osallistujaryhmien 

laajassa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. 

 

Tutkimusten mukaan uusi julkinen hallinta on lisännyt kansalaisten ja järjestöjen 

mahdollisuutta osallistua yhteiskehittämiseen (co-production), mutta taustalla ei ole vain 

jalo ajatus laajasta osallisuudesta, vaan julkisten voimavarojen täydentäminen ja 

yhteiskunnallisesti vaikeiden ongelmien ratkaisemiseminen (Pestoff 2012, 13–19). Vaikka 

Itä-Lapin kuntien työpajoissa toimittiin eri toimijaryhmiä arvostavassa yhteistyössä, oli 

kunnilla toimintaa määrittävä rooli. Tulevaisuuden kunta -prosessin lähtökohtana oli, ettei 

kunta pysty yksin tuottamaan alueensa elinvoimaa ja asukkaidensa hyvinvointia 

tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat vahvan paikallisyhteisön, mikä 

verkostojen ja kumppanuuksien avulla turvaa elinvoiman ja hyvinvoinnin. Itä-Lapin 

kunnissa toteutettujen tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajojen perusteella kuntien 

johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tahtotila on mennä kohti julkista 
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hallintaa, jossa kunta kutsuu asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä tekemään yhdessä paikallista 

elinvoimaa ja hyvinvointia. 

 

Kuntien sosiaalista pääomaa ovat tulevaisuudessa verkostot, joiden kautta kunnat pyrkivät 

suoriutumaan perustehtävistään eli elinvoimasta, hyvinvoinnista ja 

paikallisyhteisötehtävästä. Itä-Lapin kunnat lähtivät ennakoimaan tulevaa 

rakenneuudistusta, jossa kuntien palvelutehtävä kapenee merkittävästi ja toimijoiden roolit 

kuntakentällä muuttuvat. Yritykset eivät ole enää palveluntuottajia, vaan jonkinlaisia 

yhteistyökumppaneita. Asukkaat eivät olekaan asiakkaita, vaan aktiivisia kuntalaisia, joiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia pitää entistä enemmän vaalia. Kuntakentälle on 

muodostumassa valtatyhjiö, jossa eritoimijoiden roolit kuntakentällä muodostuvat 

uudelleen. (Vrt. Bourdieu 1998, 146–147 ja Siisiäinen 2003, 209.) 

 

Tulevaisuuden kunnan rakentamisessa on kyse vallan kentästä. Kunnat, yritykset, järjestöt 

ja kuntalaiset omaavat resursseja, joita tulevaisuuden kunta pärjätäkseen tarvitsee. Valtaa 

jaettaessa ja yhteisistä asioista päätettäessä erilaisten intressien välille syntyy konflikteja, 

mikä on hyvin inhimillistä. Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -työpajoissa kuntien poliittinen ja 

virkamiesjohto pyrkivät ottamaan haltuun ja saamaan pelikentälleen toimijoita, jonka 

pelisäännöt erityisesti kunnanjohto hyvin hallitsee. (Bourdieu 1998, 20–22 ja 44–47.) 

 

Tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajoihin kuntatoimijat, virkamiesjohto ja 

luottamushenkilöt, pyrkivät kutsumaan laajasti kuntalaisia sekä elinkeinojen ja järjestöjen 

edustajia. Ennakointityöpajoissa kuntatoimijat innostivat osallistujia keksimään ja 

kehittämään hyvinvointia ja elinvoimaa tukevia toimintoja tulevaisuuteen. Innostamisen 

tarkoituksena oli saada aikaan ilmapiiri, jossa paikallisyhteisö alkaa yhdessä tehdä asioita, 

jotta yhdessä visioitua tulevaisuutta aletaan käytännössä rakentaa heti työpajojen jälkeen. 

Näin ollen uuden julkisen hallinnan (Governance) lisäksi itälappilaisella tulevaisuuden 

pelikentällä näyttää olevan kyse myös hallintavallasta (Governing) (vrt. Dean 2007). 

Hallintavalta tarkoittaa johdonmukaista toimintaa, jonka tavoitteena on ohjata ja tukea 

yksilöiden sekä yhteisöjen aktiivisuutta tärkeiksi arvioitujen päämäärien toteuttamiseen 

(Dean 2007, 60–78; Kaisto & Pyykkönen 2010, 11). Vahva hallintakapasiteetti on edellytys 

sille, että kunnat kykenevät hyödyntämään paikallisia resursseja täysimääräisesti ja 

sovittamaan koko kunnan toiminnan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön muutoksiin 

(Haveri & Anttiroiko 2009, 210; Stenvall & kump. 2016, 56). Lisäksi on tärkeää, että kunta 
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rakenteillaan ja prosesseillaan sekä johtajuudella ja luottamuksellisella ilmapiirillä 

mahdollistaa tuloksellisen yhteistyön (Leponiemi 2019, 19). 

”Kuntayhteisö on maaperä, jossa lukuisat erilaiset toimijat käsittelevät ja 

ratkaisevat yhdessä erilaisia ongelmia. Jotta tällainen paikalliset 

tilannetekijät huomioiva hedelmällinen yhteistyö ja sosiaalisten 

innovaatioiden kehittyminen voisi onnistua, kuntaorganisaation tulee 

mahdollistaa se rakenteillaan ja prosesseillaan. Olennaista rakenteiden ja 

prosessien osalta on johtajuus ja luottamuksen ilmapiiri.” (Leponiemi 2019, 

19.) 

Itä-Lapin kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt onnistuivat luomaan 

luottamuksen ilmapiirin, jossa eri toimijatahot innostuivat rakentamaan yhdessä 

tulevaisuutta. Kunnat saivat hallintaansa, sekä hallinnan että hallintavallan näkökulmasta, 

ennakointityöpajoihin osallistuneet toimijat. Erityisesti yrittäjät innostuivat kuntajohdon 

sparraamina ideoimaan tulevaisuutta. Järjestöjä ja kuntalaisia ei yhtä voimakkaasti kuin 

yrittäjiä nostettu esille kuntatoimijoiden toimesta, mutta silti lähes kaikki osallistujat 

osallistuivat aktiivisesti yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. 

 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa kokeiltiin käytännössä sitä, miten eri toimijatahot 

reagoivat, kun kuntatoimijat hakevat kumppanuudessa ja verkostoyhteistyössä toimijoita ja 

ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Uusi julkinen hallinta hallintoideologiana ei yksin riitä 

muuttamaan itälappilaisten kuntien toimintaa. Osallistamiseen, verkostoihin ja 

kumppanuuteen nojaavaa käytännön toimintaa määrittää institutionaalinen logiikka 

(Nyholm & kump. 2016, 33). Ennakointityöpajojen perusteella kuntien tarjoama 

institutionaalinen logiikka oli osallistujien mieleen. Työpajojen alun hämmennys ja 

työpajojen aikana syttynyt innostus vahvisti ennakkokäsitystä siitä, että kumppanuuksien ja 

verkostoyhteistyön avulla paikallisyhteisön voimavarat saadaan suunnattua yhteisiin 

tavoitteisiin. 

 

Ennakkokäsitys uuden julkisen hallinnan tyyppisestä hallintoideologiasta ja 

institutionaalisesta logiikasta ei syntynyt tyhjästä. Suomen hallitusten 2000-luvulla 

tavoittemat rakenneuudistukset sekä useat tulevaisuuden kunta -visiot ja tutkimukset ovat 

muovanneet niin kuntatoimijoiden kuin yleistä näkemystä. Kuntien on avauduttava yhä 

enemmän kumppanuuksiin ja verkostoyhteistyöhön, jotta olemassa olevat resurssit saadaan 

suunnattua paikallisiin tarpeisiin julkisen talouden kestokyvyn ikeessä. 

Kuntamuutosdiskurssista Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -työskentely sai alkunsa. Itä-
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Lapissa haluttiin varautua tulevaan rakenneuudistukseen ja ottaa se omiin käsiin, kuten 

esimerkiksi Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa (Vainionpää 2015, 2 ja 27) kehoitettiin: 

”Tulevaisuus on tekemisen kysymys”.  

 

Itä-Lapin ennakointityöpajojen toteutuksessa näkyi kuntajohdon vahva tahtotila rakentaa 

vallitsevan uskomusjärjestelmän mukaista tulevaisuuden kuntaa, jonka insititutionaalisessa 

logiikassa korostuu järjestöjen, yritysten sekä asukkaiden tasaveroinen kumppanuus. 

Tulevaisuuden kunta ei välttämättä itse järjestä tai tuota asukkaiden hyvinvointiin ja kunnan 

elinvoimaan liittyviä asioita sekä palveluja, vaan mahdollistaa olemassa olevien paikallisten 

voimavarojen aiempaa tehokkaamman käytön. Kuntalaiset, järjestöt ja yritykset nähdään 

voimavarana ja oleellista on paikallisiin vahvuuksiin nojaaminen ja yhdessä tekeminen 

(Kuntaliitto 2015).  

 

Viime vuosikymmeninä kunnan roolina on ollut huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja 

alueen elivoimasta. Institutionaalinen logiikka on muotoutunut kuntalaisten osalta 

demokraattiseksi osallistumiseksi ja palvelujen kohteena olevaksi asikkaaksi tai palvelujen 

käyttäjäksi. Uuden hallintoideologian ja institutionaalisen logiikan toteuttaminen edellyttää 

yhteistä ymmärrystä ja luottamusta siitä, että asukkaat ja kumppanit halutaan ottaa aidosti 

suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallisyhteisön tulevaisuuden hyvinvointia ja elinvoimaa. 

 

Ennakointityöpajoissa näkyi se, että kuntalaiset, järjestöt ja yritykset eivät vielä osaa 

osallistua tai ei ole luottamusta siitä, että osallistuminen on aidosti merkityksellistä. On ehkä 

totuttu siihen, että julkinen sektori hoitaa hommansa ja muut pysyvät omissa lokeroissaan. 

Nyt kutsuttiin asukkaita ja kumppaneita osallistumaan sekä vaikuttamaan oman kunnan 

tulevaisuuteen, mikä on uuden julkisen hallinnan prosesseissa oleellista (Stenvall & kump. 

2016, 56). Paikalle tulleet ihmiset, viiteryhmästään riippumatta, pääsääntöisesti innostuivat 

uudenlaisesta toimintalogiikasta. 

 

Osallistujat intoutuivat visioimaan elinvoimaisia ja hyvinvoivia itälappilaisia kuntia, kun 

kuntien johtohenkilöt vaikuttivat aidosti kiinnostuneilta ja innostuneilta kuntalaisten ja 

kumppanien läsnäolosta. Erityisesti yrittäjät innostuivat kuntatoimijoiden mielenkiinnosta. 

Kuntatoimijoilla oli selkeä intressi saada osallistujat innostumaan ja osallistumaan 

tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseen (Bourdieu 1998, 131–136). Tämän 

voi myös tulkita niin, että kuntatoimijat pyrkivät rakentamaan kuntalaisten ja kumppanien 
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aktiiviseen osallistumiseen perustuvaa institutionaalista logiikkaa, jotta kunnan tehtävät 

pystytään tulevaisuudessa hoitamaan kumppanuuksien ja verkostojen avulla (Cruikshank 

199, 69). 

 

Verkostomainen ja kumppanuuteen perustuva toimintatapa jakaa vastuuta toteutuksesta ja 

toimintatavoista elinkeinoille, järjestöille ja kuntalaisille. Kunta ei voi enää yksin määritellä 

sisältöä. Kunta voi innostaa toimijoita ja hakea yhteisiä tavoitteita ja päämääriä, mutta 

viimekädessä kukin toimija osallistuu ja toimii parhaaksi katsomillaan tavoilla yhteisten 

tavoitteiden toteuttamiseen. Ennakointityöpajoissa kuntatoimijat halusivat kunnan 

muuttuvan kohti liikkeellepanijan ja organisoijan roolia. Kuntatoimijoilla oli tahtotila 

koordinoida ja koota toimijoita yhteen, jotta kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa 

voidaan tehdä yhdessä. Kumppanuutta ja verkostomaisuutta korostavaan 

hallintoideologiaan ja toimintalogiikkaan päästäkseen tulevaisuuden kuntien on avattava 

omaa perinteistä hallintokulttuuriaan avoimemmaksi ja yhteisöllisemmäksi. Perinteinen 

byrokraattinen julkinen johtaminen palvelee yleistä etua universaalilla, neutraalilla ja 

ristiriitojen ulkopuolella olevalla toimintalogiikalla (Bourdieu 1998, 147). Tulevaisuuden 

kunnissa inhimillisyys, valta ja kumppanuus on pystyttävä sovittamaan yhteen, jotta 

olemassa olevat resurssit saadaan suunnattua yhteisiin tavoitteisiin. Tämä edellyttää eri 

toimijoiden intressien tunnistamista ja huomioimista. Lisäksi kunnan on päästävä 

lähemmäksi niin kuntalaisia kuin kumppaneitaan. Kuntien yhteisöllinen toimintatapa on 

yhteydessä siirtymiseen perinteisestä hallinnosta kohti hallinnan ideologiaa (Leponiemi 

2019, 18). Tulevaisuuden kunnan hallintoideologian ja toimintalogiikan on herätettävä 

luottamusta ja oltava uskottavaa, jotta kunta lunastaa aseman kumppanuuksien ja 

verkostojen koordinoijana. 

 

4.3. Toimintakulttuuri perustehtävien toteutuksessa 
 

Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -ennakointityöpajat osoittivat, että paikallisyhteisöstä saadaan 

kuntien elinvoima- ja hyvinvointitehtävien toteuttamiseen aktiivisia tekijöitä erilaisine 

voimavaroineen. Uuden julkisen hallinnan kaltaisen hallintoideologian ja institutionaalisen 

logiikan avulla voidaan hallita paikallisyhteisössä piileviä, mutta olemassa olevia, 

resursseja. Kunta voi sopia yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa voimavarojen 

suuntaamisesta tulevaisuuden kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä 
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alaluku yhdistää edellisissä alaluvuissa käsitellyt tulevaisuuden kuntien perustehtävät sekä 

hallintoideologian ja siihen liittyvän institutionaalisen logiikan tulevaisuuden kuntien 

toimintakulttuuriksi. 

 

Tutkimukseni kolmas ja keskeinen tulos on se, että paikallisyhteisön hallinta on 

tulevaisuuden kunnan toimintakulttuurin ydin. Tutkimukseni neljäs ja vähintään yhtä 

keskeinen tulos kuin edellinen on se, että asukkaat ja paikalliset toimijat innostuivat 

paikallisyhteisön osallistumista korostavasta toimintatavasta. Innostuksen herääminen 

ennakointityöpajoissa osoitti, että tulevaisuuden kuntien perustehtävien toteuttamiselle 

laaja-alaisessa kumppanuudessa ja verkostoyhteistyössä on hyvät edellytykset. Seuraavaan 

kuvioon (Kuvio 13.) on kiteytetty itälappilaisten tulevaisuuden kuntien paikallisyhteisön 

hallintaan perustuva toimintakulttuuri perustehtävien toteutuksessa. 

 

Kuvio 13. Tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin ydin on paikallisyhteisön hallinta. 

 

Paikallisyhteisön hallinta on tulevaisuuden kunnan sekä tärkein perustehtävä että voimavara 

muiden elinvoiman ja hyvinvoinnin toteutuksessa. Tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuri 

muodostuu uuden julkisen hallinnan -tyyppisestä hallintoideologiasta ja institutionaalisesta 

logiikasta, jossa kumppanuudet ja verkostoyhteistyö ovat paikallisyhteisön voimavarojen 

hallinnan ja suuntaamisen keskeiset työvälineet. Elinvoima ja hyvinvointi ovat 

perustehtäviä, joiden menestyksekäs toteuttaminen edellyttää paikalliyhteisön eli kunnan, 

Paikallisyhteisön

hallinta

Elinvoima Hyvinvointi

VerkostotKumppanuus
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kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten olemassa olevien voimavarojen laaja-alaista 

hyödyntämistä. 

 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa rakennettiin paikallisyhteisön vahvaan rooliin ja 

vuorovaikutukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa kunnat ottivat koordinoivan ja 

yhteistyöhön innostavan roolin. Itä-Lapin kunnat olivat jo ennakointityön 

suunnitteluvaiheessa tehneet valinnan paikallisyhteisön resurssien hyödyntämisestä 

tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseksi. Leponiemen (2019, 134) 

väitöskirjatutkimus vahvistaa, että paikallisyhteisössä on suuret voimavarat, jotka ovat 

valjastettavissa hyötykäyttöön, kun opitaan toimimaan aidosti ja rehellisesti: 

”Oleellista onkin, miten kunnassa pystytään luomaan yhteinen ymmärrys, 

hyväksyntä ja ilmapiiri, joka saa ihmiset sitoutumaan yhteisen hyvän eteen. 

Kun tämä onnistuu, kunta saa kollektiivisen kapasiteetin hyötykäyttöönsä. 

Tämä näyttäisi riippuvan siitä, kuinka aidoksi ja rehelliseksi henkilöt kokevat 

johtamisen sitoutumisen asiaan. Kuntalaiset ja järjestöt ym. toimijat näkevät 

kyllä, kuinka aidon kiinnostuneita heistä ja heidän panoksestaan ollaan, 

kokeeko johto heidät arvokkaaksi sidosryhmäksi toiminnalle.” (Leponiemi 

2019, 134.) 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa vaikutti siltä, että kuntalaiset ja elinkeino- sekä 

järjestötoimijat olivat valmiita työskentelemään itälappilaisen elinvoiman ja hyvinvoinnin 

eteen. Teemoina elinvoima ja hyvinvointi koskettivat kaikkia ja yhteinen huoli 

tulevaisuudesta yhdisti työskentelemään yhteisen hyvän puolesta. Lähes jokaisessa 

työpajassa oli yksi henkilö, joka ei luottanut kuntajohdon aitoon kiinnostukseen ja 

yhteistyöhän sitoutumisen rehellisyyteen. Vanhat tai nykyisyydestä kumpuavat kunnan 

tekemiset tai tekemättä jättämiset eivät herättäneet luottamusta. Mielenkiintoista olikin 

havaita, kuinka vahvasti muut osallistujat halusivat uskoa kunnan johtavien viranhaltijoiden 

ja luottamushenkilöiden sitoutumiseen paikallisyhteisölähtöiseen toimintakulttuuriin. 

 

Parlamentaarisen työryhmän (Valtiovarainministeriö 2017, 4) raportissa sanoitetaan Itä-

Lapin tulevaisuuden kuntien tavoittelevan ja ennakointityöpajoissa alkuhämmennyksen 

jälkeen toteutuneen toimintatavan kaltaista tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuria 

seuraavasti:  
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”Tulevaisuuden kuntajohtamisessa korostuvat elinvoiman, hyvinvoinnin, 

sopimuksellisuuden sekä kumppanuuden ulottuvuudet ja verkosto- sekä 

konsernijohtaminen. Toiminnan keskiössä ovat monenlaiset kumppanuudet, 

yhdessätekeminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, kuten järjestöjen, 

elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyys 

nousee näkyvämmäksi osaksi kuntien toimintaa ja kumppanuuksien kautta 

taataan niin yhteistyötahojen kuin kunnan toimintaedellytykset ja 

onnistuminen eri tehtävien hoidossa.” (Valtiovarainministeriö 2017, 4.) 

Parlamentaarisen työryhmän (Valtiovarainministeriö 2017) raportti kannustaa ja ohjeistaa 

kuntia paikallisyhteisön voimavarojen hallintaan liittyvän toimintakulttuurin rakentamiseen. 

Raportin visio Kunta on koti kaikelle kiteyttää tulevaisuuden kunnan toimintakulttuuria. 

Tulevaisuuden kunta hyödyntää verkostojaan monipuolisesti ja on kumppanuudessa 

asukkaiden, järjestöjen ja elinkeinotoimijoiden kanssa. (Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Itä-Lapin tulevaisuuden kunta -työskentelyn ja parlamentaarisen työryhmän 

(Valtiovarainministeriö 2017, 4) raportin ajatukset tulevaisuuden kuntien 

toimintakultuurista vaikuttavat yhteneväisiltä. Raportin neljästä skenaariosta kiteytettyihin 

visioihin verrattuna Itä-Lapin kunnat haluavat olla innostavia elinvoimakuntia (ks. Kuvio 

4.). Innostavan elinvoimakunnan johtamisessa korostuu verkostomaisuus, vuorovaikutus ja 

kumppanuus (Valtiovarainministeriö 2017, 14–16, 22). Itä-Lapin kuntien 

ennakointityöpajoissa elinvoimatehtävä korostui ensisijaisena suhteessa 

hyvinvointitehtävään, kuten myös parlamentaarisen työryhmän visioissa. 

Ennakointityöpajoissa elinvoiman ensisijaisuus näyttätyi kuntajohdon erityisenä 

kiinnostuksena yrittäjiä kohtaan ja vastavuoroisesti yrittäjien voimakkaana innostuksena 

kuntajohdon aidolta vaikuttaneeseen voimakkaaseen kiinnostukseen. 

 

Kuntaliiton (2015) kuntakuviin verrattuna Itä-Lapin kunnt ovat tulevaisuudessa 

erikoistuneita kuntia, joissa on piirteitä myös ohuen kunnan mallista. Erikoistuneessa 

kunnassa ratkotaan yhdessä paikallisesti isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja korostetaan 

paikallista ympäristö-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa. Itä-Lapin kuntien 

ennakointityöpajoissa oli vahva halu toimia erikoistuneen kunnan tavalla aidosti 

kuntalaislähtöisenä ja aikansa megatrendejä seuraavina kuntina. Kuntina, jotka tietävät omat 

luonnonvaransa ja -tuotteensa sekä erityispiirteensä. Kunnat pyrkivät tukemaan yrittäjiä 

alueen vahvuuksien rohkeaa hyödyntämistä. Erikoistuneessa kunnassa, kuten Itä-Lapin 

kuntien ennakointityöpajoissakin, korostuu se, että kehitys halutaan pitää omissa käsissä. 

Ohuen kunnan piirteitä vahvisti yhteinen ymmärrys siitä, että ainakin sosiaali- ja 



 82 

terveyspalvelut siirtyvät tulevaisuudessa pieniltä kunnilta, mikä tarkoittaa resurssien 

pienenemistä. Työpajojen perusteella itälappilaiset tulevaisuuden kunnat toimivat yhteisen 

tekemisen alustana ja mahdollistajana. Airaksisen ja kumppaneiden (2015) sekä Jäntin 

(2016) visiointeihin verrattuna Itä-Lapin kuntien orientaatio keskittyy 

elinvoimaorientaatioon ja yhteisöjen alustarooliin. 

 

Paikallisyhteisöjen alusta on ennakointityöpajojen perusteella kuvaava nimitys 

itälappilaisten tulevaisuuden kuntien roolista. Kunnat kutsuivat avoimesti asukkaita sekä 

elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia rakentamaan yhdessä tulevaisuuden itälappilaista 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Kunta kutsui, järjesti tilat ja innosti osallistujia. Kuntien 

tahtotilana oli toimia paikallisyhteisöjen alustana. Parlamentaarisen työryhmän 

(Valtiovarainministeriö 2017, 15–16) raportin mukaan kunnan vetovoima ja onnistuminen 

ovat yhteydessä siihen, miten hyvin kunta pystyy kanavoimaan asukkaiden ja verkostojensa 

potentiaalin alueensa kehittämiseen. Kunnan tulee olla ketterä verkostojen koordinoija ja 

hyödyntäjä sekä toimia niin, että kuntalaiset, järjestöt ja elinkeinot kokevat kunnan omaksi 

toimintakentäkseen ja löytävät oman paikkansa yhteisessä kehittämisessä. Luottamus on 

innostavan elinvoimakunnan perusedellytys. Innostavassa elinvoimakunnassa asukkaat ja 

kumppanit luottavat kunnan hallintoon sekä politiikkaan ja toimivat itse hallinnossa ja 

aktiivisina osallistujina yhteisössään. (Valtiovarainministeriö 2017, 14–16, 22.) 

 

Yhteinen huoli tulevaisuudesta oli Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa yksi keskeinen 

tekijä osallisujien vahvalle halulle toimia yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta. 

Parlamentaarisen työryhmän (Valtiovarainministeriö 2017) visioista lannistunut kunta -

uhkakuva viimeinen sammuttaa valot, näyttää Itä-Lapin ikääntyvissä kunnissa olevan 

huolenaihe, joka yhdessä tekemällä ja kaikkien toimijoiden voimin halutaan estää. 

Tulevaisuus pidetään omissa käsissä, kun paikallisyhteisön voimavarat suunnataan 

kumppanuudessa ja verkostoyhteistyössä elinvoiman ja hyvinvoinnin toteuttamiseen. 

 

Kun Itä-Lapin ennakointityöpajojen tuotoksia verrataan edellä mainittuihin 

tulevaisuusvisioihin, yhteiset tekijät löytyvät toimintakulttuurista. Kunta on toisaalta 

tasaveroinen kumppani kaikelle tekemiselle, mutta toisaalta kunnalla on paikallisen 

verkostokoordinaattorin ja edunvalvojan rooli. Itä-Lapin kuntien johtavat viranhaltijat ja -

luottamushenkilöt ottivat tilaisuuksissa paikallisyhteisön toimijoita koordinoivan roolin ja 
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osallistujat sen lähes kyseenalaistamatta kunnille antoivat. Itä-Lapin kunnat käyttävät 

hallintaa ja hallintavaltaa suhteessa kuntalaisiin, kuten kunnilta tällä hetkellä odotetaan. 

 

Kunnat eivät yksin kykene turvaamaan asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. 

Perinteisen julkisen johtamisen ja uuden julkisen johtamisen keinot eivät riitä nykyisten, 

eivätkä etenkään tulevaisuuden, kuntien toiminnassa. Uusi julkinen hallinta on 2000-luvulla 

noussut haastamaan perinteistä ja uutta julkista johtamista. Hallintassa on kyse asukkaiden, 

järjestöjen ja yritysten osallistamisesta ja osallistumisesta paikallisten elinvoiman ja 

hyvinvoinnin rakentamiseen. Hallinta hallintoideologiana tarkoittaa julkisen hallinnon 

toimijoiden yhteistyön lisääntymistä elinkeinoelämän ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. 

Hallinta edellyttää verkostoja ja kumppanuuksia. (Haveri & Pehk 2008, 7; Stenvall & kump. 

2016, 56–57; Vartola 2009, 35.) 

 

Kansalliset tulevaisuuden kunta -visioinnit (mm. Kuntaliitto 2015a; Vainionpää 2015; 

Sallinen 2016; Valtiovarainministeriö 2017) ovat keskenään hyvin yhtenäinen ja 

samansuuntainen kokonaisuus, josta huokuu uuden julkisen hallinnan -tyyppinen 

hallintoideologia. Kuntatoimijoiden kumppanuus ja verkostoyhteistyö asukkaiden, 

järjestöjen ja yritysten kanssa on tulevaisuuden kunta -visiointien keskiössä. 

Valtiovarainministeriön (2017) raportti Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 

ohjaa osallistamis-, kumppanuus- ja verkostoajatteluun erityisen vahvasti. Parlamentaarisen 

työryhmän laatiman vision Kunta on koti kaikelle ydinajatus on, että tulevaisuuden kunta 

hyödyntää verkostojaan aktiivisesti ja on kumppanuudessa paikallisyhteisönsä asukkaiden, 

elinkeinotoimijoiden ja järjestöjen kanssa. (Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Kuntien tehtävä paikallisyhteisön koordinoijana ei ole uusi asia, vaikkakin se on ollut 

vuosikymmeniä piilossa palvelutehtävän dominoidessa. Suomen autonomian aikana 

kotiseutuhenki ja yhteenkuuluvuuden tunne olivat kuntien ydintehtäviä. Kuntien vapaa 

päätösvalta yhteisistä asioista vahvisti asukkaiden kiinnostusta osallistua kunnalliseen 

päätöksentekoon. (Jäntti 2016, 73–75.) Paikallisyhteisöjen koordinointi eli hallinnan ja 

hallintavallan käyttö on näin ollen kuntien uusvanha tehtävä, jonka menestyksekäs toteutus 

edellyttää kunnilta tasapainoilua hallintavallan käytön ja tasaveroisen osallistumisen saralla, 

jotta paikallisyhteisön voimavarat saadaan suunnattua paikallisen elinvoiman ja 

hyvinvoinnin edistämiseen.  
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5 TULEVAISUUDEN PIENTEN KUNTIEN TULEVAISUUS? 

5.1. Toimintakulttuurin muutos perustehtävien toteutuksessa 
 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajojen sekä keskeisten tulevaisuuden kunta -visiointien ja 

tutkimusten perusteella kuntien rooli paikallisyhteisöjen alustana vahvistuu. 

Paikallisyhteisön hallinta on tulevaisuuden kuntien avain muiden perustehtävien, 

elinvoiman ja hyvinvoinnin, toteutukseen. Kuntien ja etenkin pienten kuntien 

palvelutehtävän kaventuessa ja resurssien siirtyessä alueelliselle tasolle kuntien 

paikallisyhteisörooli tulee vahvistumaan. Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajat osoittivat, 

että innostus uuteen toimintakulttuuriin syntyy yllättävän nopeasti työpajoihin osallistuvien 

keskuudessa. Tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä osallisuutta edistävää työtä, jotta 

osallistujajoukkoa saadaan kattavammaksi ja innostuneisuus saadaan valjastettua arjen 

tekoihin. 

 

Ennakointityöpajojen toimijaryhmittäisiä osallistujamääriä tarkastellessa asukkaiden sekä 

järjestö- ja elinkeinotoimijoiden osallistujamäärissä näkyy se, että tasaveroiseen 

kumppanuuteen ja verkostomaiseen toimintatapaan on pitkä matka. Ensimmäiset askeleet 

on otettu, mutta asukkaat, järjestöt ja yritykset eivät vielä osaa osanneet osallistua 

vaikuttamisenpaikkoihin. Hallinnan ideologia on tahtotila, jota kohti erityisesti kuntajohto, 

niin virkamies kuin poliittinen, haluavat kulkea, mutta sen edellyttämä institutionaalinen 

logiikka ei vielä kanna käytännön tasolla. Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden 

näkökulmasta mielenkiintoista on se, että heitä osallistui verrattain vähän, jos ei lasketa 

kunnassa asuvia kunnantyötekijöitä, -luottamushenkilöita, yrittäjiä tai järjestöedustajia. 

Oma ennakko-oletukseni oli, että työpajoihin osallistuisi enemmän järjestöedustajia, mutta 

kuntajohdon näkemys työpajojen suunnittelupalaverissa osui kohdalleen. Kuntajohto osasi 

ennakoida, että työpajoihin  tulee kaiken kaikkiaan muutamia kymmeniä osallistujia 

yhteensä. Elinkeinotoimijoita osallistui myös vähän siihen nähden, että yrittäjille järjestettiin 

erikseeen iltatilaisuus kahdessa kunnassa. Yrityksillä ja järjestöillä on tulevaisuuden kunnan 

suhteen todennäköisesti monenlaisia intressejä, mutta luottamus 

vaikuttamismahdollisuuksiin ja tasaveroiseen kumppanuuteen perustuvaan 

toimintakulttuuriin ei ole vielä syntynyt. Ne yritys- ja järjestötoimijat, jotka tulivat paikalle, 

innostuivat kuntien johtavien viranhaltioiden innostamina yhteiseen visiointiin luoden 

yhdessä innostavan ilmapiirin. Jatkossa Itä-Lapin kuntien paikallisyhteisön hallintaan ja 
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voimavarojen hyödyntämiseen liittyvät toimintakulttuuri voi valtavirtaistua, koska 

osallistujien määrä voi nousta osallistujien positiivisten kokemusten leviämisen myötä. 

 

Kuntien paikallisyhteisötehtävä on perujaan suomalaisten kuntien kehityksen alkuvaiheista 

autonomian ajalta, kuten myös hyvinvointitehtävä. Paikalliyhteisö- ja hyvinvointitehtävä 

ovat jääneet palvelutehtävän kasvun myötä sivuun, koska palvelutehtävän toteuttaminen on 

hallinnut kunnan voimavarojen käyttöä. Palvelutehtävän kaventuessa merkittävästi kunnan 

on edelleen turvattava kuntalaisten hyvinvointi. Hyvinvointia on tehtävä yhdessä kuten 

Lapin maakuntaohjelmassa eli Lappi-sopimuksessa todetaan: Hyvinvointi on kaikkien asia 

(Hyry & kump. 2017, 27). Kuntien elinvoimatehtävä voimistui 90-luvun alun laman jälkeen, 

kun kuntien oli yhä niukentuvin resurssein huolehdittava kuntalaisista, heidän palveluistaan 

sekä kunnan elinvoimasta. Elinvoimatehtävä on hyvinvointitehtävän tapaan laajentumassa 

yhä kokonaisvaltaisemmaksi koko kunnan olemassa olon ja toiminnan mahdollistajaksi 

(Paananen & kump. 2014, 100–102). 

 

Ajatus tulevaisuuden kunnan perustehtävien toteutuksesta paikallisyhteisön voimin edustaa 

uuden julkisen hallinnan mukaista hallintoideologiaa. Hallintoideologia ja siihen liittyvä 

institutionaalinen logiikka ei kuitenkaan muuta kuntien käytännön toimintaa ellei koko 

kuntayhteisön toimintakulttuuri muutu. Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa syntyi 

voimakas innostus johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä asukkaiden, 

järjestöjen ja elikeinotoimijoiden kesken. Haasteena uuden julkisen hallinnan -tyyppisen 

hallintoideologian toteutumiselle on se, että verkostomainen ja kumppanuuksiin perustuva 

institutionaalinen logiikka vaatii vielä harjoittelua ja totuttelua. Eräs ennakointityöpajoihin 

osallistuneen kunnan johtava viranhaltija mietti työpajojen jälkeen jotenkin tähän tyyliin: 

”Kyllä minä ymmärrän järjestöjen ja yrittäjien mukaan ottamisen, mutta mietin sitä, miten 

me saadaan ne 300 kunnantyöntekijää myös mukaan?” Olin ajatellut, että kunnan 

työntekijöiden sitoutuminen kuntastrategian painopisteiden toteuttamiseen on itsestään 

selvää, mutta edellä mainittu pohdinta kunnan omien voimavarojen käytöstä herätti 

selvittämään asiaa. Kuntalehti (2016) kertoi Vaasan yliopistoon väitöskirjatutkimusta 

valmistelevan Maarika Mayryn selvittäneen, että neljä prosenttia kuntien johto- ja 

päättäjätasoisista henkilöistä tuntee oman kuntansa kuntastrategioiden kärjet ja julkisella 

sektorilla strateginen osaaminen on puutteellista 98 prosentilla työntekijöistä. Näin ollen 

tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä niin asukkaiden, järjestö- ja elinkeinotoimijoiden kuin 

kunnan johdon sekä työntekijöiden kesken, jotta koko kuntayhteisön voimavarat saadaan 
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valjastettua paikallisiin tarpeisiin. Konkreettisten tekojen ja onnistumisten avulla yhteiset 

suunnitelmat muuttuvat toimintakulttuuriksi, johon paikallisyhteisön jäsenet uskovat ja 

luottavat. 

 

Paikallisyhteisön voimavarojen hallinta ja hyödyntäminen kunnan perustehtävien 

toteuttamiseksi kunnan, asukkaiden, järjestöjen ja yritysten yhteisenä tekemisenä on 

tulevaisuuden kunnan toimintakulttuurin ydin. Paikalliset tavoitteet on työstettävä yhdessä, 

jotta kaikki voivat niihin sitoutua ja toimenpiteiden toteuttamiseen saadaan enemmän 

tekijöitä. Tuntemalla paikalliset tarpeet, olemassa olevat resurssit ja yhteiset tavoitteet kunta 

pystyy toimimaan myös paikallisyhteisön edunvalvojana tulevissa rakenteissa, jossa 

esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuotanto ovat aluetasolla. 

Paikallistuntemuksen avulla palvelut saadaan vastaamaan paikallisesti todettuihin tarpeisiin. 

Paikallisten tavoitteiden yhteisellä määrittelyllä ja resurssien suuntaamisella Itä-Lapin 

kunnat huolehtivat kuntien demokratiatehtävän toteutumisesta (ks. Kuntalaki 410/2015, §1; 

Jäntti 2016, 32). Näin ollen Itä-Lapin kunnissa paikallisyhteisön hallinta keskeisenä 

perustehtävänä sisältää myös kunnille määritellyn demokratiatehtävän. 

 

Itä-Lapin ennakointityöpajoissa kunnan johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt 

onnistuivat innostamaan ennakointityöpajoissa mukana olleet yrittäjät tulevaisuuden kunnan 

toimintatavasta, jossa yrittäjiä kuunnellaan ja heidän toimintaansa pyritään tukemaan ja 

edesauttamaan. Työpajoissa yrittäjät innostuivat ja olivat erittäin tyytyväisen oloisia 

saamaansa huomioon. Ilmeisesti yrittäjät eivät etukäteen tiedostaneet mahdollisuuksiaan 

osallistua ja vaikuttaa, koska heidän osallistujamääränsä oli pieni suhteessa siihen, miltä 

heidän innostumisensa ja kiinnostuksensa työpajoissa vaikutti. Itä-Lapin kuntien kannattaa 

jatkaa tämän tyyppistä toimintaa, jotta sana vaikuttamismahdollisuuksista ja luottamus 

kuntaan yritystoiminnan mahdollistajana ja tukijana leviää yrittäjien keskuudessa ja 

yhteistyössä mukana olevien yritysten määrä kasvaa. 

 

Järjestöyhteistyön näkökulmasta tilanne Itä-Lapissa on yrittäjäyhteistyötä haastavampi. 

Toimijaryhmittäisessä vertailussa järjestötoimijoita osallistui ennakointityöpajoihin yrittäjiä 

vähemmän. Lisäksi järjestöjä ei huomioitu yhtä voimakkaasti ennakointityöpajoissa 

kuntatoimijoiden toimesta kuin elinkeinoelämän toimijoita. Järjestöjen ajautuminen 

sivurooliin johtui varmaan monesta asiasta, mutta yhtenä syynä todennäköisesti 

elinvoimateeman painottuminen, joka nosti elinkeinojen edustajat keskustelujen keskiöön. 
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Hyvinvointiteema olisi kuitenkin ollut järjestöjen toiminta-aluetta, jossa järjestötoimijoita 

olisi voinut yrittäjien tapaan innostaa ja osallistaa. Jatkossa on syytä huolehtia, että 

tilaisuuksissa huomioidaan kaikkia osallistujaryhmiä. Työpajoissa oli hyvä yhteisen 

tekemisen ilmapiiri myös järjestötoimijoiden osalta, joten yhteisiä tilaisuuksia jatkamalla 

järjestötoimijoiden potentiaali saadaan käyttöön. 

 

Asukkaiden osallistumista ja sen tärkeyttä korostetaan tulevaisuuden kuntiin liittyvissä 

visioinneissa (esim. Valtiovarainministeriö 2017). Uuden julkisen hallinnan teorian mukaan 

asukkaiden osallistuminen on olennaista hallinnan prosesseissa (Stenvall & kump. 2016, 

56). Itä-Lapin ennakointityöpajoissa haluttiin saada osallistujiksi asukkaita, mutta asukas-

statuksella osallistuvia oli vähiten. Esimerkiksi LEADER-toimintaryhmätyöskentelystä ja 

sen hallinnasta, osallistumisesta ja toimijuudesta väitöskirjatutkimuksen tehneen Marko 

Nousiaisen (2011, 98–99) haastatteluaineistosta nousee esille asukasosallisuuden ongelma: 

etsitään aktiivisia ihmisiä, jotka eivät vielä ole aktiivisia ihmisiä. Haastatteluissa todetaan, 

että kun joku tavallinen asukas löydetään, niin yhtäkkiä hän onkin monessa mukana ja 

tavallisen asukkaan status katoaa. Yhteiskunnallisesti on hieno asia, että uusia aktiivisia 

kansalaisia nousee osallistamisen avulla esille. Esimerkki LEADER-toimintaryhmätyöstä 

osoittaa sen, että suuren aktiivisten tavallisten ihmisten joukon tavoittaminen on käytännössä 

vaikeaa tai jopa mahdotonta. (Nousiainen 2011, 98–99.) Itä-Lapin ennakointityöpajoissa 

asukkaiden oli ehkä muita toimijaryhmiä vaikeampi kiinnittyä ideointiin, koska yksittäisillä 

asukkailla ei ollut samalla tavalla viiteryhmää tai selkeää toimintaa, jonka avulle he olisivat 

kiinnittyneet yhteiseen tulevaisuuden rakentamiseen. Asukkaat innostuivat yhteisestä 

ideoinnista, kuten muutkin toimijaryhmät. On tärkeää, että asukkaita huomioidaan jatkossa 

enemmän. Asukkaat ovat paikallisyhteisön asioiden asiantuntijoina, joten heidän 

asiantuntemustaan tulee hyödyntää ja arvostaa heitä aktiivisina toimijoina. 

Asukasosallisuuden huomiointi ja hyödyntäminen tarvitsevat lisää osaamista ja välineitä. 

 

Jatkamalla tämän tyyppistä toimintaa toimijoita saataneen lisää yhteiseen ideointiin ja 

käytännön tekemiseen Itä-Lapin kunnissa. Nämä ennakointityöpajoihin osallistuneet 

henkilöt todennäköisesti kertovat positiivisista kokemuksistaan muille ja sana 

vaikuttamismahdollisuuksista leviää. Itä-Lapin kuntien tahtotilana on siirtyä perinteisestä 

julkisesta hallinnosta ja yritysmäisestä uudesta julkisjohtamisesta kohti uutta julkista 

hallintaa ja siihen liittyvää institutionaalista logiikkaa, joka avaa kunnan toimintaa ulospäin 

ja muuttaa koko paikallisyhteisön toimintakulttuuria yhteisöllisempään suuntaan. 
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Itä-Lapin kuntakohtaisisten ennakointityöpajojen tahtotila kehittyä innostaviksi 

elinvoimakunniksi edellyttää sitä, että kunta toimii mahdollistajana ja edellytysten luojana 

asukkaiden, kunnan työntekijöiden, järjestöjen ja elinkeinoelämän aktiivisen ja omaehtoisen 

toiminnan lisäämiseksi. Pienissä kunnissa on tulevaisuudessa koko kuntayhteisön toimittava 

oma-aloitteisesti ja kannettava vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan elinvoimasta, 

jotta alue nähdään houkuttelevana asuinpaikkana ja työpaikkojen sijoittumiskohteena. Itä-

Lapin kuntatoimijoiden tahtotila verkostomaisesta yhdessätekemisestä voi toteutua, mikäli 

kuntien johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt jatkavat ennakointityöpajoissa aloitetun 

institutionaalisen logiikan mukaista osallistamispolitiikkaa. Osallistamispolitiikkaa, joka 

toimii hallinnoinnin strategiana kunnan ohjatessa asukkaitaan ja kumppaneitaan toimimaan 

yhteisymmärryksessä yhteisten päämäärien hyväksi (Valtiovarainministeriö 2017; 

Lappalainen 2019, 128, 142-143). 

 

Itä-Lapin ja muidenkin tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin muutos näyttää 

voimakkaalta siirtymiseltä hallinnosta hallintaan, mutta kyse on enemmänkin 

hallintoideologioiden kerrostumisen jatkumisesta. Vanhat rakenteet ja käytännöt vaikuttavat 

vahvoina taustalla. Samoin valtion ohjaus lakien, säädösten ja rahoituksen myötä jatkuu 

edelleen. Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajoissa ei pidetty pahana sitä, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät pois kuntien tehtäväkentästä. 

Palvelutehtävän kaventumisen nähtiin olevan mahdollisuus toteuttaa paikallisista tarpeista 

kumpuavia elinvoima- ja hyvinvointitehtäviä paikallisyhteisön voimavaroja hyödyntäen. 

 

5.2. Pieni kunta on ketterä paikallisyhteisön alusta? 
 

Julkista hallintoa on verrattu isoon laivaan, joka liikkuu hitaasti eteenpäin ja jonka suuntaa 

on vaikea muuttaa. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna julkisen hallinnon 

muuttumattomuus näyttää enemmän uskomukselta kuin todellisuudelta. Julkinen hallinto on 

jatkuvassa muutosliikkeessä ja hallinto on läpikäynyt useita muutosprosesseja. 2000-luvulla 

uudistukset ja muutospyrkimykset ovat seuranneet toinen toistansa. Yhtenä syynä 

uudistusvimmalle on sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen jatkuva kasvu ja suuri osuus 

julkisen talouden menoista. Muissa maissa ei ole erikokoisten kuntien vastuulla niin paljon 

julkisia palvelutehtäviä kuin Suomessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtäminen pois 
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kuntien (ainakin pienten kuntien) tehtäväkentästä on merkittävä muutos, joka vaikuttaa 

paikallishallintoon ja paikalliseen toimintakulttuuriin. (Stenvall & kump. 2016. 33.) 

 

Itälappilaisia tulevaisuuden kuntia rakentaneet ennakointityöpajat osoittavat, että kyse ei 

aina ole julkisen hallinnon hitaudesta. Kuntajohdon sitoutuminen ennakointityöhön oli 

vahvaa. Osallistujista noin puolet oli kuntien edustajia ja heistä valtaosa virkamies- ja 

poliittistajohtoa. On erinomaista, että kuntien johto osoittaa sitoutumista, mutta 

toimintakulttuurin rakentumisen näkökulmasta oleellista on se, miten kuntien ja 

kumppaneiden yhteistyö rakentuu arjessa. Kuntajohdon tulee saada mukaan myös kuntien 

työntekijät, jotta yhteistyö kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa lähtee arjessa 

toimimaan. Itä-Lapissa kuntien johtavat viranhaltijat olivat ennakointityöpajoissa ajamassa 

merkittävää kunnan tai paremminkin koko paikallisyhteisön toimintakulttuuriin liittyvää 

muutosta. Asukkaat, järjestöt ja yritykset tarvitsevat myös aikaa totuttautua ja oppia 

luottamaan yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Asukkaiden ja kumppaneiden tulee voida 

vakuuttua siitä, että erilaisissa työpajoissa ja tilaisuuksissa voi oikeasti vaikuttaa asioihin. 

Lisäksi voi olla, että julkinen hallinto, hallintorakennukset ja hallintokieli eivät vielä tue 

siirtymää hallintoalamaisen tai asiakkaan roolista aktiiviseksi ja osallistuvaksi toimijaksi. 

Esimerkiksi Ari-Veikko Anttiroikon (1991) määrittelmä kunnasta ja sen 

vuorovaikutuksellisesta suhteesta kuntalaisiin ei välttämättä kuulosta kuntalaisen 

näkökulmasta houkuttelevalta: 

 

”Kuntaa voidaan luonnehtia ihmisen todellistumisen puoleen liittyväksi 

merkityskyllästeiseksi prosessiaalisesti todellistuvaksi yhteiskunnalliseksi 

vuorovaikutusrakenteeeksi, joka on merkityksiin ja niiden suuntamiseen 

kytkeytyvä ja samalla faktiseen tapahtumiseen vaikuttava todellisuuden 

momentti.” (Anttiroiko 1991, 224.) 

 

Anttiroikon (1991) määritelmä ei ole uniikki esimerkki merkityskylläisestä prosessuaalisesti 

todellistuvasta vuorovaikutusrakenteesta jollaiseksi virkamies- tai tutkijanäkökulmasta 

kuntaa hallintorakenteineen ja valtuustosaleineen voidaan luonnehtia. Itsekin ajattelin 

kehittäjä-virkamies-tutkijanäkökulmastani Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajat 

vaikuttamismahdollisuudeksi kaikille. Etenkin järjestöjen oletin osallistuvan työpajoihin 

suurella joukolla määrittelemään tulevaisuuden kunnan rakentumista. Näin me 

vaikuttamispelin osaavat ajattelemme kaikkien muidenkin ajattelevan. Jatkossa on 

löydettävä ratkaisuja siihen, miten asukkaiden, järjestöjen, yritysten ja kunnan 
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työntekijöiden osallisuutta paikallistoiminnan kehittämisessä, ohjaamisessa ja 

toteuttamisessa saadaan lisättyä. Ei riitä, että luvataan pullakahvit osallistujille ja että mainos 

on paikallislehdissä näyttävästi kuvitettuna. Kainuun ja Etelä-Karjalan oppeina Airaksinen 

ja kumppanit (2015, 15–16) toteavat kunnan palvelurooliin perustuvan idean juurtuneen niin 

syvälle kuntapoliitikkojen ja viranhaltijoiden mieleen, että he tarvitsevat aikaa luopuakseen 

vanhoista ajattelutavoista ja omaksuakseen uudenlaisen toimintakulttuurin. Tässä 

tapauksessa näyttää siltä, että samalla tavalla kuntalaisten, järjestöjen ja yrittäjien on opittava 

uudenlaiseen osallistumisen ja vaikuttamisen toimintakulttuuriin. Tarvitaan monentasoista 

ajatusmaailmojen kohtaamista, jotta asukkaat, järjestöt, yritykset ja kuntatoimijat 

virkamiesjohdosta luottamishenkilöihin ja työntekijöihin saadaan saman pöydän ääreen. 

Ehkä ensimmäinen askel on siirtää yhteinen pöytä valtuustosalista sinne, missä pöytään 

tavoiteltavat kuntalaiset ja kumppanit kokoontuvat muutenkin. Tai sitten kunnantaloa täytyy 

avata yhä enemmän kuntalaisten kohtaamispaikaksi, jotta kunnantalo ja valtuustosali alkavat 

tuntua yhteiseltä alustalta kaikelle ja kaikille. 

 

Ennakointityöpajat tilaisuuksina osoittivat kumppanuuteen ja verkostoyhteistyöhön 

perustuvan uuden julkisen hallinnan ideologian ja institutionaalisen logiikan tyyppisen 

lähestymistavan rakentavan yhteisöllistä ilmapiiriä. Alkuhämmennyksen jälkeen 

työpajoissa syntyi innostusta, joka voi muuttua toimintakulttuuriksi, mikäli yhteistoimintaa 

jatketaan määrätietoisesti. Työpajoissa kunnan johtavat viranhaltijat pystyivät nopeasti 

omalla innostuksellaan herättämään tilaisuuksiin osallistuneiden luottamushenkilöiden, 

yrittäjien, järjestöjen ja asukkaiden innostuksen yhteiselle visiointiin. Tunnelma työpajoissa 

oli hyvä ja melkein kaikki uskalsivat heittäytyä tulevaisuuteen innovoimaan hyvinvointia ja 

elinvoimaa. Lähes jokaisessa työpajassa oli kuitenkin yksi henkilö, joka ei halunnut tai 

pystynyt suuntautumaan tulevaisuuteen, koska kunnan nykyiset tekemiset tai tekemättä 

jättämiset eivät herättäneet luottamusta asioiden paremmasta tilasta tulevaisuudessa. 

Mielenkiintoista on, että kriittisyys sai muut osallistujat yhä tiiviimmin puolustamaan ja 

rakentamaan yhteistä tulevaisuuta. Havainto yhteisen tulevaisuuden voimakkaasta 

puolustamisesta indikoi hyviä onnistumisen mahdollisuuksia paikallisyhteisön voimin 

rakennetulle tulevaisuuden elinvoimalle ja hyvinvoinnille. 

 

Itä-Lapin pieniksi luokiteltujen kuntien tulevaisuuden visiointi tutun ja turvallisen oloisessa 

yhteistyössä herätti ajattelemaan, että tälle aikakaudelle tyypilliseen kompleksisuuden ja 

sirpaleisuuden hallintaan pienet ja paikallisiin tarpeisiin vastaavat kunnat voivat 
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paikallisyhteisön osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta olla edelleen toimivin 

ratkaisu. Kunnat ovat alun perin syntyneet paikallisyhteisön asioiden yhteistä hoitamista 

varten. Pienet kunnat voivat tulevaisuudessa olla paikallisyhteisön tekemisen alusta, joka 

tuottaa paikallista elinvoimaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteiskunnallisten resurssien 

hallinnan näkökulmasta nykyistä isommat kunnat tai palvelujen alueellistaminen voivat olla 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen osalta järkevin ratkaisu. 

Kyse onkin siitä, miten me haluamme määritellä kuntien perustehtävät ja millaisena me 

haluamme nähdä kunnat tulevaisuudessa? 

 

5.3. Loppupohdinnat 
 

Tutkimukseni toteutettiin tilanteessa, jossa Itä-Lapin kuntien voimavarat kuntalaisten 

hyvinvoinnista ja alueen elinvoimasta olivat oleellisesti heikentymässä. Väestörakenteen 

vanheneminen, nuorten poismuutto, työttömyys ja valmisteilla olevan rakenneuudistuksen 

vaikutukset paikallisiin palveluihin huolestuttivat itälappilaista väestöä. Syksyllä 2016 Itä-

Lapin kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt tulivat siihen johtopäätökseen, että 

kuntien resurssit eivät tule tulevaisuudessa lisääntymään, vaikka ikärakenteen 

vanhenemiseen liittyvät vaikutukset kuntien toiminnallisiin ja taloudellisiin resursseihin 

ovat kasvussa. Lisäksi kansallisessa päätöksenteossa pitkään suunniteltu ja valmisteltu 

kuntien, erityisesti pienten kuntien, toimintaan ja talouteen vaikuttava rakenneuudistus on 

muuttamassa kuntien roolia ja tehtäväkenttää. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähes 60 

prosenttia kuntien budjeteista ja pienissä kunnissa usein enemmän, joten Itä-Lapin kunnissa 

sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen pois kunnan vastuulta on merkittävä muutos. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä mahdollisten muiden tehtävien 

poistuminen kunnan järjestämisvastuulta muuttaa paikallista toimintakulttuuria 

päätöksenteosta käytännön toimintaan. 

 

Kansalliset tulevaisuuden kunta -visioinnit (Kuntaliitto 2015a; Vainionpää 2015; Sallinen 

2016; Valtiovarainministeriö 2017) ja tulevaisuuden kuntaan liittyvät tutkimukset 

(Airaksinen & kump. 2015; Jäntti 2016) luovat vallitsevaa käsitystä tulevaisuuden kuntien 

toimintakulttuurista. Vallitseva käsitys saa pontta siitä, että useat tutkimukset ja visioinnit 

edustavat saman suuntaista ajattelua tulevaisuuden kuntien perustehtävistä sekä 

hallintoideologiasta ja siihen liittyvästä institutionaalisesta logiikasta. Erityisesti 
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valtiovarainministeriön (2017) julkaisu parlamentaarisen työryhmän laatimasta 

tulevaisuuden kunnan skenaarioista ja visioista on voimakas taustavaikuttaja kuntakentässä. 

 

Tutkimustulokset Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien ennakointityöpajoista noudattelevat 

nykyistä uskomusjärjestelmää, jossa uuden julkisen hallinnan -tyyppinen verkostojen 

hallinta ja hyödyntäminen ovat avain sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään tulevaisuuteen. 

Itä-Lapin kunnat rakensivat omaa tulevaisuuttaan verkostojen hallinta -ajatusten pohjalta, 

mutta omasta aloitteestaan ja paikallisista erityispiirteistä lähtien. Kunnallinen itsehallinto ja 

paikallisista asioista yhdessä päättäminen ovat aina olleet suomalaisten kuntien 

arvomaailman keskeiset peruspilarit. ja paikallisyhteisötehtävän perusta. Tulevaisuudessa 

paikallisyhteisötehtävä korostuu, koska paikallisyhteisö ja sen hallinta ovat ne kriittiset 

voimavarat, jotka turvaavat paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin. 

 

Paikallisyhteisöjen hallinta ja paikallisuuden uusi aika voisi olla tutkimuksen alkupuolella 

käsitellyn suomalaisten kuntien kehityshistorian seuraava vaihe tutkimustulosteni 

perusteella. Paikallisyhteisöjen hallintaa ja paikallisuuden uutta aikaa indikoi myös 

väestörakenteen vanheneminen, julkisen talouden kestokyky ja monet muut globaalit 

megatrendit haastavat kuntia hakemaan paikallisesti kestäviä toimintatapoja. Lisäksi 

valmisteilla olevan rakenneuudistuksen toteutuessa kuntien tärkein tehtävä tulee 

muuttumaan palveluroolista paikallisyhteisöjen hallintaan. Tutkimukseni tuo näkemystä 

teoreettiseen keskusteluun ja rakenneuudistuksen valmisteluun tulevaisuuden pienten 

kuntien toimintakulttuurista ja eri toimijaryhmien suhtautumisesta paikallisyhteisön 

voimavarojen yhteisestä suuntaamiseen ja käyttämiseen. Tutkimuksellani on käyttöarvoa 

Itä-Lapin kuntien lisäksi muille pienille harvaan asutun alueen kunnille. Pieniä alle 10 000 

asukkaan kuntia on kaikein kaikkiaan 214 eli hieman yli kaksi kolmannesta kaikista Suomen 

313 kunnasta (Kuntaliitto 2016). 

 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajat osoittivat, että kuntien työntekijöiden, elinkeinoelämän 

ja järjestöjen toimijoiden sekä asukkaiden osallistuminen ei ole vielä riittävän vahvaa, jotta 

vuoden 2030 toimintakulttuurin voitaisiin sanoa olevan jo nyt arkipäivää Itä-Lapissa. 

Jatkossa kuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee kiinnittää 

huomiota erityisesti kuntien työntekijöiden ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien 

parantamiseen ja lisäämiseen. Itä-Lapin tulevaisuuden kuntien asukkaiden osallisuutta ja 

toimijuutta vahvistava prosessi alueen elinvoiman ja hyvinvoinninn edistämiseksi onnistuu 
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ja etenee vain, jos ja kun kuntien johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt jatkavat 

tulevaisuuden kunnan rakentamista. Kuntajohdon tulee löytää sopiva ohjauksen ja vapauden 

suhde, jotta kuntalaisilla ja kumppaneilla sekä kuntien työntekijöillä on riittävästi tilaa 

osallistua ja vaikuttaa itälappilaisen tulevaisuuden tekemiseen. Leponiemi (2019, 42) 

sanallistaa Itä-Lapissa tavoiteltua paikallisyhteisön toimintakulttuuria osuvasti:  

 

”Jotta yhteisö voi tuottaa etuja osallistujilleen ja ympäristölleen, sen tulee olla 

mahdollistava. Jäsenten on voitava osallistua, tulla kuulluksi ja saada toimia 

paitsi tasa-arvoisesti myös omaehtoisesti. Yhteisöjen pitää ollaa riittävän 

löyhiä, jotta jokainen voi itse määritellä oman sitoutumisasteensa… 

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys eivät ole vastakkaisia voimia. Päinvastoin. 

Ihminen tarvitsee yhteisöä, mutta yhteisöt tarvitsevat myös yksilöitä.” 

(Leponiemi 2019, 42.) 

 

Itä-Lapin kuntien ennakointityöpajat olivat hyvä alku paikallisyhteisön osallistumista 

tukevalle toimintakulttuurille. Ennakointityöpajojen jälkeen Itä-Lapissa on jatkettu 

tulevaisuuden kuntien toimintakulttuurin rakentamista, kuten tavoitteena alun perin olikin. 

Kunnat järjestivät nuorille vastaavan tyyppiset ennakointityöpajat ja yksi kunnista järjesti 

henkilöstölleen oman ideointitilaisuuden tulevaisuuden kunta -teemalla. Itä-Lapin kunnat 

ovat tiivistäneet seudullista yhteistyöstään. Posion kunta liittyi tämän prosessin myötä 

takaisin Itä-Lapin kuntayhtymään. Kuntayhtymän elinkeinotiimin rinnalle perustettiin Itä-

Lapin kuntien ja maakunnallisten kumppaneiden edustajista koostuva  hyvinvointityöryhmä, 

joka aloitti toimintansa syksyllä 2017. Hyvinvoinnin ja osallisuuden haasteisiin haetaan 

ratkaisuja Itä-Lapin seutukunnan kuntien yhteisellä High five – yhteistyöllä hyvinvointia -

hankkeella (1.9.2019–31.8.2021), jonka päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja 

osallisuuden edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla (Itä-Lapin 

kuntayhtymä 2020). 

 

Viidessä Itä-Lapin kunnassa toteutettujen ennakointityöpajojen havainnoinnin perusteella 

vaikuttaa siltä, että tulevaisuuden kunta -visioinneissa tavoiteltuun olemassa olevien 

resurssien aiempaa tehokkaampaan käyttöön on edellytyksiä. Kunta voi nousta 

paikallisyhteisön tekemisen alustaksi ja saada paikalliset voimavarat käyttöönsä, jos ja kun 

kunta kutsuu kaikki toimijat avoimesti mukaan yhteiseen tavoitteiden asetteluun ja 

tekemiseen sekä arvostaa ja huomioi kaikkia toimijoita tasapuolisesti. 
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Tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, koska kaikkia asioita ei voi ennakoinnissa huomioida. 

Monet asiat voivat edetä eri tavalla kuin on ennakoitu tai sitten peliin astuu musta joutsen, 

joka yllättää ja laittaa monet asiat sekaisin. Näitä loppupohdintoja kirjoittaessani 

koronavirus yllätti keväällä 2020 ja sekoitti niin globaalisti kuin lokaalisti monia asioita. 

Esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne on ollut tiukka jo pitkään, mutta nyt koronakriisin 

myötä kuntien taloudellinen tilanne huononee entisestään. Miten pienet kunnat tulevat 

selviämään korona-kriisistä? Luotan siihen, että Itä-Lapin kuntien paikallisyhteisön 

voimavarojen hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvä toimintakulttuuri on yksi avain korona-

kriisistä selviämisessä. Työpajojen aikoihin oli suuri huoli itälappilaisesta elinvoimasta ja 

hyvinvoinnista. Nyt huoli on varmasti vielä suurempi. Edellisen poikkeustilan aikaan 

itälappilaiset kokosivat voimansa Sallan pataljoonaan ja taistelivat yhtenä rintamana Itä-

Lapin puolesta. Ehkä historia toistaa itseään ja itälappilainen yhdessä tekemisen kulttuuri 

nousee jälleen arvoon arvaamattomaan. 

 

Korona-kriisin myötä olen entistä tyytyväisempi siihen, että sain olla mukana tutkimassa ja 

rakentamassa itälappilaista toimintakulttuuria tulevaisuuden kuntiin. Tulevaisuuksien 

tutkimus ja ennakointi on vaikeaa, kuten aiemmin jo totesin, mutta äärimmäisen 

mielenkiintoista ja innostavaa. Ennakointityöpajat luovine ennakointimenetelmineen olivat 

mielenkiintoisia havainnoida. Oli innostavaa itsellekin nähdä konkreettisesti eri 

toimijatahojen innostuneisuuden kasvaminen työpajoissa ja kuinka eri tahojen yhteinen 

tulevaisuuden rakentaminen on yhtä aikaa mukavaa, innoittavaa ja tuloksellista. 

Yhteistyössä on voimaa ja paikallisyhteisössä on paljon erilaisia voimavaroja, joita kunta 

pystyy koordinoimaan ja suuntaamaan paikallisiin tarpeisiin. 

 

Tutkimukseni herättää ajatuksen siitä, että Itä-Lapin tulevaisuuden kuntatyöskentely kaipaa 

jatkotutkimusta ja seurantaa siitä, miten tulevaisuuden kunta -prosessi etenee kohti vuotta 

2030 ja millaisia tuloksia sillä saavutetaan. Esimerkiksi ennakointityön seurauksena 

käynnistyneen eri toimijoiden yhteistyön avulla hyvinvointia ja osallisuutta lisäävän High 

five -hankkeen tutkiminen olisi yksi kompakti, mutta moniulotteinen, kokonaisuus. 

Pitkäjänteisyys niin tekemisessä kuin sen seurannassa, arvioinnissa ja tutkimuksessa on 

oleellista, sillä uuden toimintakulttuurin rakentaminen ja juurtuminen on kestävyyslaji. 

”Osallistavaa käännettä seuraa helposti uusi alamaisuuden aikakausi, jos emme pidä huolta 

tasa-arvoisista, laajoista ja aidosti vaikuttavista osallistumisoikeuksista” varoittavat 

Meriluoto ja Litmanen (2019b, 275–276). 
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Itä-Lapin tulevaisuuden kuntatyöskentelyn ja tämän tutkimuksen tärkein opetus on se, että 

tulevaisuutta ei kannata odottaa passiivisena, vaan sitä tulee rakentaa yhdessä. Kuntien rooli 

on aina ollut muutoksessa ja muutoksia tulee jatkossa. Tulevaisuutta voi jokainen kunta 

rakentaa omalta osaltaan, mutta Itä-Lapin kunnat päättivät rakentaa tulevaisuutta yhdessä. 

Kuntien välinen yhteistyö edustaa samaa toimintakulttuuria kuin paikallisyhteisön sisäinen 

yhteistyö. Itä-Lapin kunnat haluavat rakentaa yhdessä yhteistä seutukunnallista elinvoimaa 

ja hyvinvointia. Itä-Lapissa oivallettiin, että yhteiskunnallisten monimutkaistuvien 

ongelmien ratkomista ei kannata tehdä yksin, kun samat ongelmat haastavat kaikkia kuntia. 

Nyt on aika jokaisen kunnan tai paremminkin kuntayhteisön rakentaa omaa tulevaisuuttaan. 

Tulevaisuuden kunta on yhteisöjen alusta, jossa yhteisö tekee tulevaisuuden kunnan. 
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